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FO RO RD

Denne rapporten er en bearbeidet versjon av min magistergrads
avhandling ved Institutt for informasjonsvitenskap. Universitetet i 
Bergen. Den retter oppmerksomheten mot søkefunksjonen i dagens 
tekstsokesystemer, dvs. de egenskapene ved systemene som skal gjore 
dem i stand til å finne fram til onsket informasjon.

Arbeidet med avhandlingen startet for flere år siden. Til å begynne 
med onsket jeg å gi en samlet fremstilling av mitt 12 år lange 
forskningsarbeid ved Institutt for rettsinformatikk. Jeg innså 
imidlertid etterhvert nødvendigheten av å begrense fremstillingen, 
og jeg valgte derfor å konsentrere den om de språkbaserte metodene 
som har opptatt meg de siste årene. Med en språkbasert metode mener 
jeg her en metode som er basert på kunnskap om språket, og som har 
til formål å lose problemer som er forårsaket av egenskaper ved det 
naturlige språk.

Avhandlingen gir en beskrivelse av tre slike metoder; automatisk 
gruppering av ord med samme rot (automatisk rotlemmatisering), auto
matisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord og automatisk 
trunkering. De to førstnevnte metodene er utviklet i samarbeid med 
cand. philol. Anne Golden. Anne er lingvist, og hennes lingvistiske 
kompetanse har vært helt nødvendig for dette arbeidet. Selv står jeg 
ansvarlig for utformingen og implementasjonen av metodene - samt 
tilretteleggingen av dem for tekstsokesystemer.

Metoden for automatisk rotlemmatisering er nærmere beskrevet i boken 
"Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel i 
tekstsøking" som er utgitt i CompLex-serien (Universitetsforlaget). 
Denne boken fulgte som vedlegg til avhandling. Det samme gjorde 
også boken Fjeldvig (1986) "Tekstsøking - teori, metoder og 
systemer" som er utgitt på Universitetsforlaget. Denne ble skrevet 
med formål å danne bakgrunnsstoff for avhandlingen - noe som for
klarer hvorfor jeg så ofte refererer til den i avhandlingen.

Avhandlingen er blitt til innenfor rammen av forskningsprogrammet 
N O R IS  ved Institutt for rettsinformatikk. Arbeidet som ligger til 
grunn for den, har i det vesentlige vært finansert av Norges 
Teknisk- Naturvitenskaplige Forskningsråd (N TN F). I tillegg har



N O R D IN FO  gitt okononiisk stotte til arbeidet med automatisk splitting 
av sammensatte ord.

Til slutt vil jeg rette en takk til Jon Bing og Joan Norbotten for 
faglige råd underveis. En spesiell takk til Helge Dyvik som har 
bidratt med mange grunnleggende og verdifulle kommentarer knyttet 
til den lingvistisk-pregete delen av avhandlingen.

Den storste takken går likevel til Anne for hennes 
oppmuntrende, engasjerende og faglige kommentarer gjennom hele 
perioden. Uten deg hadde jeg neppe kommet så langt som til å skrive 
dette forordet.

Oslo. februar 1987 
Tove Fjeldvig
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DEL 1 :PRO BLEM O M RÅ D E

KAPITTEL 1:
T E K S T S Ø K E S Y S T E M E R S  E F F E K T IV IT E T

1.1 Innledning
Det er et stort behov for effektive informasjonssokesystemer. Det 
publiseres og distribueres mer informasjon enn noen gang tidligere. 
Skal vi kunne nyttiggjøre oss denne informasjonen, er det nødvendig 
med et effektivt redskap som kan hjelpe oss å finne fram i de store 
informasjonsmengdene.

Det finnes ulike typer maskinelle informasjonssokesystemer på 
markedet. Hvilket system som er best egnet for et gitt 
informasjonssystem, vil avhenge av hvilket informasjonsbehov man 
har. hvordan informasjonen er representert, størrelsen på basen, 
hvor ofte den skal oppdateres og hvilken datamaskinutrustning man 
har til rådighet. Tekstsøkesystenier er en type informasjons- 
søkesystemer som spesielt er konstruert for gjenfinning av 
uformaterte. tekstlige dokumenter. Dette i motsetning til f.eks. et 
databasesystem som er mer innrettet mot den "klassiske" formen for 
databehandling, hvor tall og andre formaterte data er enerådende.
Et databasesystem stiller strenge krav til strukturering og format
ering av data. og det vil derfor ha problemer med å håndtere tekst 
og annen ustrukturert informasjon.

Flere av dagens informasjonssokesystemer kan både håndtere 
strukturert og ustrukturert informasjon. De har en oppbygning som 
minner mye om den man finner i tradisjonelle tekstsokesystemer. men 
i tillegg til å kunne soke i tekster, kan de også lokalisere 
søkingen til bestemte felter i dokumentene.

I denne avhandlingen vil oppmerksomheten rettes mot systemer som er 
konstruert for gjenfinning av uformaterte. tekstlige dokumenter.
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Betegnelsen tekstsokesystem vil vi la omfatte alle systemer som har 
denne egenskapen, til tross for at de også skulle ha andre egen
skaper som man ikke finner i de tradisjonelle tekstsokesystemer.
Med en dokumentsamling vil vi sikte til en samling av dokumenter som 
inneholder lopende tekst.

I et tekstsokesystem er søkingen basert på ordene i dokumentene, og 
i prinsippet kan alle ord anvendes som søkeord.1 Dette gir mulig
heten til å stille fleksible sokeargumenter, og det finnes i prin
sippet ingen grenser for hva man kan søke på. Resultatet vil 
avhenge av om det finnes dokumenter som inneholder disse søkeordene. 
Denne fleksibiliteten gjor tekstsokesystemer spesielt egnet for 
situasjoner hvor man har behov for dokumenter som kan belyse en gitt 
problemstilling. Man finner også tekstsokesystemer mye brukt av 
f.eks. saksbehandlere til å søke etter presedenser blant dommer og 
avgjørelser, politiet til å fremskaffe informasjon om tidligere 
forbrytelser og politikere til å soke i offentlige publikasjoner, 
avismateriale o.l.

De siste årene har det vært en okende interesse for tekstsoke
systemer. Dette har bl.a. sammenheng med den okende bruken av 
tekstbehandling som gjor at det nå koster relativt lite å få lagt 
dokumentene inn i et tekstsokesystem. 1 nyere kontorstøttesystemer 
er dessuten tekstsoking en grunnleggende funksjon på lik linje med 
tekstbehandling, regneark, elektronisk post osv., og tekstsøke- 
systemet vil derfor komme til å spille en sentral rolle i framtidens 
automatiserte kontorsystem.

Den okende interessen for tekstsokesystemer kan også forklares 
ut fra den okte interessen for informasjonsdatabaser. Stadig flere 
tilbyr informasjonstjenster. hvor man mot betaling kan soke i ulike 
type data. Eksempel på denne type ''informasjonsdatabaser" er nyhets
baser (f.eks. NTB-nieldinger). avisenes klipparkiv, bibliografiske 
baser, offentlige publikasjoner (f.eks. N O U) og juridiske baser. 
LO VD A TA  er et eksempel på en informasjonsleverandør som tilbyr 
soking i lover, forskrifter, domsavgjørelser og annen juridisk 
litteratur.

I Av ressursmessige arsaker velger enkelte a se bort fra limksjonsord og andre 
frekvente ord som er lite egnet som sokeord. Disse kalles sioppord eller stoyord.
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Denne utviklingen stiller store krav til tekstsokesystemenes 
effektivitet. Systemene må ha egenskaper som gjor dem i stand til å 
sile ut den informasjonen som brukerne spor etter, og de må være 
lett å anvende (brukervennlige). I dag er det fremdeles vanlig i 
mange miljoer å delegere soking til spesialopplært personale, men 
mye taler for at dette vil bli mindre vanlig i tiden framover etter
hvert som sluttbrukerne selv tar i bruk datamaskin. Økt bruk av 
datamaskinen til ulike typer oppgaver vil også innebære at den 
enkelte bruker vil kunne stå ovenfor flere ulike systemer i sitt 
daglige arbeid, og man vil derfor ikke kunne forvente at brukerne 
vil gå på kurs, lese manualer, drive ovelser ol. for de tar et 
system i bruk.

Sporsmålet er imidlertid om dagens tekstsokesystemer er i 
stand til å mote denne utviklingen. Vil en uerfaren bruker uten 
særlig kjennskap til systemet og de aktuelle dokumentbasene, være i 
stand til å utnytte systemet på en effektiv måte?

Formålet med denne avhandlingen er dels å gi en vurdering av dagens 
tekstsokesystemer. dels å komme med konkrete forslag til hvordan de 
kan gjores mer effektive og dels å utvikle metoder som gjor det 
mulig å realisere disse forslagene i dagens systemer.

I dette innledningskapittelet vil vi gå nærmere inn på begrepet 
lekstsøkesysiemers effektivitet og avgrense avhandlingen til de 
sidene ved systemet som vi finner mest viktige, interessante og 
utfordrende.

1.2 Fonnålet med et tekstsøkesystem
Et tekstsokesystem er et redskap som har til formål å gjore 
informasjonssystemet bedre i stand til tjene sitt formål. Målet med 
et informasjonssystem er å forsyne ''objektsystemet'' med informasjon 
slik at beslutningstakerne i dette systemet skal kunne ta avgjor- 
elser som er til systemets beste. Med "objektsystemet" sikter vi 
til det systemet som informasjonssystemet er en del av, f.eks. et 
firma, et sykehus eller en skole. Jo bedre informasjonssystemet 
oppfyller denne oppgaven, dvs. å fremskaffe et tilfredstillende 
beslutningsgrunnlag, jo mer effektivt er det.



4

Med informasjon vil vi her mene kunnskap eller tilskudd til kunnskap 
(jfr. I-angefors 1969:15). Man kan se på "informasjon" som en res
surs på lik linje med andre innsatsfaktorer i et objektsystem. Det 
koster penger å innhente informasjon, og det vil derfor også være en 
grense for hvor m\e informasjon det er økonomisk forsvarlig å inn
hente i den enkelte situasjon. Samtidig vil det kunne være en 
grense for hvor lenge man er villig til å vente på informasjonen, 
fordi nvtten av den vil ofte avhenge av hvor fort man får tilgang 
til den. Hvis det tar for lang tid å innhente informasjonen, vil 
den kunne miste sin verdi. Et eksempel på informasjon som har svært 
kort levetid, er nyheter. Tiden vil i mange tilfeller også kunne 
være en kritisk faktor, f.eks. når en person er forgiftet og trenger 
motgift.

Effektivitet er et relativt begrep og gir uttrykk for om noe er 
virksomt eller virkningsfult. Det har ingen mening å si at et system 
er effektivt uten å referere til et annet system, en standard eller 
en oppfatning av hva som er et effektivt system. Skal man imidler
tid kunne si om el informasjonssokesystem er iner effektivt enn et 
annet, må vi også kunne si noe om sammenhengen mellom mengden av 
informasjon, nytten av den og kostnaden ved å fremskaffe den.

Til forskjell fra andre typer innsatsfaktorer i et objektsystem, 
finnes det ikke noe akseptert mål for informasjon med unntak av det 
formelle målet "bit” (jfr. Bing 1982. avs. 1.3.2). Det man imidler
tid kan anta. er al en gitt bruker får en viss mengde med relevant 
informasjon av å lese et relevant dokument, og at denne mengden oker 
etterhvert som antall lesle. relevante dokumenter oker. Det er 
grunn til å tro at forholdet mellom relevan! informasjon og antall 
leste, relevante dokumenter vil avta etterhvert som antallet oker. 
fordi en bruker normalt vil få mye relevant informasjon ut av de 
forste dokumentene som leses, og mindre etterhvert som antallet 
stiger (jfr. Bing 1982:93). Dette forholdet er illustrert i figur 
1.2/1.
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Fig. 1.2/1 Forholdet mellom relevant informasjon og antall relevante 
dokumenter

Mengden med relevant 
informasjon
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Med et relevant dokument menes her et dokument som brukeren foler er 
nyttig, og som vil kunne ha innflytelse på den avgjørelsen som skal 
fattes.2 Hvor stor nytte man vil ha av en gitt mengde relevante 
dokumenter, vil være personavhengig ettersom ulike personer på 
grunn av ulike erfaring og personlighet vil kunne oppfatte en 
melding forskjellig og folgelig også få ulik informasjon. Den vil 
også være avhengig av den aktuelle dokumentsamlingen, fordi enkelte 
typer dokumenter kan være mer viktig enn andre. Likeledes vil tiden 
det tar å innhente informasjonen kunne påvirke nytten av den, og 
raskere lilgang til informasjonen vil derlor kunne gjore den mer 
attraktiv og nyttig ("verdifull").

Kostnaden ved bruk av et tekstsokesvstem vil omfatte både faste og 
variable utgifter:

KO STNAD  = faste utgifter + lopetide utgifter

De faste utgiftene er uavhengig av hvor mye man anvender systemet, 
og de vil variere med hvilken type bruker man er. Er man f.eks. en 
lokal bruker, som soker i egen dokumentbase på eget anlegg, vil man 
ha uigifter til avskrivning av utstyr, drift av anlegg, vedlikehold 
(oppdatering) av dokumentbase osv. Er man derimot en ekstern 
bruker, må man vanligvis betale en fast abonnementsavgift som er 
bestemt ut fra hvilke fordeler man har som abonnent, og hva 
leverandoren anser for å være en rimelig pris for denne type 
tjeneste. I tillegg vil man kunne ha faste teleutgilter og utgifter 
til avskrivning (evt. leie) av terminal eller maskin.

2. Dei linnes ulike oppfatninger av hva som er el relevant dokument (jlY. Bing 
19X2:46-50). Sielen arbeidet med denne avhandlingen er hlitt til innenfor et 
juridisk miljø og med juridiske systemer som eksempel (f.eks. LOVDATA), har vi 
valgl å stolte oss til Bing's definisjon av en relevant rettskildefaktor (jfr.
Biue 1982:46-50) Dette er ogsa en hensiktsmessig definisjon i arbeidel med 
leksisokesystetner. fordi den gir uttrykket "relevant" et nokså spesifikt innhold.
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De lopende utgiftene er bestemt av hvor mye man anvender 
systemet, og lier vil tiden det tar å fremskaffe informasjonen være 
av stor betydning. En ekstern bruker vil f.eks. ha folgende lopende 
utgifter:

lopende utgifter = brukerlonn + daiamaskinsutgifter + te lem gi f  te r

Bade brukerlonnen og teleutgiftene vil være proporsjonal med til
knytningstiden. dvs. den tiden det tar fra en bruker logger seg inn 
på systemet og til hun logger av. Betrakter man ti melon nen og 
tellerskrittsatsen som fast. vil brukerlonn og teleutgiftene kunne 
uttrykkes som en funksjon av tilknytningstiden:

brukerlonn = timelonn * "antall timer tilknyttet tid"
= f|,(tilknytningstid)

teleutgifter = tellerskrittsats * "antall tellerskritt tilknyttet tid"
= ^(tilknytningstid)

Daiamaskinsutgifter vil også oke med tilknytningstiden, men av- 
gjorende for denne kostnaden er hvilken prispolitikk som fores.
Enkelte leverandører tar betalt for både tilknytningstiden og 
anvendte maskinressurser (CPU-tid. IO-tid osv.), mens andre tar 
betalt for antall sok (f.eks. det amerikanske juridiske systemet 
LEX1S). LO VD ATA  er blant dem som opererer med en fast pris pr. 
tilknyttet time. For å forenkle fremstilling vil vi anta at de 
lopende datamaskinsutgiftene er bestemt ut fra LOVDATA-modellen:

datamaskinsutgifier = ^(tilknytningstid)

Av dette fremgår det at for en gitt bruker i en gitt sokesituasjon 
er det bare tilknytningstiden som vil påvirke de lopende utgiftene 
med å fremskaffe relevante dokumenter innenfor rammen av en gitt 
dokumentsamling:

lopende utgifter = f,,(tilknytningstid) + f,(tiIknytningsticJ)
+ ^(tilknytningstid)

= f(tilknvtningstid)
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Den samlede kostnaden vil derfor kunne uttrykkes som følgende: 

KO STNAD  = faste utgifter -f f(tilknytniiigstid)

Forholdet mellom antall relevante dokumenter og kostnaden er 
illustrert i figur 1.2/2 på neste side. Startpunktet for kurven er 
bestemt av de faste utgiftene, og det betyr at mindre faste utgifter 
vil fore til at kurven blir para I lell fors kjovet nedover. Forlopet 
til kurven vil ellers være bestemt av de lopende utgiftene. Disse 
vil normalt oke ekspansivt med antall relevante dokumenter fordi det 
blir stadig vanskeligere å finne fram til ett relevant dokument.3 
Raskere tilgang til de relevante dokumentene vil derfor kunne fore 
til en flatere kostnadskurve.

3. Detie forholdet vil i komme lilhiike lil i diskusjonen uv loiholdei mellom 
elVekiiviteismalene presisjon og gjenfinningsgriKl (avs. 2.1).



9

Fig. 1.2/2 ForlwldcI mellom antall relevante dokumenter og 
kostnaden ved å fremskaffe disse dokumentene

Kostnader

Av denne fremstillingen fremgår det altså at den tiden det tar å nå 
fram til de relevante dokumentene (tilknytningstiden), er avgjorende 
for tekstsokesvstemets effektivitet. De faste utgiftene vil være 
bestemmende for om man i det hele tatt finner systemet interessant. 
Hvis man antar at disse ligger på et akseptabelt nivå, vil ethvert 
tiltak som forer til at systemet finner raskere fram til relevant 
informasjon, bidra til å oke systemets effektivitet. En 
effektivitetsokning vil med andre ord innbære at man kan oppnå den 
samme informasjonsmengden til en mindre kostnad - eller mer
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informasjon (bedre kvalitet) til samme pris. En forutsetning for 
detle er at tiltakene ikke forer til en vesentlig okning i de faste 
utgiftene. Hvor stor okning man kan akseptere, vil avhenge av hvor 
mye man "verdsetter" den økningen man får i nytten av å Unne 
raskere fram til de relevante dokumentene.

1.3 Faktorer som påvirker tekstsokesysleinets effektivitet
1 figur 1.3/1 er det gitt en skisse av hele tekstsokesystemet. Den 
overste delen illustrerer oppdateringsdelen og den nederste soke- 
delen.

Oppdateringsdelen angår registrering, lagring og bearbeiding av
dataene, og ressursforbruket ved oppdatering vil være avgjorende for
de faste utgiftene. Kostnadene til bearbeiding og lagring vil kunne
reduseres gjennom en mer effektiv filstruktur. Dette var f.eks. den
viktigste grunnen til at Rasjonaliseringsdirektoratet m.fl. i sin
tid besluttet å utvikle tekstsokesystemet S IFT  i stedet for å
videreutvikle det gamle systemet N O VA*STATUS. N O VA *STA TU S er basei
på en invertert struktur som må reorganiseres hver gang dokument-
basen skal oppdateres (jfr. Fjeldvig 1986 kap. 6). Dette unngår man
i dag med den balanserte 'B  + -tre"-strukturen som er valgt i S IFT .

Lagringskostnadene vil også kunne reduseres ved bruk av en 
storre stoppordliste. De fleste opererer med en stoppordliste på 
ca. 200-300 ord som bare omfatter funksjonsord.4 men det finnes 
også en helt del andre ord som horer hjemme på en stoppordliste, 
f.eks. verb av typen G JELD E, ANSE, TA, Sl, etc. I folge under
søkelser som vi selv har gjennomført.5 vil over halvparten av de 
ulike ordene i en dokumentsamling være uegnet som søkeord. Stopp- 
ordlista må imidlertid sees i sammenheng med den aktuelle doku
mentsamlingen. ettersom enkelte ord vil kunne være egnet som sokeorc/ 
i forhold til én samling, men ikke i forhold til én annen.

4 Med lunksjonsord mener vi preposisjoner, pronomen, konjunksjoner og en del adverb 
og adjektiv

5 Disse imdersokeiser er gjennomlbri i forbindelse med utvikling av metoder lor 
automatisk gjenkjenning av sloyord. se Fjeldvig 1979.
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Hvis malet er å redusere de lopende kostnadene, må oppmerksomheten 
rettes mot sokesiden av systemet. Sokeprosessen omfatter følgende 
hovedaktiviteter (jfr. fig. 1.3/1):

(1) formulering av sokeargumentet
(2) soking
(3) relevansvurdering

En vesentlig del av tilknytningstiden går med til å formulere soke
argumentet. Sokeargumentet er den eneste muligheten brukeren har 
til å informere om sitt informasjonsbehov. Det er derfor viktig at 
sokeargumentet gir en utfyllende og korrekt beskrivelse av de 
dokumentene som brukeren onsker.

Man kan se på denne prosessen som bestående av to handlinger; 
forst en analyse av informasjonsbehovet - og deretter en 
beskrivelse av det med ord og uttrykk som man antar er brukt i de 
relevante dokumentene.* Et godt sokeargument forutsetter at begge 
disse prosessene utfores tilfredstiIlende. I praksis skjer analysen 
simultant med spesifiseringen av sokeord. Tiden det tar for en gitt 
bruker å spesifisere sitt informasjonsbehov i et sokeargument. vil 
derfor både avhenge av hvilke regler som gjelder for formulering av 
sokeargumentet. hvor lett det er å finne fram til de riktige soke- 
ordene (evt. uttrykkene) og hvor mye hjelp man får av systemet i 
denne prosessen.

Tiden som går med til selve sokingen (jfr. pkt. 2) - dvs. 
responstiden - uigjor normalt bare en liten andel av den totale 
tilknytningstiden. Likevel er det denne tiden de fleste er opptatt 
av. fordi den representerer en ventetid for brukeren. Responstiden 
vil avhenge av systemets virkemåte (f.eks. filsystem), soke- 
strategien og maskinutrustningen. I praksis vil antagelig det siste 
være det mest avgjorende.

Tiden det tar å vurdere de funne dokumentene (jfr. pkt. 3) vil 
dels avhenge av hvilke kriterier som legges til grunn for utvelging 
og rangering a\ dokumentene, og dels av hvilke egenskaper systemet 
har som kan effektivisere relevansvurderingen av det enkelte 
dokument. Ved bruk av lange dokumenter er det en stor fordel om man 
f.eks. kan få listet bare sentrale utdrag av det enkelte dokument

6 En nærmere beskrivelse av «.Iisse lo prosessene er gin i avs. 2.2.
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(f.eks. tittelen eller et innledende sammendrag) og de delene av 
dokumentene som tilfredstiller sokeargumentet (f.eks. fokusering). 
Likeledes vil man kunne spare tid på at sokeordene markeres når man 
blar i dokumentene, f.eks. at de utheves med en hoyere lysstyrke 
(" highlighting").

Den totale tiden det tar å nå fram til et tilfredstillende resultat 
vil også avhenge av hvor lett det er å kommunisere med systemet og 
hvor mange ganger sokeprosessen må gjennomløpes for resultatet er 
oppnådd. I korte trekk kan man derfor si at tilknytningstiden vil 
avhenge av:

(1) brukergrensesnittet
(2) søkefunksjonen
(3) muligheten for en effektiv relevansvurdering

Med brukergrensesnittet sikter vi altså til måten kommunikasjonen 
mellom bruker og system foregår på. f.eks. kommandospråket. soke- 
språket. feilmeldinger, hjelpefunksjoner og hvilke svar systemet 
gir. Med søkefunksjonen sikter vi til de egenskapene ved systemet 
som angår dets evne til å sile ut de relevante dokumentene - og med 
muligheten for effektiv relevansvurdering. sikter vi til de 
funksjonene som kan gjore det enklere og raskere for en bruker å 
vurdere de funne dokumentene.

1.4 Avgrensning av fremstillingen
I det folgende vil vi rette oppmerksomheten mot søkesiden ved 
tekstsokesystemet. Det er denne siden ved systemet vi finner mest 
utfordrende og som vi tror vil få storst betydning for tekstsoke- 
systemenes virkemåte i tiden framover. V i vil derfor ikke gå 
nærmere inn på tiltak som har til formål å effektivisere opp
dateringen av dokumentbasen.

Fremstillingen vil konsentreres om de sidene ved systemet som er med 
på å bestemme søkeresultatet. Dette innbærer al vi primært vil 
fokusere på søkefunksjonen til tekstsokesystemet og i mindre grad på 
brukergrensesnittet. Brukergrensesnittet vil bli herort i den grad 
det angår brukerens mulighet til å formulere et utfyllende soke- 
argument. Tiltak som har lil formål å effektivisere relevans- 
vurderingen. vil vi ikke gå nærmere inn på.
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K A P IT T E L  2: 
S Ø K E E F F E K T I V IT E T

2.1 Mål på sokeeffektiviteten

Søkefunksjonen angår systemets egenskaper til å finne fram til de 
relevante dokumentene, og sokeeffektiviteten er et uttrykk for hvor 
god disse egenskapene er. I arbeidet med søkefunksjonen er det 
vanskelig å ta utgangspunkt i tidsforbruket ved måling av soke
effektiviteten. fordi den målbare tiden også vil være influert av 
andre faktorer. Den mest vanlige fremgangsmåten er derfor å se på 
resultatet av ett sok. og måle kvaliteten på resultatet ved bruk av 
effektivitetsmålene gjenfinningsgrad (recall) og presisjon. Gjen- 
finningsgraden er et mål på hvor mange av de relevante dokumentene 
som er funnet ved et sok. Lav gjenfinn i ngsgraden betyr at man har 
funnet en liten andel av de relevante dokumentene innenfor den til
gjengelige dokumentsamlingen. Presisjon er et mål pa hvor mange av 
de funne dokumentene som er relevante. Dårlig presisjon er et ut
trykk for at det er funnet mange irrelevante dokumenter i forhold 
til relevante dokumenter, og at det vil ta relativ lang tid å nå 
fram til de relevante dokumentene.

Både gjen fm ni ngsgraden og presisjonen har en verdi som 
varierer mellom 0 og 1. og det optimale resultatet er oppnådd når 
begge er lik I . dvs. når alle de relevante dokumentene er funnet 
(gjcnfinningsgraden = I) - og bare disse (presisjonen = I).
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Fig. 2.1/1 Illustrasjon av gjenfinningsgrad og presisjon

F : lunne dokumenter 
R : relevante dokumenter 
FR: lunne, relevante dokumenter 

anttill FR
Gjenfinn ingraden = antall R

antall FR 
Presisjonen = antall F

Det er delte meninger om hvor godt egnet gjenfinningsgrad og presi
sjon er som mål på sokeeffektiviteten. Begge målene forutsetter 
kjennskap til det totale antall relevante dokumenter, noe som kan 
være vanskelig å fremskaffe. Dessuten er det ofte ulike 
oppfatninger av hva som er et relevant dokument, og gjenfinnings- 
graden og presisjonen vil derfor være personavhengige.

Likevel vil gjenfinningsgrad og presisjon være hensiktsmessige 
mål i vårt arbeid med sokefunksjon. fordi formålet her er å sammen
ligne en fremgangsmåte med en annen - og ikke å gi et reelt bilde av 
h\'or god sokefunksjonen er. I dette arbeidet er del viktig at alle 
forsokene er basert på det samme eksperimentmaterialet, og at det er 
de samme personene som formulerer sokeargumentene som setter opp 
svarsettet (dvs. lista over alle relevante dokumenter).1 Også her 
er det viktig at oversikten over de relevante dokumentene er så 
fullstendig som mulig, men det har ingen konsekvenser for 
sluttresultatet at disse effektivitetsmålene er personavhengige.

Normalt vil det være et motsatl forhold mellom gjenfinningsgraden og 
presisjonen, dvs. at en stigning i gjenfinningsgraden vil skje på 
bekostning av presisjonen. Dette skyldes forhold som har med det 
naturlige språk å gjore. og som vi vil komme tilbake til nedenfor. 
Forholdet mellom gjenfinningsgraden og presisjonen vil både være

I Se kap. X lor nærmere omtale av et kontrollert 1‘orsok i tekstsoking.
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bestemt av dokumentsamlingen og sokestrategien - og av brukerens 
problemstilling og sokeargument. Det siste gjor at det ikke vil 
være er et fast forhold mellom gjenfinningsgraden og presisjonen i 
et gitt system (jfr. Bing/Harvold 1974).

2.2 Forhold som påvirker sokeeffeklivitete»
En sokesituasjon kan beskrives som en kommunikasjonsprosess mellom 
bruker og system, hvor brukeren retter en foresporsel til systemet 
og får et svar tilbake. Foresporselen (sokeargunientet) er et 
uttrykk for brukerens informasjonsbehov, og svaret (sokeresultatet) 
et forslag til dokumenter som kan tilfredstille dette 
i n for masjonsbehovet.

Et karakteristisk trekk ved dagens tekstsokesystemer er den primi
tive måten denne kommunikasjonen foregår på. Et tekstsokesystem vil 
ikke kunne oppfatte meningsinnholdet i en tekst - bare hvilke tegn 
det inneholder. En dokumentsamling vil derfor i utgangspunktet bli 
sett på som en lang tegnstreng. Ved å definere hvilke tegn som 
markerer dokumentskille, ordskille. setningsskille osv., får man 
delt inn dokumentsamlingen i dokumenter, identifisert hvilke ord det 
enkelte dokumentet inneholder og hvilke setninger ordene forekommer 
i. Dette gjor del mulig å soke etter dokumenter, kommunisere med 
sokeord og stille krav til avstanden mellom ordene i teksten, f.eks. 
at to ord skal forekomme i samme setning.

Denne snevre måten å kommunisere på setter en grense for hvor stor 
sokeeffektivitet det er mulig å oppnå med dokumenter som er 
formulert i naturlig språk. Man kan be sokesystemet om å finne fram 
til alle dokumenter som inneholder et sett med sokeord. men man har 
ingen garanti for at de relevante dokumentene vil bli funnet ved 
hjelp av disse ordene. Det er heller ikke sikkert at de funne doku
mentene er relevante, fordi et ord kan opptre i ulike sammenhenger 
og med ulik betydning.

Man kan se på brukerens problem som sammensatt av én eller flere 
idéer (semantiske "bvggestener") og hvor idéene står i et bestemt
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semantisk forhold til hverandre.2 Som eksempel kan vi anta at en 
bruker står ovenfor en sak som omhandler salg av narkotika til barn. 
og er interessert i dokumenter som kan belyse dette saksforholdet. 
Problemstillingen kan beskrives ved de tre idéene ’salg’.
’narkotika1 og ’barn’, og forholdet mellom dem som i figuren 
nedenfor.

Figur 2.2/1

Ethvert relevant dokument vil inneholde alle disse tre idéene og det 
semantiske forholdet mellom idéene vil være noyaktig det samme som i 
problemet. Utgangspunktet for et tekstsokesystem er at det finnes 
spesifikke ord i de relevante dokumentene som uttrykker disse 
idéene. Ved å la sokeargumentet omfatte alle disse ordene, vil man

2. Vi hur her valgt uttrykket "idé" IVamfor f.eks. uttrykket "begrep", fordi det er 
brukerens egen mate a strukturere problemet pn som er avgjorende lor hva som vil 
vstre en idé. Uttrykket " begrep" defineres som grunnleggende semantiske størrelser 
som er felles for alle mennesker (jfr. Bjorvand/ Hovdhmtgen /Simonsen I9K2:2K9). 
og det cr ikke alltid at brukerens oppdeling i "idéer" er i overenstemmelse med 
denne definisjonen av "begrep” .
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kunne lange opp de relevante dokumentene, f.eks.:

’snlg’ :

SELG E. SELG ES. SELG ER . SOLGTE. SOLGT.
SELGERS, SELG EREN . SELG EREN S. SELG ERE. SELG ER  ES... 
SALG. SALGS. SALGET. SALGETS, ..
OMSETTE. OMSETTES, OMSE1TER, OMSATT, ...
OMSETNING, OMSETNINGS. OMSETNINGEN. ...

’narkotika’:

NARKOTIKA, NAR KOT!KAS. NARKOTIKAEN. ..
NARKOTISK. NARK0T1SKE,
HASJ. H ASJISJ. LSD . MARIHUANA. AMFETAMIN. AMFETAMINEN. 
HEROIN, HERO INEN. KOKAIN. KOKAINEN

’bum ' :

GUTT. GUTTS. GUTTEN , GUTTENS. ..
JEN TE. JENTA. JENTAS. JEN TER . ..
PIKE, PIKES, PIKEN . PIKENS, PIKER...
UNGE. UNGES. UNGEN. ..
TENÅRING,..
MINDREÅRIG, M INDREÅRIGE,
DATTER, DATTERS. DATTEREN.. ..
SØNN. SØNNS. SØNNEN. ..

De dokumentene man imidlertid ikke vil la fanget opp på denne måten, 
er de hvor ideene bare fremtrer implisitt av konteksten, dvs. at man 
ved gjennomlesing av teksten kan konstantere at en idé er omtalt 
uten at det finnes spesifikke ord (uttrykk) som klart gir uttrykk 
for den. Idéene er m.a.o. "gjemt mellom linjene". Dette er en 
egenskap ved språket som vil sette en grense for maksimal 
gjenfinn i ngsgrad.

Empiriske forsok i tekstsoking har imidlertid vist at "implisitet" 
bare er en liten - nærmest ubetydlig - årsak til svikt i 
gjenPmningsgraden. Ved Institutt for privatrett* s avdeling for 
EDB-sporsmål (nå Institutt lor rettsinformatikk ( IR I )) ble det på
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1970-tallet gjennomfart flere såkalte "kontrollerte forsok"3 i 
tekstsoking. I to av disse forsokene ble årsakene til 
effektivitetssvikt i tekstsoking kartlagt, og i begge tilfellene ble 
implisitet anslått til å være årsak til ca. 12% av svikten i 
gjenfinningsgraden (jfr. Bing/Harvold 1974:100-124 og 
Bing/Harvold/Kjonstad/Stabell 1976:160-188). Det betyr ikke at i 
12% av tilfellene ble et dokument ikke funnet på grunn av 
implisitet. men at i de tilfellene hvor en idé ikke ble funnet, 
skyldes dette implisitet i 12% av tilfellene. Hvis implisitet hadde 
vært den eneste årsaken til at de relevante dokumentene ikke ble 
funnet, ville man i disse forsokene ha oppnådd en gjenfinningsgrad 
på ca. 96-97%.

IR l 's  undersokelser viste også at den storste og mest alvor
lige årsaken til svikt i gjenfinningsgraden skyldes mangel på mange 
og gode nok søkeord. Brukerens informasjonsbehov var med andre ord 
ikke godt nok uttrykt i sokeargumentet, ettersom det fantes ord og 
uttrykk i de relevante dokumentene som ikke var med i soke
argumentet. Undersøkelsene konkluderte derfor med at den 
potensielle gjenfinningsgraden i tekstsoking er meget hoy. men at 
sokeresultatet i praksis vil avhengige av brukerens innsikt, erfar
ing og fantasi.

I dagens tekstsokesvstemer kan man derimot ikke få uttrykt det 
semantiske forholdet som eksisterer mellom ordene i en tekst, og man 
har derfor ingen garanti for at de funne dokumentene er relevante.
Et tekstsokesystem vil f.eks. ikke kunne skille mellom et dokument 
som omhandler salg av narkotika fil barn. og ett dokument hvor det 
er barnet selv som har solgt narkotikaen. Det vil heller ikke kunne 
eliminere de dokumentene hvor sokeordet har en helt annen betydning 
enn den som er tiltenkt ordet i sokeargumentet. Ordet UNGE kan 
f.eks. bade bety et barn* eller at noen er 'ung’ (f.eks. D E UNGE 
M EN N EN E). Denne tvpe ord kalles homografer.4

I IR I's  to forsok ble også årsakene til presisjonssvikt kart
lagt. De to årsakene som vi alt har nevnt, nemlig at det semantiske 
forholdet mellom sokeordene er forskjellig fra sporsniålet og at

3 En nærmere beskrivelse h v  el kontrollert forsok er gitt i iivs. 8.2

4 Med homografer mener vi ord som skrives likt, men som har forskjellig betydning.
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søkeordet kan ha en annen betydning enn den brukeren har tillagt 
ordet i sokeargumentet. kalles spesijisitet. Disse årsakene var i 
det ene forsoket skyld i at 2 I %  av de irrelevante dokumentene ble 
funnet, og i det andre 5% . Forskjellen i resultatet ble forklart ut 
fra at dokumentmaterialet i det siste tilfellet var langt mer 
ensartet og homogent enn i det forste tilfellet. I det sistnevnte 
forsoket besto det av en samling med kjennelser som alle refererte 
til samme paragrafer i en bestemt lov. mens det i det forste for
søket besto av en samling med uensartende domstolsavgjorelser.

Den mest omfattende årsaken til presisjonssvikt er likevel at 
det blir funnet dokumenter som bare streifer den problemstillingen 
som sokeargumenter beskriver. Denne årsaken kalles cksicnsiviici.
Her er både ideene og det semantiske forholdet mellom dem til stede 
i dokumentet, men dokumentet er likevel ikke relevant. Det kan være 
uenighet blant brukerne om hvorvidt et problem bare er streifet i 
dokumentet eller ikke. Omfanget av denne årsaken til 
effektivitetssvikt vil derfor avhenge av brukeren.

På samme måte som spesifisitet. er også ekstensivitet et 
problem som har med språket å gjore. Disse årsakene til 
effektivitetsvikt vil man aldri kunne bli helt kvitt så lenge 
tekstsokesystemene bare tar utgangspunkt i de enkeltstående ordene i 
dokumentene.

Av denne fremstillingen fremgår det altså at det er en rekke egen
skaper ved språket som gjor at det finnes en grense for hvor stor 
sokeeffektivitet det er mulig å oppnå i et tekstsokesystem hvor 
dokumenter er formulert i naturlig språk. Dokumentsamlingen setter 
en ovre grense for gjenfinn i ngsgraden og presisjonen. Denne grensen 
synes imidlertid å ligge såpass hovt. at den i praksis vil være 
ubetydlig sammenlignet med brukerens problemer med å finne fram til 
adekvate sokeord.

Det er derfor sokcstrategien er så viktig i et tekstsokesystem. Den 
setter opp retningslinjer for hvordan brukerne skal formulere sitt 
sokeargumentet - og hvilke kriterier som skal legges til grunn for 
utvelgelse og rangering av dokumentene.
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2.3 Sokestrategier
En sokestrategi kaller vi selve måten sokeprosessen gjennomføres.
Den omfatter regler for

(1) formulering av sokeargunientet
(2) utvelgelse av dokumentene
(3) rangering av dokumentene
(4) modifisering av sokeargunientet på grunnlag av tilbake

føring av informasjon til brukeren ( "feedback"- 
informasjon)

Alle disse punktene vil kunne påvirke sokeeffektiviteten. Effekten 
av det siste punktet vil forst komme til uttrykk ved reformulering 
av sokeargunientet. Det finnes i dag ingen operative tekstsoke- 
systemer som gjor bruk av denne type iterative søketeknikker. I 
Fjeldvig 1986 avs. 7.4 er def gitt en oversikt over de mest kjente 
forskningsprosjektene på dette området.

Man kan se på en sokestrategi som en hypotese om hvordan man kan få 
skilt ut de relevante dokumentene i en dokumentsamling (jfr. pkt. 2 
og 3). For at hypotesen skal gjelde, må sokeargunientet formuleres 
på en bestemt måte. Det er da viktig at retningslinjene for 
formulering av sokeargunientet (jfr. pkt. I) ikke er for kompliserte, 
slik at de hemmer brukeren i å gi en utfyllende beskrivelse av 
problemet.5

I oversikten ovenfor har vi skilt mellom regler for utvelgelse av 
dokumentene (2) og regler for rangering av dokumentene (3). Dette 
er gjort med hensikt for å understreke at det er en vesentlig for
skjellig på disse to funksjonene, og at de har ulik effekt på på 
søkeresultatet.

Alle sokestrategier vil i praksis ha ett eller flere kriterier 
for utvelgelse av dokumentene, dvs. kriterier som vil skille mellom 
potensielle relevante dokumenter (funne dokumenter) og dokumenter 
som ikke kan antas å være relevante (ikke-fimne dokumenter).

5. Eksempel |ia dette har vi ofte sett ved bruk av boolsk soking hvoi f.eks. 
0|)er utoren OG hur vært brukt der brukeren mente E L LER  og omvendt.
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Kriteriene for utvelgelse av dokumentene fastsetter altså den totale 
mengden med funne dokumenter for et gitt sokeargument - og folgelig 
også den maksimale gjenfinningsgraden og presisjonen for delte 
sokeresultatet.

Derimot er det ikke alle sokestrategier som omfatter kriterier 
for rangering av de funne dokumentene. lit eksempel er boolsk soking 
som presenterer de funne dokumentene i en tilfeldig eller krono
logisk rekkefolge. Her vil sannsynligheten for at det forste doku
mentet i resultatlista er relevant, være den samme som for det siste 
dokumentet. Formålet med å rangere de funne dokumentene er å få 
ordnet dokumentene ut fra deres innbyrdes sannsynlighet for å være 
relevante. På den måten vil man ha storre sjanse for å få silt ut 
de relevante dokumentene og folgelig også få både hoy gjenfinnings- 
grad og presisjon i den overste delen av resultatlista. Går man 
videre nedover lista, vil sjansen for å finne relevante dokumenter 
avta og presisjonen vil synke.

Et eksempel på et rangeringskriterium er hvor mange sokeord et 
dokument inneholder. Jo flere sokeord som er nevnt i dokumentet, jo 
storre sannsynlighet er det for at den eller de idéene som soke- 
ordene representerer, er relevant for innholdet i dokumentet. Denne 
hypotsen bygger på visse antagelser om dokumentenes lengde som er 
testet og beskrevet i Fjeldvig 1976:70-79.

For å illustrere nærmere på hvilke måte en sokestrategi kan påvirke 
sokeresultatet og minimalisere effekten av de årsakene til 
elfektivitetssvikt som skyldes språket, skal vi gi eksempel på for
skjellen mellom boolsk og konseptorbasert soking.6

Som utgangspunkt for sokingen. vil vi bruke det samme 
eksempelet på problemstilling som ovenfor; nemlig salg av narkotika 
til barn. Vi antar at dokumentsamlingen omfatter 3 relevante doku
menter - A. B og C - og at alle disse dokumentene inneholder ord som 
gir uttrykk for de tre idéene salg', barn* og narkotika’ . I til
legg antar vi at det finnes 6 andre dokumenter som også inneholder 
ett eller flere ord som gir uttrykk for én eller flere av de samme 
idéene (dokument D. E. F. G. H og I). En oversikt over hvilke ord 
de ulike dokumentene inneholder, er gitt i tabell 2.3/1. Tallet i 
parantes angir frekvensen til ordet i dokumentet.

6. En nærmere beskrivelse av ilissc lo sokesiraicgiene ei giu nedenfor (jlV. ogsa 
Fjeldvig 19X6 avs 4.2 og 4 4
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Tabell 2.3/1 Eksempel - oversikt over de dokumentene som inneholder 
adekvate sokeord.

’ s a l g ’ ’ n a r k o I i k a ’ ’ b a r n ’

R E L . DOK .

Dok  . A S F LG F. R ( 2 ) N A R K O T I K A  ( 2 ) M l N D R E Å R I G  ( 1 )
S E L G E S  ( 2 ) N A R K O T 1 SK ( 1 ) G U T T  ( 1 )
S A L G E T  ( 3 ) G U T T E N  ( 2  )

Dok  . B SO LG T  ( 3 ) L S D  ( 4 ) B ARN ( 1 )
OMS AT T  ( 4 ) B A R N E T  ( 4 )

Dok  . C S A L G  ( 4 ) N A R K O T I K A  ( 2 ) M I N D R E Å R I G E  ( 3 )
H A S J  ( 3 ) J E N T E R  ( 4 )

J E N T E N E  ( 5 )

1R R E L . D O I C

Dok  . D S A L G  ( t ) N A R K O T 1 KA ( 1 ) B ARN ( 1 )
Dok  . E S A L G E T  ( 2 ) N A R K O T 1 KA ( 1 ) B ARN ( 3 )

O M S E T N I N G  ( 2 )
Dok  . F S E L G E  ( 2 ) G U T T  ( 1 )
D ok  . G S E L G E R  ( 1 ) P I K E  ( 2  )
Dok  . II S A L G  ( 3 )
Dok  . 1 N A R K O T 1 KA ( 1 )

Av tabellen fremgår det at også de irrelevante dokumentene D og E 
inneholder ord som gir uttrykk for alle idéene. Dokument D kan være 
et eksempel på et dokument hvor problemstillingen bare er streifet 
(jfr. årsakstype ekstensivitet) ettersom ordene forekommer med en 
lav og jevn frekvens (jfr. tabellen). Dokument E  dei imot. kan være 
et eksempel på et dokument som angår alle tre idéene. men hvor 
idéene står i et annet semantisk forhold til hverandre enn det som 
er tilfellet i sporsmålet (jfr. årsakstypen spcsijisitet).
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Bade i hoolsk og konseptorbasert soking skiller man mellom ord som 
beskriver samme idé og ord som beskriver ulike idéer. I boolsk 
soking kombineres alternative sokeord (f.eks. JEN T E  og TIKE) med den 
boolske operatoren E L L E R  - og ord som representerer ulike idéer 
(I .eks. TIKE og SALG) med den boolske operatoren OG. For at et 
dokument skal bli funnet. må det inneholde minst ett sokeord fra 
hver av "idébeskrivelsene". Eksempel på boolsk soking er gitt 
tabell 2.3/2 på neste side.7

Sammenligner man tabell 2.3/2 med tabell 2.3/1. vil man se at soke- 
argumentet her omfatter nesten alle adekvate sokeord. De eneste 
sokeordene som ikke er kommet med, er SOLGT og OMS A 77'. Dette har 
fort til at det relevante dokumentet B ikke er blitt funnet, og 
&jenfinningsgraden er derfor 0.67. Resultatlista omfatter også de 
irrelevante dokumentene D og E  - noe som gir en presisjon på 0.50.

7. For a slippe å spesifisere alle boynings- og avledningsformene lit sokeordene. har 
vi her tnmkert sokeordene (tegnet er brukt som trunkei ingsymbol). Del vil si 
al wkcHrgumcntet blir utvidet med alle ord i dokumenibasen som innledes med den 
irunkerte legnstrenpen. f.eks. SELG E "1 vil kunne omlatte SFLG E . SELG ES . SF.LGER. 
SELG ER S . SE LG ER . SE LG ER EN . SELG ER EN S  og SELC EN D E 
En nærmere omtale av trunkering er gitt i avs. 3.2 pkt (3).
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Tabell 2.3/2 Eksempel på boolsk søking

S ø k c a r g  time n t

( S E L G E ” E L L E R  S A L G *  E l . L E R  O M S E T N I N G " )  OG
( N A R K O T 1 KA E L L E R  H A S J *  E L L E R  M A R I H U A N A  E L L E R  L S D )  OG
( B A R N " 1 E L L E R  G U T T 1* E L L E R  P I K E *  E L L E R  J E N T E * )

R e s u l t a t

cl o k ti ni e n i A ( r e l e v a n t  )

( l ok ti me il t C f r e l e v a n t  )

d o k il in e ti I D ( i k k e  r e l e v a n t )
d o k il in e il t E ( i k k e  r e l e v a n t )

S ø k e  e f f e k t  i v i  t e l

0 . 6 7  g j e n 1 i n n i n g s g r t t d
0 . 5 0  p r e s i s j on

1 konseptoi basert soking vil man også gruppere ord soni representerer 
samme idé. og en Iik (synonym)gruppe kaller man en konseptor. Til 
forskjell fra boolsk soking vil konseptorbasert soking anse alle 
dokumenter som inneholder minst ett sokeord, for å være et mulig 
relevant dokument. Dokumentene vil rangeres primært ut fra hvor 
mange konseptorer som er "representert" i dokumentet, og sekundært 
ul fra den totale sokeordfrekvensen. At en konseptor er 
"representert" i dokumentet, vil si at det inneholder minst ett av 
de sokeordene som står nevnt i konseptoren. Bruk av sokeord
frekvensen som sekundært rangeringskriterium. innebærer at man 
prioriterer de dokumentene som har storst sokeordfrekvensen når 
antall konseptorer er det samme.
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Tabell 2.3/3 Eksempel på konsepforbasert søking

Sø  k c a r g time n 1

k o n s e p t e r  1 : S E L G E *  E L L E R  S A L G *  E L L E R  O M S E T N I N G *  
kott s e p t  o r  2:  N A R K O T I K A *  E L L E R  H A S J *  E L L E R  M A R I H U A N A  

E L L E R  L S D
kon s e p t  o r  3 : B A R N *  E L L E R  G U T T 1'1 E L L E R  P I K E *

E L L E R  J E N T E *

Rc  s u I t a t

Do k . C ( 3  k o n s e p t o r e r  og 18 s o k e o r d ) ( r e l e v a n t )
Do k . A ( 3  " 12 " ) (  r e l e v a n t )
D o k . E ( 3  " X " ) ( i k k e  r e l e v a n t )
D o k . D ( 3  " 3 ” ) ( i k k e  r e l e v a n t )

( S ø k c c f f c k t i v . :  0 . 6 7  g j e n f . g r a d og 0 . 5 0  p r e s i s j o n )

Do k . B ( 2  k o n s e p t o r e r  og 9 s o k e o r d )  ( r e l e v a n t )
Do k . F ( 2  " og 3 " ) ( i k k e  r e l e v a n t )
D o k . G ( 2  " og 3 " ) ( i k k e  r e l e v a n t )

( S ø k c c f f c k t i v . :  1 . 0 0  g j e  n f . g r a d  og 0 . 4 3  p r e s i s j o n )

Do k .  H (1 k o n s e p i o r  op 3 " ) ( i k k e  r e l e v a n t )
Do k . I ( I * og I " ) ( i k k e  r e l e v a n t )

S ø k e c T f c k t  i v  . : 1 . 0 0  g j e n f . g r a d og 0 . 3 3  p r e s i s j o n )

1 konseptorbaserl søking vil alltic! resultatet av det tilsvarende 
boolske sokeargumentet (hvis det Unnes) bli plassert overst på
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resultatlista, men til forskjell fra boolsk soking vil dokumentene 
være ordnet ut fra den totale søkeordfrekvensen. Dokument C er 
derfor plassert foran dokument A i tabell 2.3/3, som igjen er plas
sert foran dokumentene E og D. På denne måten vil konseptorbasert 
soking nedprioritere de dokumentene hvor temaet bare er streifet - 
forutsatt at disse har en lav sokeordfrckvens. I resultatet av den 
boolske sokingen (tabell 2.3/2) ble også dokument A og C plassert 
foran E  og D. men dette var bare tilfeldig.

Som det fremgår av resultatet av den konseptorbaserte 
sokingen. er det relevante dokumentet B funnet og plassert på 
fjerdeplass. Dette innebærer at man ved å lese gjennom dokumentene 
i de to første langsettene i resultatlista (antall konseptorer er 
lik 3 og 2). vil få en gjenfinningsgrad på I og presisjon på 0.5.

Dette eksempelet viser at konseptorbasert soking er bedre tilpasset 
tekstsoking enn boolsk soking. Den er ikke så folsom overfor de 
egenskapene ved språket som er med på å sene en grense for 
sokeeffektiviteten. Har man f.eks. glemt et adekvat søkeord eller at 
én idé hare fremtrer implisitt i et relevant dokument, vil man 
likevel kunne finne dette dokumentet. 1 boolsk søking derimot, vil 
f.eks. en uteglemmelse av et adekvat søkeord kunne fore til at man 
ikke finner relevante dokumenter selv om disse dokumentene 
inneholder andre sokeord. Boolsk soking er ikke spesielt tilpasset 
tekstsoking. Den gir brukeren ingen mulighet til å påvirke 
forholdet mellom gjenfinningsgrad og presisjon, og den stiller 
strenge krav til brukerens evne til å finne fram til adekvate 
sokeord.

l il tross for de åpenbare svakhetene som boolsk soking har. er den 
likevel den mest vanlige sokeslrategien i dagens systemer. Forskere 
har gjennom mange år arbeide) med metoder som kan erstatte boolsk 
soking. og del er fremlagt mange forslag til løsninger. Vi nøyer 
oss her med å henvise til Fjeldvig 1986 kap. 4. for en oversikt over 
de mest kjente sokestrategiene.

2.4 Nærmere om synonvmprobleniel i tekstsoking
Et karakteristisk trekk ved det naturlige språket er det enorme 
omfanget av ord som del omfatter. Det finnes mange ulike måter å 
uttrykke det samme begrepet på. og man kan beskrive et innhold så
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detaljert som man selv vil. Forskjellige tekster vil derfor kunne ha 
samme meningsinnholdet, men likevel inneholde forskjellige ord.
Ordene er forfatterens valg. samtidig som de vil avhenge av hva 
teksten handler om. hvilket formål fremstilling har. hvorvidt den er 
en del av en storre helhet, forfatterens spesielle stil osv. Den 
enkelte ordform vil avhenge av hvilken funksjon ordet har i 
setningen og de grammatiske reglene i språket.

Med synonymproblemet i tekstsoking sikter vi altså til det problemet 
brukeren står ovenfor når hun i en gitt sokesituasjon skal forsoke å 
gjette hvilke ord dokumentforfatteren har brukt. Med synonymer 
sikter vi til alle ord som kan erstatte hverandre i forhold til et 
gitt problem, f.eks.

(1) bøyningsformer av samme stamme (f.eks. SELGE, SELGES, 
SELGER, SOLGTE, SOLGTES og SOLGT)

(2) avledningsformer av samme rot (f.eks. (å) SELGE, (en)
SELGER og (et) SALG)

(3) skriftvarianter av samme ord (f.eks. SYKEHUS og SJUKEHUS)
(4) likeverdige uttrykksmåter (f.eks. RIKE og JENTE.)
(5) ord på ulikt spesifikasjonsnivå, f.eks. 57ILKROSE. ROSE

Og BLOMST - og KJØKKENKNIV, KNIV og MORDVÅREN, osv.

De morfologiske "synonymene" i ( I )  og (2) er vel så viktig som de 
ovrige synonymene, fordi to ord vil oppfattes som forskjellige hvis 
én av bokstavene eller rekkefolgen av dem er forskjellig, f.eks.
SELGE og SOLGTE vil bli sett på som to forskjellige ord. De mest 
"problematiske" synonymene er de som faller inn under type (4) og
(5), fordi man her må gjette seg fram til forfatterens ordbruk.
Ordene i en tekst har samme spesifikasjonsnivå som innholdet i 
teksten, og de vil være generelle eller spesielle alt ettersom for
fatteren har valgt å være generell eller konkret. Jo mer spesifikt 
et emne er beskrevet i dokumentene, jo storre mulighet er det til å 
skille ut de dokumentene i basen som er relevante i forhold til 
dette emnet. På den annen side vil en hoy grad av spesifisitet 
gjore arbeidet med å finne fram til alle adekvate sokeord svært 
krevende. Hvis en bruker står ovenfor en generell problemstilling, 
f.eks. ’salg av narkotika', må hun i tillegg til å spesifisere 
synonymer på samme generalitetsnivå som problemet (f.eks. NARKOUKA. 
NARKOVIKUM. NARKOlISKE STOFFER, osv.), også angi mer spesifikke ord 
som dekker alle de ulike spesialtilfellene (f.eks. LSD. HASJ,
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KOKAIN . OPTIL'M  osv.). På tilsvarende måte vil en bruker som står 
overfor en spesifikk problemstilling måtte definere mer generelle 
ord.

Man kan skille mellom kontekstuavhengige og kontekstavhengige 
synonymer. De kontekstavhengige synonymer - også kall sokonymer - er 
ord som kan erstatte hverandre i visse sammenhenger, men ikke i 
andre, f.eks. ordene DA1TER og G UTTi eksempelet ovenfor. Kontekst
uavhengige synonymer er ord som kan erstatte hverandre i enhver 
sammenheng, f.eks. ordene JEN T E  og PIKE.

Bortsett Ira de morfologiske "synonymene" (pkt. I og 2) og de 
ulike skriftvariantene (pkt. 3). er det få tilfeller av helt 
kontekstuavhengige synonymer. Graden av kontekstavhengighet 
varierer, og det er ikke alltid like lett å trekke grensen mellom 
sokonymer og kontekstuavhengige synonymer. Et eksempel er gitt av 
Harvold 1974 i folgende sitat:

"...Ser vi f.eks. /k\ ordene "enebolig", "villa ", "hus" og 
"hylle" vil del nok være nalurlig å beirakie "enebolig" og 
"v illa " som synonymer selv om ordenes meningsinnhold 
naturligvis ikke er hell identisk. Ordene "enebolig" og "hus" 
derimot er det vel nærmere å beirakie som sokonymer. idel 
identiteten her er mer avhengig av konteksten. Al "hylte" er 
sokonym on ikke synonym til "enebolig". "v illa " og "hus" synes 
klan. "

Mangel på adekvate sokeord i sokeargumentet vil ikke bare kunne gå 
utover gjenfmningsgraden til resultatet, men også presisjonen.
Presisjonen vil kunne bli svekket som folge av at rangeringen av 
dokumentene blir dårligere. Her benyttes gjerne kriterier som er 
basert på sokeordfrekvensen - slik at jo flere sokeord et dokument 
inneholder, jo storre sannsynlighet er det for at de idéene som 
sokeordene representerer, er sentrale for innholdet i dokumentene - 
og jo hovere opp på resultatlista kommer dokumentet. Hvis det er 
tilfeldig hvilke ord som er brukt til å utrykke den enkelte problem
stilling i sokeargumentet, vil ikke den samlede sokeordfrekvensen 
gjenspeile dette forholdet. I eksempelet ovenfor vil dette kunne 
fore til at vi far rangert et dokument som inneholder ordet SELG E  
fem ganger (og SELG ES. SALG  og OMSETTE ingen ganger), foran ett som 
inneholder f.eks. ordet SELG E  én gang. SELG ES  tre ganger, SALG  10 
ganger og OMSE7TE 10 ganger.



31

2.5 Avsluttende bemerkninger
I dette kapittelet har vi gitt en oversikt over hvilke forhold som 
påvirker sokeeffektiviteten. Alle årsaker til effektivitetssvikt i 
tekstsoking kan fores tilbake til egenskaper ved det naturlige 
språket. Man kan skille mellom systemavhengige og brukeravhengige 
årsaker. Som systemavhengige årsaker i forhold til svikt i gjen- 
finningsgraden. regnes implisitet - og i forhold til svikt i 
presisjonen, spesifisitet og ekstensivitet. Dette er årsaker som 
vil sette en absolutt ovre grense for sokeeffektiviteten. Hvor 
denne grensen går, vil imidlertid være bestemt av den aktuelle 
dokumentsamlingen og sokestrategien. Som brukeravhengige årsaker i 
forhold til svikt i gjenfinningsgraden. regnes mangel på adekvate 
sokeord ("synonymproblemet") - og i forhold til svikt i presisjonen, 
dårlig valg av sokeord. Dessuten vil brukerens oppfatning av liva 
som er et relevant dokument, være med på å avgjore gjenfinnings
graden* .

De empiriske undersøkelsene tyder på at den potensielle soke
effektiviteten i tekstsoking er meget hoy. Det er med andre ord 
ikke de prinsippiclle skranker som er de viktigste hinderne fra å 
oppnå en tilfredstillende sokeeffektivitet. men de praktiske 
begrensninger som kommer til uttrykk gjennom sokestrategien og 
brukerens evne til å formulere et tilfredstillende sokeargument.

Mange har stilt sporsmål om ikke en manuell indeksering av doku
mentene vil gi storre sokeeffektivitet enn bruk av dokumenter 
formulert i naturlig språk. Dette har vært - og er fremdeles - et 
omdiskutert tema. Ingen empiriske forsok har imidlertid vist at en 
manuell indeksering gir bedre søkeresultater - snarere tvert om 
(jfr. Salton 1986). Ved bruk av manuelle indekseringssystemer vil 
flere av årsakene til effektivitetsvikt kunne fores tilbake til 
selve indekseringsspråket og indekseringen. I f.eks. Lancaster's 
undersøkelse av det medisinske systemet M ED LA R S  var selve

X. I IR I’s uudersokelser Me betegnelsen "synsvinkel" bruk om tien arsaken til 
prcsisjonssvikl som skyldes at det var ulike oppladninger av el dokuments 
relevans. Med det menes at brukeren har hud en spesiell synsvinkel |iu spoismalet 
som gjor at del lunne dokumentet ikke ble unselt for a v * re relevant.
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indekseringen årsak til ca. 37.4% svikten i gjenfinningsgraden (jfr. 
Lancaster 1969:646), og av dette utgjorde årsakstypen 
"insufficiently exhaustive" 20.3%. Likeledes var indekserings- 
språket ("lack of appropriate term. false coordination") én av de 
storste årsakene til presisjonssvikt med henholdsvis 36%. I tillegg 
vil man ha de samme brukeravhengige årsakene til svikt i 
sokeeffektiviteten som ved bruk av dokumenter i naturlig språk.
Mangel på adekvate sokeord var i Lancaster’s forsok skyld i at 35% 
av de relevante dokumentene ikke ble funnet, og feil bruk av sokeord 
var skyld i 32.7% av svikten i presisjonen.

Debatten om automatisk indeksering kontra manuell indeksering har på 
nytt blusset opp dette året etter at Blair og Maron publiserte 
resultatet av sin undersøkelse og konkluderte med at det ikke er 
mulig å oppnå hoy sokeeffektivitet ved soking i store dokumentbaser 
når dokumentene er formulert i naturlig språk (jfr. Blair/ Maron 
1985). Undersøkelsen var basert på en eksperimentbase bestående av 
ca. 40 000 dokumenter (ca. 300 000 sider med tekst) og 51 spørsmål. 
Resultatene viste en gjennomsnittlig gjenfinn ingsgraden på bare 20%, 
selv om de brukerne som deltok i forsøket, hadde avsluttet søkingen 
først når de antok at ca. 75% av de relevante dokumentene var 
funnet. Dette resultatet stottet opp om Blair og Maron’s antagelse 
om at man ved soking i så store dokumentbaser vil bli ledet til å 
tro at søkeresultatene er mye bedre enn hva den faktisk er. De 
konkluderte også med at det er teoretisk umulig å oppnå en særlig 
bedre gjenfinningsgrad i et system av denne størrelse uten at 
presisjonen blir så dårlig at det er praktisk umulig å gå gjennom 
resultatlista. Den gjennomsnittlige presisjonen i forsoket lå 
imidlertid på 79%. Indirekte oppfordret de derfor til bruk av 
manuell indeksering - uten å gå nærmere inn på sokeeffektiviteten 
ved bruk av manuell indeksering.

Dette forsøket var basert på boolsk soking. og etter vår 
mening gir det en bedre illustrasjon på hvor dårlig boolsk soking er 
for tekstsoking - enn hvor dårlig sokeeffektivitet man kan forvente 
i et system med så store tekstbaser. Med en presisjon på 79% i 
boolsk soking. kan man ikke forvente en bedre genfinningsgrad enn 
20% . Som de også påpekte, vil enhver utvidelse av sokeargumentet 
med nye adekvate sokeord fore til at det også blir funnet flere 
irrelevante dokumenter. Hvis de derimot hadde brukt en sokestrategi 
som rangerte de funne dokumentene ut fra deres innbyrdes sann
synlighet for å være relevante, ville ikke en økning i gjenfinnings*
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graden nodvendigvis hn gått på bekostning av store tap i presisjon. 
Man kunne starte på toppen av resultatlista og selv avgjor hvor lang 
ned på lista man onsker å gå i vurderingen av de funne dokumentene.

131 a i r og M arons artikkel har vært sterkt kritisert av flere, 
bl.a. Dabney (jfr. Dabney 1986). Salton (jfr. Salton 1986) og Bing 
(jfr. Bing 1986). Vi velger å avslutte dette kapittelet med et 
sitat som er hentet fra Salton s kommentar til Blair og Maron's 
artikkel:

No support is found in the literature for the claim that 
text-based retrieval systems are inferior to conventional 
systems based on intellectual human input. Indeed, a ll the 
available evidence with reference to both large and small 
collections indicates the properly designed text-based systems 
are preferable to manually indexed systems. Furthermore, as 
Swanson pointed out over 25 years ago. "... it is expected 
that the relative superiority of machine text searching to 
conventional retrieval w ill become greater with subsequent 
experimentation as retrieval aids for text searching are 
improved, whereas no clear procedure is in evidence which will 
guarantee improvement of the conventional systems

9. JIV. Swanson I960."
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KAPITTEL 3:
VURDERING AV DAGENS SYSTEMER

3.1 Kort beskrivelse av dagens tekstsokesystemer
I det foregående kapittelet konkluderte vi med at sokestrategien og 
brukerens evne til å formulere et utfyllende sokeargument er 
avgjorende for sokeeffektiviteten. I dette kapittelet sknl vi se 
nærmere på hvilke muligheter som vanligvis tilbys i dagens systemer, 
hvordan brukerne ser på disse mulighetene og hvordan de blir anvendt 
i praksis.

De fleste tekstsokesystemer er nokså like - og i grunntrekk ligner 
de også mye på de forste tekstsokesysteniene som ble til på 1950- 
tallet. Også den gangen kunne man legge inn tekster forlopende i 
systemet, og hvert ord ble gjort sokbart. Man kunne også soke på 
kombinasjoner av ord (boolsk soking). og sokefilen (eller ordbok- 
filen) var organisert i en invertert filstruktur. Et eksempel på 
1950-tallets tekstsokesystemer er prof. Hortv s system som ble 
utviklet ved University of Pittsburg (Pennsylvania) på slutten av 
1950-tallet. Systemet ble opprinnelig utviklet til bruk ved 
redigering av helselovgivningen i Pennsylvania. men i 1960 ble det 
lansert som et eget produkt ("Key Word in Combination") på en 
konferanse arrangert av American Bar Association (jfr. Bing/Harvold 
1977:61-63).

Den storste forskjellen på Horty s system og dagens systemer er at 
man i dag kan kommunisere med sokesystemet direkte, dvs. man kan få 
ut resultatene umiddelbart, bla i resultatlista fra terminalen og 
reformulere sokeargumentet med det samme hvis det er behov for det. 
Overgangen til "on-line"-soking har derfor hatt stor betydning for 
hvordan sokesvsteniene fungerer i praksis, og den markerer derfor en 
ny epoke i tekstsokesystemenes historie.

Bortsett fra denne muligheten til interaktiv soking. har lite 
skjedd i utviklilngen av å gjore tekstsokesysteniene enklere å 
anvende. De fleste systemene i dag har et lite fleksibelt 
kommandodrevet grensesnitt som det forutsettes at man kjenner for 
man tar det i bruk. Det samme gjelder også sokespråket. Det har en
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streng syntaks, og alle operatorer og funksjoner gis i form av 
spesielle symboler. Få systemer tilbyr brukeren hjelp når hun/han 
har behov for det. Hvis man f.eks. har gjort en syntaksfeil, vil de 
fleste systemene svare med at sokeargunientet inneholder feil, men de 
vil ikke antyde hva som er feil og f.eks. komme med forslag til 
løsninger.1

Lite har også skjedd i retning av nier avanserte og effektive søke
funksjoner. Formuleringen av sokeargunientet skjer fremdeles ved at 
brukeren spesifiserer sokeord som hun tror forekommer i de relevante 
dokumentene, og kombinerer disse med de boolske operatorene OG. 
E L L E R  og IK K E . Det finnes få funksjoner som kan gjøre det enklere 
for brukeren å spesifisere sokeord (jfr. avsnittet nedenfor), og 
boolsk søking er fremdeles den mest vanlige søkefunksjonen - selv 
om forskere i mange år har advart mot bruk av boolsk søking for 
tekstsoking (f.eks. Salton, jfr. jfr. Salton/ Buckley/ Fox 1982).
De norske tekstsokesvstemene NOVA^STATtJS og S IFT  er faktisk blant de 
få operative systemer som tilbyr en annen sokestrategi. og de er de 
eneste som tilbyr konseptorbasert soking. Denne sokestrategien ble 
foreslått av Horty alt på 1950-tallet, og den har gitt svært gode 
resultater i forhold til mange av de andre strategiene som bl.a. har 
vært testet i IR I s forskningsprosjekter (jfr. Fjeldvig 1976).

Likevel er dagens systemer mer effektive enn de for 10-15 år siden.
Dette har dels sammenheng med den teknologiske utvikling som har 
fort til kraftigere maskiner med bl.a større lagringskapasitet, og 
dels at dagens tekstsokesystemer har en mer effektiv arkitektur enn 
de gamle systemene. Dette har oppdateringen, av selv store 
dokuinentbaser. enklere og mindre ressurskrevende å oppdatere.
Dessuten kan flere av dagens systemer håndtere både strukturerte og 
ustrukturerte data (f.eks. S IFT . BASIS . BRS-SEARCH. T R IP  og 
M IST R A L ). I S IF T  kan man også soke i flere baser samtidig. Dette 
er selvfolgelig også en positive utvikling, men den bidar ikke til 
mer effektiv tekstsoking.

I Del amerikanske systemet LEX IS  er et hv de fa kanskje eneste unntak. Det har 
innebygget en sporsmalstoiker som analysere sporsmalet, markere alle feil og 
kommer med forslag lil hvordan de kan rettes opp



37

3.2 Nærmere 0111 hjelpem idler (il losning av synonymprobleniet
Formuleringen av sokeargumentet skjer ved a( brukeren spesifiserer 
sokeord som hun tror forekommer i de relevante dokumentene. Normalt 
får hun/han ingen hjelp av systemet til å finne alternative 
uttrykksmåter, og eller ingen advarsler ved bruk av ord som egner 
seg dårlig som sokeord. Selv en så "triviell'' oppgave som å 
likestille ord med felles stamme, er vanligvis ikke lost i dagens 
systemer (jfr. nærmere omtale nedenfor).

Man kan i denne sammenheng skille mellom tre ulike typer 
hjelpemidler:

(1) synonymlesauri,
(2) regelbaserte metoder som likestiller ord med felles stamme 

(eventuelt rot),2
(3) trunkering og maskefunksjon

(1) Synonymlesauri
I enkelte systemer har man lagt inn en synonymtesaurus (synonym- 
ordbok) som gir informasjon om visse typer semantiske relasjoner 
mellom ord, f.eks. til ordet HUND  finner man det likeverdige ordet 
H IKKJE, del underordnede ordet CO LLIE, det sideordnede ordet KATT 
og det overordnede ordet HUSDYR. Det Finnes ulike måter å bygge 
opp en tesaurus på. og mange av dem kan være nokså komplekse. Et 
eksempel på en noe usedvanlig fremgangsmåte finner man i det 
italienske rettslige informasjonssystemet ITA LG 1U RE. hvor alle 
italienske ord er beskrevet ut fra ca. 30 000 grunnbegreper (kalt 
"semes") (jfr. Giannantonio s. 15-19). På bakgrunn av denne 
beskrivelsen er ordene systematisert i en tesaurus. Det er 
imidlertid delte meninger om hvor godt dette apparatet vil kunne 
oke sokeeffektiviteten i tekstsoking. og ryktene i dag forteller 
at denne kjempe "tesaurusen". som det har kostet enormt å utvikle, 
er lite brukt.

En synonymtesaurus er et kostbart hjelpemiddel fordi den må 
utvikles og vedlikeholdes manuelt. Ved tillegg av nye dokumenter 
vil det alltid kunne komme nye ord til. og tesaurusen må derfor

2. Ei» definisjon hv uttrykkene "stamme” og "rot" ur gitt i avs 5.2.
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vedlikeholdes i taki med dokumentbasen for at den skal være ajour. 
Mange stiller seg derfor tvilende til om kostnaden ved bruk av en 
tesaurus svarer til den nytten man har av den. En tesaurus vil jo 
bare kunne ta hånd om de kontekstuavhengige synonymene - iallfall 
sett i forhold til det domenet som dokumentmaterialet faller inn 
under - og ikke kontekstavhengige synonymer. Dessuten er ofte 
synonymiteten i det naturlige språk for nyansert til at den lar 
seg representere på denne måten.

Det finnes i dag ingen (vellykkede) metoder for automatisk 
konstruksjon av synonymtesauri. og det drives lite forskning på 
dette området (jfr. Fjeldvig avs. 7.2).

(2) Regelbaserte metoder soin likestiller ord med felles stam me 
(eller rot)
Noen få utenlandske systemer sorger for å likestille ord med samme 
stamme, f.eks. det amerikanske systemet L E X IS  og den tyske 
versjonen av STAIRS/TLS. Begge disse har innebygget en enkel 
regelbasert metode som dekker de mest vanlige bøyningsformene.
Med en regelbasert metode menes her en metode som tar utgangspunkt 
i kunnskap om ordenes morfologiske og grafotaktiske oppbygning - 
og f.eks. ikke en ordbok som inneholder en oversikt over alle de 
ord eller rotter som metoden dekker.

Enkelte systemer er basert på en kombinasjon av en 
regelbasert metode og et lingvistisk leksikon,3 f.eks. det 
israelske RESPONSA-systemet4 og det franske systemet S P IR IT .5 
Noen er basert bare på et lingvistisk leksikon, f.eks. italienske 
systemet IT A LG IL  RE.

En viktig årsak til at det er så få systemer som har innebygget en 
regelbasert metode som kan likestille ord med samme stamme (eller 
rot), er at del ikke finnes metoder som tar hånd om disse

3. Med el lingvistisk lekvkon menet vi en ordbok hvor det lil hveri ord lolger en 
del lingvistisk informasjon om ordet, f.eks. hvilke ordklasse det lilhorer. 
hvilken purudigme dei ei en ilel iiv og hvilken rot (evt. røtlbrmcr) det har.

A. Se omtale i Fjeldvig 1 °^  avs. 7.2 (-4)

5. Se omtale i Fjeldvig 1°** avs. 7.2 (6).



39

problemene. Siden metoden må baseres på informasjon om ordenes 
morfologiske oppbygning, vil den være språkavliengig og må utvikles 
for det enkelte språk. I Norge er det ikke utviklet metoder av 
denne type. og det finnes derfor heller ingen systemer som tilbyr 
denne type hjelpemidler. Det nærmeste man kommer i Norden er en 
metode som er utviklet i Finland (kalt F IN ST EM ), og som automatisk 
supplerer et sokeord med trunkerte uttrykk som dekker alle de 
ulike bøyningsformene til ordet i basen. Denne metoden forut
settes imidlertid at sokeordet er et substantiv og at det er 
angitt i grunnform.

(3) Trunkering og maskefunksjoner
De fleste tekstsokesystemer i dag gir muligheten for trunkering.
Med trunkering sikter vi her primært til hoyretrunkering som betyr 
at man ved å markere en tegnstreng får utvidet sokeargumentet med 
alle ord i basen som innledes med denne tegnstrengen, f.eks. ARV* 
(hvor er trunkeringssymbolet) vil fore til at sokeargumentet 
blir supplert med alle ord i dokumentbasen som begynner med ARV, 
f.eks.:

ARV
ARVE
A RV EA ND EL
ARVEAVGIFT
ARV EA VGiriEN
ARVING
ARVINGENE
ARVELOVEN
ARVEN
A RV ENS
ARVET

Noen få systemer tilbyr også venstre- og midttrunkering (maske- 
funksjon). f.eks. T R JP  og BA S IS . Venstretrunkering vil si at man 
trunkerer i begynnelsen av ordet, f.eks. *TRYGD vil fange opp ordene 
ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD. ALDERSTRYGD. BARNETRYGD. SYKETRYGD. 
UFØRE TRYGD osv. Denne trunkeringsformen er nyttig ved bruk av 
språk som gjor mye bruk av prefikser og sammensatte ord. f.eks.
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tysk og de skandinaviske språkene. Årsaken til at det er så få 
systemer som tilbyr venstretrunkering. er at denne 
trunkeringsformen forutsetter ordene organisert Pinalalfahetisk og
- ikke alfabetisk som ved hoyretrunkering. Siden hoyrctrunkering 
anses for å være mest nyttig, har man i de fleste systemene av 
ressursmessige årsaker valgt å begrense trunkeringen til denne 
formen. 1 f.eks. BA S IS  skjer venstretrunkeringen ved en 
sekvensiell soking gjennom hele ordboka.

Midttrunkering vil si at det åpnes for flere skrivemåter 
midt i ordet, f.eks. uttrykket FJEL*V IG  vil lange opp FJELD V IG  og 
FJELLV IG . Denne trunkeringsformen er spesielt nyttig ved soking 
på strukturerte data. men mindre interessant for tekstsoking.

3.3 Bnikerundersokelser
Det har vært gjennomført få undersøkelser med formål å belyse 
hvordan brukeren vurderer dagens tekstsokesystemer. Mange under
søkelser har vært rettet mot behovet for og bruken av 
datamaskinelle informasjonssystemer.6 men få har tatt sikte på å 
avklare om dagens tekstsokesystemer fungerer tilfredstillende. 
f.eks. om brukerne foler at de er i stand til å utnytte systemene 
effektivt, og om de er tilfreds med det sokesresultatet de oppnår.

De to mest kjente brukerundersøkelsene er gjennomført i regi av 
Fellesmarkedet og rettet mot rettslige datamaskinbaserte 
informasjonssystemer i Europa. Begge var basert på intervjuer med 
brukerne. Formål med den forste undersøkelsen, som ble gjennomført 
i 1977. var dels å kartlegge erfaringer med bruk av denne type 
systemer, og dels å peke på svakheter ved dem som kan forbedres i 
et fremtidig system. Undersøkelsen omfattet i alt 10 ulike tekst
sokesystemer. og den er dokumenter i EF-rapporten "Technical Study 
in Legal Information Retrieval".

Den andre undersøkelsen ble gjennomført 8 år senere (1985). 
Formålet med denne var dels det samme som for den forste under
søkelsen og dels å avklare hvorfor bruken av rettslige datamaskin
baserte systemer var stagnert. Brukerstatistikken viste at

6. En oversikt over hvordan jurister Unner iVam lil relevant rettskililemateriale ved 
hjelp av datamaskinbaserte systemer er gitt i Bing/Froystad 19X2.
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okningen i antall brukere var langt mindre enn ventet, og at bare 
10-20% av de som var trenet opp til å bruke et tekstsokesystem, 
anvendte dem i praksis. Riktignok hadde antall sluttbrukere okt. 
men dette antok man hadde mer sammenheng med den generelle 
okningen i bruken av datamaskinen og at maskinene var blitt bil
ligere, enn at interessen for informasjonssøking var blitt større.
Denne undersøkelsen ble gjennonifort av Butler Cox and Partners i 
England og har tittelen "General access to legal database/systems 
in Europe, among others those produced by public authorities in 
niember states and by community institutions" (jfr. Lloyd 1985).

Begge rapportene gir en detaljert redgjorelse for 
resultatene av intervju- og analyseundersokelsen. og vi nøyer oss 
her med å referere til visse utdrag som angår brukernes opp
fatninger av selve tekstsokesystemene7 .

Begge undersøkelsene viste at mange brukere synes at kommando- og 
søkespråket er for vanskelig. Det beskrives som lite fleksibelt 
og svært "kunstig". De fleste brukere etterlyser et effektivt 
hjelpeapparat som kan yte brukerne hjelp under sokesesjonen - og 
ikke bare gi en liste over kommandoene. Bortsett fra L E X IS ,  ble 
alle systemene mer eller mindre karakterisert som vanskelige.

Det var delte meninger om hvor vanskelig boolsk søking var. 
men de fleste anså boolsk soking for å være viktig. Det bor da 
tilføyes at ingen av disse systemene tilbyr alternative 
søkestrategier, og boolsk soking er derfor den eneste muligheten 
de har til å kombinere søkeordene (jfr. Svoboda 1981).

Trunkering ble sett på som en svært viktig funksjon, men 
heller ikke her finnes det alternative metoder som kan gjore det 
enkelt å likestille ord med med samme rot. Synonymtesauri ble av 
mange karakterisert som nyttige, men interessen for tesauri var 
langt mindre i 1985 enn i 1977.

De øvrige mulighetene i søkespråket. som f.eks. makroer, 
avstandsoperatoren, "metric operators" osv. ble karakterisert som 
vanskelige, men likevel viktige. Undersøkelsen viste imidlertid 
at få brukere gjor bruk av denne type operatorene i praksis.

Begge undersøkelsene viste en svak postiv holdning til denne 
type datamaskinbaserte informasjonssystemer. De fleste var enige

7. llidragene er vesentlige heniei fra "Technical Study" volume I: Main Report side 
46-102 og Lloyd avs. V II.C .
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i at dette er et nyttig hjelpemiddel, men mange mente at det 
verken er eller vil bli det eneste hjelpemiddel for 
informasjonssøking i fremtiden. Den lave interessen for 
datamaskinelle informasjonssokesystem ble dels begrunnet med 
manglende informasjon om hva basene inneholder og dels med 
svakheter ved selve tekstsokesystemene.

En tilsvarende brukerundersøkelse ble også gjennomført i Sverige i 
1983 av Institutet for Råttsinforniatik ved Stockholms 
Universitet. Formålet med denne undersøkelsen var å få nærmere 
innsikt i hvordan ulike typer embets- og tjenestemenn utnytter og 
opplever det svenske rettslige informasjonssystemet
LAGR1/Råttsdatas . LA G R I tilbyr på samme måte som LO VD ATA , søking 
i lover, domsavgjørelser og annen juridiske litteratur. I tillegg 
omfatter det ulike tvper journaler brukt til administrative 
oppgaver. LA G R I er basert på det svenske tekstsokesystemet IM D O C  
som er et ordinært tekstsøkesystem basert på boolsk soking (jfr.
Fjeldvig 1986 s. 93).

Undersøkelsen omfattet intervjuer med ialt 45 ulike brukere.
Av samtalene fremgikk det at de fleste brukerne anså LA G R I for å 
være et meget effektivt og nyttig hjelpemiddel. Det ble karakter
isert som et helt nødvendig hjelpemiddel i journalarbeidet hvor 
det ble brukt til å slå opp på journalnummer, personnummer eller 
navn. Det var delte meninger om behovet for alternative 
informasjonskilder. De uerfarne (yngre) embets- og tjenestemenn 
anså LA G R I for være mest nyttig, mens de mer erfarne (eldre) 
embetsmenn, som alt hadde opparbeidet seg en viss erfaring og 
fortrolighet med trykte informasjonskilder, fant de mindre nyttige 
og så på de som et supplement til andre kilder.

Det var enighet blant brukerne at skal man kunne anvende et 
system som LA G R I effektivt, forutsetter dette både kunnskap om 
dokumentbasenes innhold og vokabular, kjennskap til søketeknikkene 
og en viss trening i terminalarbeid. Undersøkelsen viste at denne 
kunnskapen ikke var tiIfredstiIlende hos mange av de brukerne som 
var henvist til å bruke LA G R I Mange svarte at de var usikre på 
soketeknikken og hadde vanskeligeheter med å finne adekvate 
sokeprd. De brukte derfor mve tid på å nå fram til et utfyllende

8. En nærmere beskrivelse a\ dei svenske "Riiitsviisondeis informasjonssystem (R I)" og 
LAGRI/Raltsdala er pilt i Gredborn 1982 og Bing 1984:431-439.
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sokeargument. De fleste brukte den boolske operatoren OG til å 
kombinere sokeordene.

Konklusjonen av disse tre undersokelsen er at det er en interesse 
for tekstsoking, spesielt blant de yngre og uerfarne brukere, men 
at manglende kunnskap om systemet er den viktigste årsaken til al 
de brukes lite og at brukerne foler at de ikke får utnyttet 
systemet optimalt. Det var stor etterspørsel etter bedre skiftlig 
dokumentasjon om søketeknikker o.l. og kurs med terminalovelser 
som kunne gi trening og erfaring i bruk av systemet. Mange 
brukere ga likevel uttrykk for at de fant fram til det de sokte 
etter. I EF-undersøkelsen var de fleste brukere fornoyd med 
gjenfinningsgraden, men ikke med presisjonen.

3.4 En analyse av sokeargum enler stilt til LOVDATA
3.4.1 Innledning

Brukerundersøkelsene, som står omtalt ovenfor, belyser dagens 
tekstsokesystemcr ut fra brukerens synsvinkel. De gir imidlertid 
ikke et bilde av hvordan brukerne faktisk bygger opp sine 
sokeargumenter. f.eks. bruken av boolske operatorer og trunkering. 
Selv oni de f.eks. synes at trunkering er viktig, er det ikke dermed 
sagt at de trunkerer søkeordene og at trunkeringen er riktig.
De gir heller ikke informasjon om hvor mye arbeid brukerne legger 
ned i å finne adekvate søkeord.

Den eneste undersokelsen vi kjenner til som har sett nærmere på 
den faktiske bruken av systemet, er den svenske undersokelsen som 
ble omtalt foran. I denne undersokelsen foretok de en anlyse av 
kjoreloggen til IM D O C  bl.a. for å se hvor mange sokeargumenter som 
var stilt i hver sokesesjon. antall sokeord i hvert sokeargument 
og hvilke kommandoer som var brukt etter at søkingen var 
gjennomført (Gredborn 1982:50-60). Undersokelsen viste at f.eks. 
73% av alle sokeargumentene besto bare av ett sokeord, og at bare 
6%  hadde mer enn 3 sokeord. Loggen viste at de fleste "ett-ords"- 
argumentene var utfort av "journal"-personalet, og man antok 
derfor at disse argumentene gjaldt oppslag på faste ord og uttrykk 
(f.eks. navn. personnummer eller journalnummer). Det fremgikk 
ikke av materialet hvilke sokeord som var stilt. Undersokelsen
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viste 3! i bare 56% av tilfellene hadde brukeren bladd i de funne 
dokumentene, og denne andelen var omtrent den samme uansett om 
sokeargumentet besto av 2. 3. 4 eller 5 sokeord.

Siden loggen ikke viste hvilke sokeargumenter som var stilt, 
ga heller ikke denne undersokelsen et fullstendig bilde av hvordan 
brukerne går fram når de soker.

For å få mer informasjon om dette, gjennomførte vi en undersokelse 
a\ kioreloggen til LO VDATA. Den viste tidspunktet for søkingen og 
In ilke sokeargumenter som var stilt.

Undersokelsen omfattet i alt 2286 sokeargumenter. Dette 
utgjorde alle argumenter som var stilt til basene med lover, 
forskrifter og hoyesterettsavgjorelser i lopet av en (tilfeldig) 
2-måndersperiode (desember 1984 og januar 1985). Et unntak gjaldt 
de kioringene som ikke hadde terminert på en normal måte. 1 folge 
kjorestatistikken utgjorde disse kjoringene hele 40% av det totale 
forbruket i denne perioden - en andel som i seg selv er 
oppsi kts\ekkende. og som kan tyde på at mange brukere har 
problemer med å gå ut av systemet.

Undersokelsen ble gjennomført i samarbeid med LO VD ATA . De var på 
sin side interessert i at en slik undersokelse ble gjennomført, 
fordi de på dette tidspunktet hadde planer om å skifte ut 
N O Y A *ST A T U S  med det nye norske systemet S IFT . I den forbindelse 
onsket de å utvikle et eget brukergrensesnitt til S IFT  som var 
tilpasset LOVDATAs brukere. En slik undersokelse ville derfor 
kunne bidra til å kartlegge hvilke typer problemer brukerne står 
ovenfor i en sokesituasjon. og hva som kan gjores for å få bedre 
kommunikasjonen mellom bruker og system.

LO VDATAs bidro med å legge alle forhold til rette for 
undersokelsen. og de deltok også i analysen av resultatene.
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3.4.2 Valg av søkeslralegi

Materialet viste at de fleste brukerne hadde stilt svært enkle 
sokeargumenter. Hele 57% av alle sokeargumentcne besto bare av 
ett ord eller ett uttrykk - og av disse var det bare en fjerdedel 
(342 argumenter) som omfattet faste ord og uttrykk. Dette viser 
at mange brukere beskriver sin problemstilling med bare ett ord.
I denne beregningen har vi ikke tatt hensyn (il om sokeordene var 
trunkert.

1 LO VD ATA  kan man velge mellom boolsk soking og konseptorbasert 
soking. Vi fant det interessant å studere nærmere om det var en 
sammenheng mellom valg av sokestrategi og hvilke ord som var brukt 
i sokeargumentet. Boolsk soking egner seg bra i situasjoner hvor 
det er forekomsten av ett eller flere bestemte sokeord som er 
avgjorende for om dokumentet er relevant. I slike tilfeller vil 
sokeordene bestå w  faste ord og uttrykk. f.eks. navn. lov- 
henvisninger, dato eller bestemte faguttrykk. Konseptorbasert 
soking derimot, er langt bedre egnet i situasjoner hvor det er 
innholdet i dokumentet som er avgjorende for om det er relevant - 
og ikke hvilke ord det inneholder. I slike tilfeller vil 
sokeargumentet bestå av vanlige "tekstord" som nian antar er brukt 
til å beskrive dette inneholdet i de relevante tekstene.

Ved å studere hvilke sokeord som var brukt i det enkelte 
sokeargument. kunne vi danne oss et inntrykk av om brukerne hadde 
forstått forskjell på de to strategiene og valgt den som var best 
egnet i det enkelte tilfellet. I vurderingen av hva som skulle 
regnes som et fast uttrykk, fikk vi hjelp av personalet ved 
LO VD A TA . Tabellen nedenfor gir en oversikt over sokeargumentcne.9

9 Vi hur lier selt hon fra sokeargumenier med operitloren IK K E . du dei bare var elt 
par eksempel |»i bruk av denne operaloren
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Tabell 3.4/1 Oversikt over sokeargumenter

( a ) h a r e  e t t s ø k e o r d
( h ) b o o l s k e  a rg u m . mc d o p e r a t o r e n e  E L L E  R 
( c ) b o o l s k e  a r g u m . ni e d o p e r a t o r e n e OG
( d ) k o n s e p t o r b .  s o k i n g .  é n k o n s e p t o r
( e ) k o n s e p t o r b .  s o k i n g ,  f l e r e  k o n s e p t  o r e r

13 07 ( 5 7 . 4 % )  
175 ( 7 , 7 % )  
58 1 ( 2 5 . 5 % )  

5 7 ( 2 . 5 % )  
15 8 ( 6 , 8 % )

T o t a l  t 2 2 7 8 ( 1 0  0 % )

Gruppe (a), (b) og (d) utgjør sokeargumenter som representerer 
bare én idé. I disse tilfellene spiller det en mindre rolle 
hvilken strategi man velger, fordi resultatlista vil inneholde de 
samme dokumentene uansett hvilke av de to sokestrategiene som 
anvendes. Ved bruk av konseptorbasert soking vil man imidlertid 
få en rangering av de funne dokumentene som er basert på den 
samlede sokeordfrekvensen. noe som kan være en fordel hvis mange 
dokumenter er funnet. Tabellen ovenfor viser at de Heste 
brukerne likevel velger boolsk soking (operatoren E L L E R )  framfor 
konseptorbasert soking i slike tilfeller.

I det folgende skal vi rette oppmerksomheten mot de argumentene 
som representerer flere idéer. dvs. gruppe (c) og (e) i tabell 
3.4/1. I disse tilfellene vil valget av sokestrategi kunne være 
avgjørende for søkeresultatet. Oversikten ovenfor viser at det 
nesten var fire ganger så mange boolske argumenter som konseptor- 
baserte argumenter. Dette kan enten bety at det var langt flere 
faktasok enn interessesok - eller at brukerne har anvendt boolsk 
soking der de burde ha valgt konseptorbasert soking.

Den forste tolkningen er minst sannsynlig ettersom bare 32% 
av de boolske argumentene inneholdt bare faste ord og uttrykk, og 
bare noen få av dem besto av en kombinasjon av faste uttrykk og 
vanlige tekstord. De fleste boolske argumentene inneholdt derfor 
bare "tekstord". og det er grunn til å tro at konseptorbasert 
soking ville ha vært bedre egnet i mange av disse tilfellene. En 
mulig årsak til at brukerne valgte boolsk soking framfor 
konseptorbasert soking, kan være al boolsk soking er lettere
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tilgjengelig i N O V A :,:STATU S enn konseptorbasert soking. Det er 
nemlig boolsk soking man får hvis man ikke angir noen sokestrategi 
eller gir kommandoen "Sok", "Spørsmål" eller bare "S " .  Hvis man 
skal gjennomføre en konseptorbasert soking, må man angi den mer 
uvanlige kommandoen "Klasse". "Konseptor" eller bare "K " .  I 
N O V A :|:STATUS finnes det ingen hjelpefunksjoner man kan ty til for å 
få informasjon om de ulike strategiene.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor mange synonymgrupper 
sokeargumentene var bygd opp av. Med en synonymgruppe (konseptor) 
mener vi altså alle ord som er brukt til å representere én idé.

Tabell 3.4/2 Oversikt over antall søkearguinenter med 2, 3. 4 og 5 
konseptorer.

A n t . s y n o n y m e r ,  i s o k e a r g .

S O K E S T R A T E G I 2 3 4 5 T o t a l t

B o o l s k  s o k i n g  
K o n s e p t o r b a s e r t s o k i n g

5 00 
8 3

6 K 
60

1 2 1 
t 2 3

5 8 1 
1 5 8

Tabellen viser at de fleste argumentene besto bare av to 
konseptorer. Dette gjaldt spesielt de boolsk argumentene hvor 
hele 86% var av typen;

(synonymgruppe 1) OG  (synonymgruppe 2)

hvor en synonymgruppe her er en gruppe med ord som er kombinert 
med operatøren E L L E R . Av de konseptorbaserte argumentene var ca. 
halvparten bygd opp av 2 konseptorer, og et noe mindre antall av 3 
konseptorer. Det var med andre en langt storre andel 
konseptorbasert argumenter som besto av 3 konseptorer eller mer. 
enn boolske argumenter.
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3.4.3 IIruken av synonymer

Eksperimentmnterinlet ga et generelt inntrykk av at brukerne ikke 
legger mye arbeid i å finne adekvate sokeord (eller utlrykk). I 
det folgende skal vi se nærmere på det gjennomsnittlige antall 
sokeord i hver synonymgruppe, dvs. det gjennomsnittlige antall 
sokeord som var brukt til å uttrykke en idé (konseptor). Vi ser 
her bort fra de konseptorene som var uttrykt med bare fasle ord og 
uttrykk, ettersom disse representerte idéer som ofte ikke har 
andre uttryksformer.10 For å forenkle fremstillingen vil vi 
forelobig se bort fra at enkelte sokeord var trunkert.

Det gjennomsnittlig antall sokeord pr. konseptor var 1.3. Tallet 
var noe hovere ved bruk av konseplorbasert søking (1.5) enn ved 
bruk av boolsk soking (1.04). Det var faktisk bare i 7 av 581 
tilfeller at et boolsk argument, som var bygd opp av operatoren 
OG. inneholdt mer enn ett ord til å representere en idé. De 
fleste boolske argumentene var av typen

SLAG  OG NARKOTIKA

At det var storre bruk av synonymer ved konseptorbasert soking. 
kan tyde på at denne sokestrategien oppfordrer mer til bruk av 
synonymer. Synonymbruken var imidlertid svært lav også i dette 
tilfellet. Forsoket ga oss selvfolgelig ikke muligheten til å gå 
nærmere inn på hvert enkelt sokeargument for å se hvilke alterna
tive uttrykksmåter som fantes, ettersom vi ikke var kjent med den 
problemstillingen som lå til grunn for søkingen.

Nå bor det tilføyes at på det tidspunktet undersøkelsen ble 
gjennomfort. opererte LO VD ATA  med en prispolitikk hvor brukerne 
også måtte betale for anvendt datamaskinskraft (CPU-tid. IO-tid 
o.l.). Søkekostnaden steg derfor med antall sokeord i soke- 
argumentet. og man skal ikke se bort fra at dette oppfordret til 
bruk av få søkeord. LO VD ATA  har nå endret sin prispolitikk, og 
brukeren betaler i dag kun for tilknytningstiden (jfr. også avs.
I 2). Det gjenstår imidlertid å se om dette vil få innflytelse på 
synonymbruken.

10 Fi unntak gjekler l.eks lovhenvisninger som hi de kim va' re mirykt veil 
koill il Iden (l.eks. ekldclleloven) og vcil tien milenliske litlelcn ("Lov om 
ekteleliers loi mueslorholtl").
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Av eksperimentmaterialet fremgikk det også at mange brukere verken 
hadde trunkert sokeordene eller spesifisert eksplisitt alle 
bovnings- og avledningsformene til hvert sokeord. Det siste var 
det bare ett par eksempler på. Av det totale antall ord som burde 
ha vært trunkert (dvs. vanlig tekstord som har ulike bøynings- 
eller avledningsformer). var det bare vel 60% som var trunkert.

Enkelte brukere hadde tydeligvis oppdaget nødvendigheten av 
å trunkere ordene underveis og hadde derfor reformulert soke- 
argumentet. Andre kan umulig ha forstått hvorfor de trunkerte, 
ettersom trunkeringstegnet var plassert etter endelsen til ordet 
eller etter et tall (f.eks. 2*).

Av materialet fremgikk det også at en stor andel av sokeordene var 
sammensatte ord (ca. 35% ). men ingen av disse var supplert med 
uttrykk som fanget opp eventuelle omskrivinger av det sammensatte 
ordet, f.eks. at ARV EA VGIFI også kan skrives som AVGIFT PÅ ARV. I 
folge en undersøkelse som vi selv har gjennomført (jfr. nedenfor), 
vil man med et slikt supplement fange opp flere potensielle 
relevante dokumenter.

Det var også mange eksempel på sokefraser av typen "FENGSEL i 7 
ÅR". "NY SKIFTETAKST". "IKKE INNRØMMET" osv.. som ikke er et fast 
uttrykk, og hvor det like gjerne kunne ha ha stått "FENSLET i 7 
ÅR". " SK1FTETAKSTEN VAR NY" og " INNRØMMET IKKE". Disse 
sokefrasene burde i stedet ha vært formulert som et sokeuttrykk 
med setningsoperatoren (her markert ved symbolet "//"). f.eks.:

(FENGSEL* ELLER FENGSL*) II 7 ÅR*)

Dette uttrykket vil dekke alle formuleringer som inneholder ordene 
FENGSEL (eller bovnings- og avledningsformer av dette) og 7 ÅR 
(eller bøyningsformer av dette) i samme setning.

Til slutt kan det nevnes at ca. 7-8 %  av sokeordene inneholdt 
skrivefeil. I enkelte av tilfellene hadde brukeren forsokt å 
rette opp feilen, men av ulike grunner hadde ikke dette lyktes 
(f.eks. feil bruk av rettetasten). Det er grunn til å tro at 
flere av disse feilene ville ha blitt oppdaget hvis systemet hadde 
gjentatt sokeargumentet for sokingen startet og gitt brukeren 
muligheten til å endre det. Likeledes ville en oversikt over
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hvilke ord som ikke forekom i basen, kunne ha bidratt til å 
oppklare dårlige resultater.

3.4.4 Konklusjon og forslag til forbedringer

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at de fleste brukere 
er svært "forsiktig" i sin bruk av systemet. Mange av soke- 
argumentene syntes ikke å være representative nok for den problem
stillingen de skulle representere. Bortimot halvparten av 
sokeargumentene inneholdt bare ett sokeord - og vi ser da bort fra 
de argumentene som inneholdt faste ord og uttrykk. Bare 7%  av 
argumentene var bygd opp av 3 konseptorer eller mer.

Resultatene viste også at det var en langt storre bruk av boolsk 
søking enn av konseptorbasert soking - og det synes ikke som om 
brukerne alltid vurderer hvilke av de to sokestrategiene som ville 
passe best i det enkelte tilfellet.

I de tilfellene hvor sokeargumentet var bygd opp av flere 
konseptorer. besto ofte hver konseptor av bare ett sokeord, og i 
mange tilfeller var dette ordet ikke trunkert. De fleste 
strukturerte argumentene var bygd opp med den boolske operatoren 
OG. og de var ofte av formen:

B IT I O G  H UN D ?

Det skulle være unødvendig å peke på svakheten ved et slik argu
ment. og det er vel også grunn til å tro at mange av dem ikke 
hadde resultert i noe svar.

På bakgrunn av disse resultatene, la vi fram folgende forslag til 
endringer i LO VD ATA :

(1) Konseptorbasert soking legges inn som en hovedstrategi 
("default*' sokestrategi) i stedet for boolsk soking.

(2) Sokeargumentet suppleres automatisk med alle ord som er 
boynings- og avledningsformer til sokeordene (eller evt. 
automatisk trunkering).

(3) Sokefraser (f.eks. "FEN G SEL I 7 AH ") erstattes med 
sokeuttrykk Inor de enkelte ordene (eller boynings- og 
avledningsformer av disse) er kombinert med
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setningsoperatoren (f.eks. (FEN G SEL*, FENSL*)//7 AR*. jlr. 
foran). Et unntak gjelder sokefraser som inneholder tall 
(f.eks. 7 AR*). Alle stoppord Ijernes.

(4) Sammensatte sokeord suppleres med sokeuttrykk som består 
av de enkelte leddene kombinert med f.eks.
setn i ngsoperatoren.

(5) Sokeargumentet gjentas for brukeren for søkingen starter, 
og brukeren får mulighet til gjore endringer.

(6) Alle syntaksfeil markeres på en slik måte at brukeren 
skjønner hva som er feil.

(7) Alle sokeord som ikke forekommer i basen, blir listet.
(8) Et menydrevet grensesnitt legges inn som alternativ til 

det kommandodrevne grensesnittet.

De to forste punktene er antagelig de viktigste. Konseptorbasert 
søking kan gjøres tilgjengelig ved at brukeren som svar på spors- 
målskommandoen, blir ledet inn i en ''sporsmålsmode'' hvor systemet 
oppfordrer til å beskrive hver idé med ord og uttrvkk. Hvis 
brukerne angir et boolsk argument, foreslår vi at dette behandles 
på samme måte som et konseptorbasert argument, dvs. at operatoren 
OG kombinerer konseptorene. Det bor imidlertid fremgå helt klart 
av søkeresultatet hvor mange dokumenter som tilfredstiller det 
boolske resultatet (dvs. antall dokumenter i det øverste 
langsettet). Samtidig bor brukeren bli gjort oppmerksom på at det 
finnes dokumenter som bare tilfredstiller deler av argumentet.

Forslagene (2). (3) og (4). som alle har til formål å bidra 
til en mer utfyllende beskrivelse av den enkelte ide', må kunne 
slås "på" og "av" etter behov. Vi foreslår imidlertid at de står 
på til å begynne med.

Forslagene (5). (6), (7) og (8) har til formål å redusere 
antall feil - både syntaks- , korrektur- og kommandofeil. Det 
siste punktet har også som formål å informere brukerne om hvilke 
muligheter som finnes i den enkelte situasjon.

LO VD A TA  har i dag et helt nytt brukergrensesnitt som ble 
implementert ca. ett år etter at denne undersøkelsen ble utfort.
I dette grensesnittet er alle forslagene - bortsett fra (4) - 
implementert. Forslag (2) er forelopig lost ved en svært enkel 
form for automatisk trunkering. men denne rutinen vil bli 
erstattet med vår metode for automatisk trunkering som er 
beskrevet i kap. 7. Forslag (3) er begrenset til uttrykk som
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inneholder stoppord og visse andre spesielle uttrykk. Forslag (4) 
har de ikke hatt muligheten til å implementere fordi de har 
manglet metoden automatisk splitting av sammensatte ord. En slik 
metode har vi nå utviklet som ledd i denne avhandlingen (jfr. kap.
6). og den vil bli vurdert implementert i LO VD ATA  i nærmeste 
fremtid.

Det bor tillegges at det nye brukergrensesnittet i LO VD A TA  inne
holder mange flere endringer enn det som er foreslått her. Man 
kan f.eks. med et forholdsvis begrenset vokabular kommunisere med 
LO V D A T A  i naturlig språk. De har også lagt inn en synonymtesauri 
som dekker de mest vanlige ord og uttrykk.

3.5 Oppsummering
I dette kapittelet har vi beskrevet dagens tekstsokesystemer som 
et nokså primitive system som det er vanskelig å anvende, og som 
har en sokefunksjon som ikke bærer preg av at det er tekster de 
arbeider med. og at det er innholdet i tekstene som er avgjørende 
for brukeren. Søkefunksjonen er den samme uansett oni dokumentene 
består av tekster, enkeltstående stikkord eller bare tall. Det er 
dessuten lite hjelp å få av systemet i arbeidet med å spesifisere 
sokeord, og selv en så grunnleggende egenskap som å likestille ord 
med felles rot, er ikke lost i de fleste systemer.

Brukergrensesnittet er lite fleksibelt og oppleves av mange 
som noe "kunstig". Det tar ikke hensyn til at det finnes ulike 
type brukere med forskjellig kunnskap og erfaring med systemet og 
den enkelte base. De fleste vil nok være enige i at dagens 
systemer er mer tilrettelagt for erfarne brukere enn for uerfarne 
og sporadiske brukere - noe også brukerundersøkelsene bekrefter.

Mye kan imidlertid gjores for å bedre dagens tekstsokesystemer. og
LOVDATA-undersokelsen ga resultater som tyder på at man kan komme
et godt stykke på vei med forholdsvis enkle tiltak. Man kan
f.eks. gjore kommunikasjonen med systemet enklere ved å innføre et
alternativt menydrevet grensesnitt. Likeledes kan man
effektivisere soking ved å erstatte boolsk soking med en strategi
som er bedre tilpasset tekstsoking (f.eks. konseptorbasert
soking). og man kan implementere metoder som sorger for at
sokeargumentet iallfall dekker alle de andre ordene i basen som
har samme rot (e\t. rotter) som søkeordene.
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DEL II : UTVIKLING OG TESTING AV M ETO D ER

KAPITTEL 4:
PLAN FOR DEN VIDERE FREMSTILLINGEN

4.1 Avgrensning av problemområdet
All den kritikken som har vært rettet mot dagens tekstsokesystemer i 
kapitlene foran, kan fores tilbake til systemenes mangel på språklig 
kommunikasjon. Et fullkomment tekstsokesystem vil man ikke få for 
den dagen man er i stand til å utvikle systemer som kan "oppfatte" 
innholdet i en skreven tekst. Horst da vil det være mulig å 
kommunisere med systemet på en naturlig måte og overkomme de 
problemene av språklig karakter som i dag setter en grense for soke- 
effektiviteten. Det pågår i dag en stor forskningsvirksomhet på 
området "kunstig intelligens" og "automatisk tekstforståelse", men 
arbeidet regnes fremdeles for å være bare i startfasen. Det er 
derfor grunn til tro at det vil ta lang tid for man har det nod- 
vendige verktøyet som må til for å konstruere "intelligente" 
tekstsokesystemer. Denne avhandlingen er på ingen måte noe forsok 
på å f re nis kynne denne prosessen.

Likevel har vi valgt å rette oppmerksomheten mot enkelte av de 
"språklige" problemene som oppstår når dokumentene er formulert i 
naturlig språk. I det følgende skal vi altså bevege oss bort fra 
problemområdet sokestrategier. som vi mener kan loses på en bedre 
måte med metoder som alt finnes, og mot synonymproblemet i tekst- 
soking. Dette er imidlertid et omfattende og komplekst problem
området, og vi har noyd oss med å avgrense problemområdet til

(a) ord som har samme rot som søkeordet (f.eks. ordet ARV 
har bøyningsformene ARV, ARVS. ARVEN, ARVENS. ARVER, 
ARVERS, ARVEN E og ARVENES - og avledningsformene 
ARVE, ARVER. ARVET. ARVING. ARVINGS, ARVINGEN. 
ARVINGENS, ARVEDE, ARVEMESSIG. osv.)
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(b) uttrykk som dekker eventuelle "omskrivinger" av 
sammensatte sokeord (f.eks. TRUSSEL MED KNIV for 
KNIVTRUSSEL).

Med "omskrivinger" i pkt. (b) menes alle typer formuleringer som har 
samme meningsinnhold som det sammensatte ordet, og soni omfatter de 
ordene som det sammensatte ord består av, f.eks. formuleringene 
" TRUSLER OM BRUK AV KNIV' og " TRUSELEN ANGIKK BRUK AV KNIV" ei 
omskrivinger av ordet KNIVTRUSSEL.

Det er flere grunner til at vi har valgt å rette oppmerksomheten mot 
nettopp disse to problemområdene. Den viktigste grunnen er selv
følgelig at det er et stort behov for hjelpemidler som kan lose 
disse problemene i dagens systemer - noe som også kom klart til 
uttrykk i LOVDATA-undersokelsen. Det eneste hjelpemiddelet man 
vanligvis, er trunkering. Vi ser da bort fra forhåndsoppstilte ord- 
boker (lingvistiske leksikon) som vi mener er en upraktisk og kost
bar løsning (jfr. også nedenfor).

Trunkering vil i mange tilfeller kunne fore til at man får 
dekket bøynings- og avledningsformene til et sokeord - forutsatt at 
man har plassert trunkeringstegnet på riktig sted. Den vil ikke 
kunne fange opp boynings- og avledningsfornier til ord som har en 
uregelmessig boyningsstruktur. f.eks. REGEL ved trunkering av REG EL* 
og MENN ved trunkering av MANN*. Den vil heller ikke fange opp 
eventuelle omskrivinger av sammensatte ord. Derimot vil den fange 
opp alle andre ord som er innledet med den trunkerte strengen - 
uansett om det er boyd. avledet eller sammensatt av sokeordet.

En annen viktig grunn er at denne type metoder må utvikles for det 
enkelte språk, fordi de må baseres på kunnskap om ordenes morfo
logiske og grafotaktiske oppbygning. Det vil derfor være svært 
begrenset hvor stor nytte man vil ha av internasjonal forskning på 
dette området. 1 Norge er det ingen som har arbeidet med disse 
problemstillingene tidligere.

Et siste argument for å velge dette problemområdet er at det er et 
stort behov for denne type metoder også i en rekke andre sammen
henger. f.eks. ved automatisk analyse av naturlig språk, automatisk 
stikkordproduksjon (f.eks. bak-i-boken-register). automatisk ord
deling og stavekontroll. Etterspørselen etter denne type metoder 
vil antagelig bare oke i tiden framover etterhvert som oppmerksom-
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heten rettes mer mot datamaskinell behandling av tekster. I dag 
loser man problemene ved bruk av ordboker. men ettersom disse er 
begrenset, må de stadig oppdateres med nye ord for å holdes ajour og 
gi et optimalt resultat.

4.2 Nærmere om problemstillingen
I fremstillingen hittil har vi tatt det for gitt at et søkeresultat 
vil kunne forbedres ved å sørge for at sokeargument omfatter:

(1) alle boynings- og avledningsformene til søkeordene
(2) alternative uttrykksmåter til de sammensatte søkeordene 

(jfr. eksempelet med TRUSSEL MED KNIV  som alternativ til 
KNIVTR USSEL)

Vår hypotese er at gjenfinningsgraden vil kunne oke som folge av at 
det finnes relevante dokumenter som inneholder andre boynings- og 
avledningsformer til sokeordene enn de som står nevnt i soke- 
argumentet - eller omskrivinger av de sammensatte ordene.
Presisjonen vil også kunne oke selv om en utvidelse av soke- 
argumentet vil fore til at flere irrelevante dokumenter blir funnet.
Dette forutsetter at man anvender en sokestrategi som rangerer de 
funne dokumentene. Her benyttes ofte kriterier som er basert på 
sokeordfrekvensen - slik at jo flere søkeord et dokument inneholder, 
jo hovere opp på resultatlista kommer dokumentet. Hvis man i denne 
frekvensberegningen ikke tar hensyn til at et ord kan være bøyd. 
avledet eller sammensatt av flere ord. vil sokeordfrekvensen kunne 
gi et galt uttrykk for søkeordets hyppighet i dokumentet. Folgelig 
vil forutsetningen for bruk av dette rangeringskriteriet bli 
svekket.

(1) Boynings- og avledningsformer
Antagelsen om at sokeeffektiviteten vil bli bedre hvis soke- 
argumentet utvides med alle boynings- og avledningsformer til soke
ordene. bygger på det faktum at det ikke er tilfeldig hvilke 
former av el ord som forekommer i et dokument. Ordformen vil være 
bestemt av den funksjonen ordet har i setningen og hvilket innhold 
det skal gi uttrykk for (f.eks. om det er entall eller flertall).
Likeledes vil måten en tekst er formulert på. avhenge av den enkelte 
forfatter og formålet med teksten. Man kan derfor ikke ta det som
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gitl at en tekst som inneholder én av ordformene, også vil inneholde 
alle de andre boynings- og avledningsformene. Av samme grunn kan 
man heller ikke anta at frekvensen til en bestemt ordform vil være 
representativ for den samlede frekvensen til alle bøynings- og 
avledningsformene til ordet.

Ved soking er det f.eks. vanlig å anvende grunnformen1 til ordet 
som sokeordet. For substantiv vil dette si den ubestemte 
entallsformen. f.eks. (en) G UTV, (el) HUS eller (en) HEST. Denne 
formen av substantivet anvendes normalt bare forste gangen man 
introdusere et bestemt begrep i teksten. Etter at begrepet er 
introdusert, går man vanligvis over til å bruke den bestemte formen 
av ordet (GUTTEN). Dette skulle tilsi at den bestemte formen av et 
gitt substantiv i en tekst brukes hyppigere enn den ubestemte 
formen. Et tilsvarende ressonnement gjelder også for boyde former 
av et verb i forhold til infinitivsformen (f.eks. KJØ PE, SYKLE  og 
D R EIJE). Infinitivsformen brukes i nominalkonstruksjoner (f.eks.
"H UN  KOM FOR A K JØ TE") eller samme med modale hjelpeverb (f.eks. 
"H U N  MÅ KOMM E"). Det er ikke gitt at en tekst vil inneholde denne 
type formuleringer, f.eks. modale hjelpeverb (f.eks. MA. BØR. SKAL, 
KAN osv.) vil bare anvendes ved påbud, befaling, oppfordringer, krav 
osv. I en frekvensundersokelse av ordene i et juridisk materiale 
(370 uttalelser fra Skattedirektøren), så vi nærmere på hvor mange 
infinitivsformer det var å finne blant de mest frekvente ordene. 
Frekvensordlista. som omfattet 82 000 løpende ord fordelt på 9 000 
ulike graford. viste at blant de 95 mest frekvente "verb-formene", 
var bare 21 angitt i infinitiv. Av disse var det 6 hjelpeverb (jfr.
Fjeldvig 1979:87-91).

For å få nærmere innsikt i hvilken effekt det vil kunne ha på søke
resultatet at man utvider et sokeargument på denne måten, gjennom
førte vi et forsok i tekstsoking. Dette var basert på et 
eksperimentmaterialet som opprinnelig var utviklet til bruk for 
kontrollerte forsok i tekstsoking. jfr. avs. 8.2.2. Materialet 
omfattet:

1. Med gninnlhrmen iil et orii siktei vi lil den formen uv ordel soni mau vil duner i 
en oppslaesbok. I ck«: infinitivsformen nv ci verb (f.eks. ARVE), nbestemt
cnlHllslbrmen uv et substantiv (f.eks ARV) og postlivlörmen uv et udjekliv 
(t eks G A M M EL)
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- en dokumentbase på ca. 1200 sammendrag av lagmannsretts- 
avgjorelser i familie-, skifte- og arverett (ca. 250 000 
lopende ord).

- 24 sokeargumenter som ti Isammen inneholdt 91 ulike 
(forskjellig rot) sokeord.

Forsoket gikk ut på at vi for hvert sokeord gjennomforte to 
sokinger: forst ett med bare grunnformen til sokeordet (f.eks.
SEPARASJON) - og deretter ett med alle boynings- og avlednings- 
formene til sokeordet (f.eks. SEPARASJON. SEPARASJONEN, SEPARERT, 
SEPARERTE og SEPARERER). Ved å sammenligne disse to søke
resultatene. kunne vi se hvor mange flere dokumenter som var blitt 
funnet på grunn av denne utvidelsen.

Resultatet viste at den gjennomsnittlige okningen i antall 
funne dokumenter var på hele 215%, f.eks. sokeordet SEPAJiASJON  alene 
ga 121 funne dokumenter, mens sokeordene SEPARASJON. SEPARASJONEN , 
SEPARERT. SEPARERTE og SEPARERER  ga tilsammen hele 394 funne doku
menter. dvs. en okning på 226%.

Dette forsoket styrket altså vår tro på at man vil kunne finne flere 
relevante dokumenter ved å supplert sokeargumentet med alle 
boynings- og avledningsformer til sokeordene.

(2) Sammensatte ord
Sammensatte ord er mye brukt på norsk,2 og de anvendes også ofte som 
sokeord. I f.eks. det materialet som det ble referert til ovenfor, 
var 31 (34%) av de 91 ulike ordene sammensatte sokeord. En til
svarende andel sammensatte ord fant vi også ved en stikkprove3 i det 
materialet som lå til grunn for LOVDATA-undersokelsen.

2. I en hovedfagsoppgave ved Nordisk Institutt i Oslo hle det visi at ca. 25% uv de 
ulike gralordene i en tekst var saininensHite (jfr. Munthe 1972) Undersokelsen var 
basert både på et skjønnlittcncrt verk (ca. 127 000 løpende ord) og en samling 
sak prosa tekster (ca. 72 000 løpende ord).

3 Stikkproven omfattet de Ibrste sokeargumentene som var stilt til basen med 
høyesterettsavgjørelser. Av totalt 350 sokeord var 122 sammensatte (inklusiv 
lovtitler av typen "Ekteskapsloven").
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Del som særpreger et sammensatt ord, er at det har et meningsinnhold 
som refererer til flere begreper. f.eks. ordet KVINNEMISHANDLING gir 
uttrykk tor begrepene ’kvinne’ og 'mishandling'. Siden disse 
begrepene også kan være uttrykt ved egne ord i teksten, må man i 
tillegg til det sammensatte sokeordet la sokeargumentet omfatte ord 
og uttrykk som beskriver hver av disse begrepene, f.eks.

’kvinne*: KVINNE. KVINNEN. KVINNER ....
KONA. KONAS. KONENE, ..
KJERRING. KJERRINGA,..

’mishandling’: MISHANDLING. ..MISHANDLE. MISHANDLER. 
MISHANDLET,
SLÅ. SLÅR.......
SPARKE. SPARKET, ..

På den måten vil man også få fanget opp formuleringer av typen:

MISHANDLING AV KVINNER.
KVINNEN ULE MISHANDLET.
KONA 3LE  MISHANDLET.
KJERRINGA ULE SLA TT I HODET

Med dette som utgangspunkt fant vi grunn til å tro at man vil kunne 
oke sokeeffektiviteten i tekstsoking ved å likestille de sammensatte 
sokeordene med et sokeuttrykk som vil dekke formuleringer som har 
samme meningsinnhold som det sammensatte ordet, og hvor leddene 
opptrer hver for seg.

Den samme argumentasjonen taler også for å supplere soke
argumentet med ord som er sammensatt av sokeordene, f.eks. hvis 
sokeargumentet består av ordene KVINNE og MISHANDLE, bor det også 
suppleres med ordet KVINNEMISHANDLING. Hvis man skal kunne gjennom- 
fore denne type utvidelser automatisk, bor man helst ha en metode 
som kan sette sammen ord. Alternativet vil være å splitte alle 
sammensatte ord i hele dokumentbasen. og lagre denne informasjonen 
f.eks i sokefilen. Selv om splittingen kan utfores automatisk, 
synes dette å være en nokså ressurskrevende og lite kontrollerbar
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metode. Derfor valgte vi å rette oppmerksomheten mot en fremgangs
måte som primært tar hånd oni de sammensatte sokeordene, dvs. en 
metode som kan splitte de sammensatte ordene. På denne måten vil 
sokeargumentet kunne dekke begge uttrykksmåtene når et sammensatt 
ord er brukt som sokeord, men den vil ikke kunne fange opp det 
sammensatte ordet når bare de enkelte ordene er brukt som sokeord.
Vår erfaring er imidlertid at brukerne ofte anvender sammensatte 
sokeord fordi det er naturlig å formulere seg knapt og presist i en 
søkesituasjon. Dessuten kan man jo trunkere søkeordet hvis man 
onsker å få med alle ord som er sammensatt av det.

For å få nærmere innsikt i effekten av å supplere et sammensatt 
sokeord med et uttrykk som dekker alternative formuleringer, 
gjennomførte vi et forsok med tekstsoking. I dette forsoket valgte 
vi ut tilfeldig 64 sammensatte sokeord som var brukt i de soke- 
argumentene som lå til grunn for LOVDATA-undersokelsen. Alle soke- 
argumentene gjaldt soking i basen med høyesterettsavgjørelser, og 
forsoket ble derfor utfort på denne basen. For hvert sammensatte 
sokeord ble det formulert et sokeargument som ga som svar hvor mange 
flere dokumenter som ble funnet, når det sammensatte søkeordet ble 
supplert med et uttrykk som besto av de enkelte leddene i det 
sammensatte ordet, kombinert med setningsoperatoren. f.eks.

KVINNE*//MISHANDL * IK K E  KVINNEM ISHANDL * ?

Symbolet " II"  markerer setningsoperatoren. Denne stiller som krav 
at ordet på hver side av operatoren skal forekomme i samme setning.4 
På den måten fikk vi uttrykt at det skal være en viss nærhet mellom 
"leddene" i teksten. For at vi også skulle få fanget opp formuler
inger hvor ordene er boyd eller avledet, trunkerte vi ordene eller 
supplerte dem med de ulike ordformene der trunkeringen ikke var 
dekkende.

Resultatet viste at i 54 av de 64 tilfellene fant vi flere 
dokumenter. I 49 av disse tilfellene var det fanget opp dokumenter

4. Det ble ogsa gjennom lort lorsok hvor vi i stedet for ii Imike setningsoperatoren 
kombinerte sokeordene med den boolske operatoren OG. Dette ga en storte okning i 
antall funne dokumenter, men det lorte ikke til at del ble lunnet særlig llere 
relevante dokumenter. Vi foreslår derfor at setningsoperatoren blir brukt i 
stedet for den boolske operatoren i slike tilfeller.
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som innehold! formuleringer med samme innhold som det sammensatte 
sokeordet. Et eksempel er uttrykket KNIV//TRUSSEL (søkeord 
KNIVTRUSSEL) som bl.a. fanget opp to dokumenter med følgende 
formuleringer:

1) "__ Selv om volden ikke var kraftig, var TRUSLENE ved bruk
av KNIV i høy grad egnet til å skape alvorlig frykt. ..."

2) "__ En 30 år gammel, tidligere straffet mann ble i
byretten domt til I ar og 10 måneders fengsel for 2
tilfelle av TRUSLER med KNIV (straffelovens § 227). 7 grove

3) ".. Tidligere ustraffet 30-årig kvinne ble idomt 9 måneders 
ubetinget fengsel for vold mot politiet (stri. § 127). 
legemsfornærmelser (stri. § 228). TRUSLER om bruk av KNIV 
(stri. § 227), flere tilfelle av skadeverk (stri. § 291),

Dette forsøket styrket vår tro på at det er mulig å bedre soke- 
effektiviteten ved å supplere de sammensatte søkeordene med denne 
type uttrykk.

4.3 Mulige lusninger
4.3.1 Målsetning

Vår målsetning var altså å utvikle metoder som automatisk kan 
supplere et sokeargumentet med:

(1) alle ulike ord i dokument basen som har samme rot (evt. 
rotter) som søkeordene.

(2) uttrykk som fanger opp alternative formuleringer til de 
sammensatte sokeordene (jfr. eksempelet med KNIVTRUSSEL)

Det var et krav at metodene ikke skulle være for kostbare. Det 
overordnede målet er jo å bedre effektiviteten (il dagens tekstsoke- 
systemer. og dette oppnår man ikke hvis metodene er for kostbare 
(jfr. diskusjonen i kap. I). Innføring av denne type metoder i et 
lekstsokesystem vil kunne oke folgende type kostnader:
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(a) implementasjon kostnader
(b) vedlikeholdskostnader
(c) kostnader forbundet med ekstra lagringsplass
(d) kostnader forbundet med ekstra (maskin) ressursforbruk ved 

soking

Utgiftene i de tre forste punktene vil ha innflytelse på de faste 
kostnadene, mens okningen av responstiden (d) vil gå ut over de 
lopende kostnadene.

For mange brukere (eller leverandorer av informasjonstjenester) vil 
det kunne være av avgjorende betydning at metodene ikke forutsetter 
en endring av systemets struktur og virkemåte (f.eks. endring av 
filstrukturen og håndteringen av denne). De fleste systemene på 
markedet er utenlandske systemer, og det er ikke gitt at 
leverandørene av disse systemene vil være villig til å tilpasse 
systemet til språkavhengige hjelpemidler. Brukerne selv vil normalt 
ikke ha tilgang til å endre systemet. En mulig løsning er derfor å 
utvikle et grensesnitt (forsats) som kan legges "utenpå" systemet, 
og som bearbeider søkeargumentet for det sendes videre til tekst- 
sokesystemet.

4.3.2 Metoder som kan likestille ord med felles rot

Det finnes i prinsippet tre ulike måter man kan få et tekstsoke- 
system til å likestille ord med felles rot på:

(a) en forhåndsoppstilt ordbok
(b) en regelbasert metode
(c) trunkering

Fordelen ved en ordbok (a) er at den vil kunne gi et 100% 
liIfredstillende resultat. Dette forutsetter imidlertid at ordboken 
oppdateres når dokumentbasen oppdateres, fordi det alltid vil kunne 
komme nye ord til ved oppdatering av nye dokumenter. En ordbok- 
losning er derfor upraktisk og kostbar i drift - spesielt ved bruk 
av store, dynamiske dokumentsamlinger. I det folgende vil vi derfor 
se bort fra denne muligheten, og i stedet konsentrere oppmerksom
heten om automatiske metoder.
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Med en regelbasert metode mener vi en metode som tar utgangspunkt i 
kunnskap om Inordan et ord er bygd opp - og ikke en ordbok. Den vil 
folgelig være språkav hengig, men uavhengig av en bestemt dokument- 
base. Metoden vil derfor kunne anvendes på alle ulike dokumentbaser 
(som er skrevet i samme språk) uten å måtte endres.

Det finnes flere mulige løsninger for en regelbasert metode, 
og hvilken løsning som er mest tilfredstillende. avhenger av hvilke 
krav som stilles til kvalitet, lagringsplass, oppdateringskostnader. 
responstid osv. Jo større krav man stiller til kvalitet, jo mer 
avansert og ressurskrevende vil metoden være. Kravet til kvalitet 
må derfor tilpasses kravet til responstid. Hensynet til respons
tiden kan f.eks. gjore det aktuelt å lagre informasjon i systemet om 
hvilke ord som har felles rot i sokefilen.

En regelbasert metode vil imidlertid ikke kunne garantere et 
100% tilfredstillende resultat, fordi språket er ikke systematisk 
nok til det. Det er imidlertid ingen som tidligere har undersøkt 
hvor langt man kan komme med en slik metode.

Som et tredje alternativ har vi satt opp trunkering. Dette betyr 
ikke at vi ser på dagens "trunkeringsløsning" som en akseptabel og 
mulig løsning, men at vi ikke kan utelukke andre løsninger som er 
basert på selve trunkeringsprinsippet. f.eks. en metode for auto
matisk trunkering. V i vet lite om hvilke ord som fanges opp av en 
trunkering. f.eks. hvor mange av de boynings- og avledningsforniene 
som blir fanget opp og hvor mye "stov" den gir. En fordel ved auto
matisk trunkering er at de fleste systemene alt har en trunkerings- 
rutine og at mange brukerne er kjent med trunkering. Responstiden 
vil avhenge av hvor avansert og omfattende verktøy som må til, for å 
få plassert ti unkeringstegnet på riktig sted.

4.3.3 Metoder for automatisk gjenkjenning og splitting av 
sammensatte ord

I prinsippet er det bare to måter man kan gå fram på for å lose 
problemet med sammensatte ord i tekstsoking:

(a) en forhåndsoppstilt ordbok
(b) en regelbasert metode for gjenkjenning og splitting av 

sammensatte ord
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En ordbokbasert metode vil langt på vei være like omfattende og 
komplisert som en regelbasei t metode, fordi det finnes ingen over
sikt over alle sammensatte ord. og det vil være nærmest en umulig 
oppgave å forsoke å lage en slik oversikt. Nye sammensatte ord 
genereres etterhvert som man finner behov for det. og teoretisk sett 
er det ingen grense for hvor mange sammensetninger man kan lage av 
et ord. f.eks.

VIN
VINMONOPOL
VINMONOPOLARBEIDER
VINMONOPOLA RBEID ERLØ N N
VINMONOPOLARBEIDERLONNSFORHANDLINGER
VINMONOPOLA RBEIDERLØNNSFORHA N D LING SLED ER
osv.

En ordbokbasert metode må derfor baseres på en oversikt over alle 
usammensatte ord og deres avlednings- og bøyningsformer, hor hvert 
ord måtte man ha undersokt om det fantes ord i ordboken som til- 
sammen utgjorde det sammensatte ordet. Dette ville fort ha blitt 
nokså ressurskrevende, og selv ett så lite ord som B ILLIG SA LG  på 3 
stavelser, ville gjore det nødvendig med minst 8 oppslag:

( I )  B l (ordet finnes) og (2) LLIG SALG  (ordet finnes ikke)
(3) B IL  (ordet finnes) og (4) LIGSALG  (ordet finnes ikke)
(5) B ILL  (ordet finnes ikke)
(6) B ILL I (ordet finnes ikke)
(7) B ILL IG  (ordet finnes) og (8) SALG  (ordet finnes)

En slik fremgangsmåte ville ikke ha lost problemet med ord som får E  
(kalt fu g e - e lle r  S (kalt ftige-5) ved sammensetning, f.eks. ordet 
BARNEBIDAG  som består av BARN  (ikke BARNE) og BIDRAG  (jfr. også pkt. 
6.6.4). Man kunne selvfolgelig ha lagt inn informasjon i ordboken 
om hvilke ord som tar eller kan ta fuge-bokstav. men dette ville ha 
vært en svært arbeidskrevende losning. Et annet alternativ ville ha 
vært å ta hensyn til at det kan forekomme en E  eller en S mellom 
leddene, men man vil da ha fått problemer med ord som BRANNSLUKNING, 
fordi man ikke vet om 5 en er en fuge-5 (BRANNS-LUKNING) eller en 
del av neste ord ( BRANN-SLUKN1NG).
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Den mest effektive fremgangsmåten vil antagelig være å kombinere en 
regelbasert metode med den ordbok-filen (sokefilen) som alt 
eksisterer i tekstsokesystemet. Ved å la den regel baserte metoden 
ta utgangspunkt i lingvistiske betraktninger av morfologisk og 
grafotaktisk natur, vil man kunne sile ut den eller de losningene 
som synes mest sannsynlig. Deretter kunne man undersøke om de 
enkelte ordene forekommer i ordbokfilen (f.eks. BRANN  og SLUKNING). 
Her bor man ta hensyn til at leddene kan ha ulike boynings- og 
avledningsformer (f.eks. SLUKKE. SLUKKER. SLUKN ING , SLU KN IN G EN . 
osv.).

En slik metode vil antagelig fungere minst like godt som en 
leksikonbasert metode, og den vil være langt mindre ressurskrevende 
i bruk.

4.4 Konklusjon
I den videre fremstillingen vil vi primært rette oppmerksomheten mot 
folgende to meloder som på hver sin måte vil kunne bedre soke- 
effektiviteten i dagens tekstsokesystemer:

(1) automatisk rotlemmatisering
(2) automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord

Den forste metoden har som mål å gruppere alle ord med samme rot.
Den vil sorge for at søkeargumentene dekker alle ulike boynings- og 
avledningsformene til sokeordene - uansett hvilken form av ordene 
som er brukt i sokeargumentet.

Den andre metoden har som mål å gjenkjenne om et sokeord er 
sammensatt - og i så fall Unne fram til hvilke ord det er sammen
satt av. Denne informasjonen vil sorge for å supplere det sammen
satte ordet med et uttrykk som dekker omskrivinger av det. dvs. 
formuleringer med samme meningsinnhold som det sammensatte ordet, og 
som omfatter de samme ordene.

I tillegg til disse to metodene vil vi vurdere en metode for auto
matisk trunkering som et alternativ til automatisk rotlemmatisering. 
Vurderingen vil ta utgangspunkt i et studie av hvilke ord som fanges 
opp av trunkeringen.



65

KAPITTEL 5:
AUTOMATISK ROTLEMMATISERING

5.1 Innledning
Utgangspunktet for arbeidet med automatisk rotlenimatisering var a 
utvikle et hjelpemiddel som kan gjore det lettere for en bruker å 
formulere et utfyllende sokeargument. Ved å la systemet selv sorge 
for at sokeargumentet dekker alle boynings- og avlcdningsformer til 
et sokeord. vil man både sikre at disse ordene kommer med i soke
argumentet og frita brukeren fra å utfore denne oppgaven.

Det var en forutsetning for vårt arbeid at rotlemmatiseringen skulle 
utfores på grunnlag av et sett med regler - og ikke en forhånds- 
oppstilt ordbok. Regelsettet skulle inneholde generell informasjon 
on) ordenes boynings- og avledningsstruktur. Det ville folgelig være 
språkavhengig. men uavhengig av en bestemt dokumentbase. Vår mål
setning var å utvikle en metode for bokmål.

I Norge er del ingen som har arbeidet med denne problemstillingen 
tidligere. Det nærmeste vi kommer er et arbeid med automatisk 
lemmatisering av Ibsens verker som ble utfort ved N A V F ’s EDB-senter 
på slutten av 1970-tallet (jfr. Hofland 1979). Dette prosjektet var 
imidlertid såpass avgrenset og spesielt, at det ikke var noe vi 
kunne bygge videre på.

Heller ikke i de ovrige nordisk landene har de arbeidet med en 
regelbasert metode for automatisk rotlenimatisering uten bruk av et 
stamme- eller roileksikon. Flere har vært opptatt av automatisk 
morfologisk analyse, men enten har de gjort bruk av et lingvistisk 
leksikon eller begrenset metoden til bestemte ordklasser eller auto
matisk lemmatisering. I Finland har l.eks. Koskenniemi utviklet en 
egen språkuavhengig teori for automatisk morfologisk analyses. kalt 
"2-nivå modellen", som er basert på et rotleksikon (jfr. Koskenniemi 
1983). Ved Språkdata i Goteborg har de utviklet et metode for auto
matisk lemmatisering som grupperer ord innenfor samme paradigme 
(boyningsrekke). jfr. Hellberg 1971 og Garve 1981. Denne metoden 
vil vi imidlertid komme tilbake til nedenfor da den loser mange av 
de samme problemene som vi står ovenfor ved automatisk rot- 
Icmmatisering.
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Det er også utviklet metoder for automatisk lemmatisering og 
rotlemmatisering på andre språk, f.eks. tysk (jfr. 
Niedermair/Thurmair/Buttel 1984) og engelsk (jfr. Salton 1968. 1983 
og Jones/Bell 198483). Mange av disse er utviklet i kommersiell 
regi og er derfor ikke offentlig dokumentert. Det er dessuten 
begrenset hvor stor nytte vi ville ha hatt av å studere andre språks 
metoder, nettopp fordi metoden må baseres på kunnskap om språkets 
morfologi.

Metoden som er beskrevet i dette kapittelet, er utviklet i samarbeid 
med cand. philol. Anne Golden. Sistnevnt står ansvarlig for det 
lingvistiske fundamentet som metoden er basert på. mens undertegnede 
er ansvarlig for konstruksjonen av metoden og implementasjonen av 
den. Sammen står vi ansvarlig for regelsettet. Metoden er utforlig 
beskrevet i Fjeldvig/Golden 1984.

5.2 Begrepet "rotlemmatisering"
"Rotlemmatisering'' vil si å samle ord som tilhorer samme rotlemma 
(jfr. Golden/Hvenekilde 1983:71). Begrepet rotlemma er sammensatt 
av ordene rot og lemma.

En rot er det vi står igjen med når alle avlednings- og bovnings- 
morfemene til et graford er fjernet. Det semantiske morfemet i et 
graford er folgelig en rot. f.eks. ARV i ordene ARVEN. ARVING  og 
AR\. Det samme er de uboyelige frie morfemene som f.eks. TIL. HAK 
og PA som kun består av én morf. Velger vi å skille mellom de ulike 
typer morfemer i et ord. vil rotens plassering i et usammensatte 
være som i folgende formel:

(i) pre* rot av f  bøyn*

luor
pre* : 0. I eller flere prefikser, f.eks. ordet

- JEN T E  har ingen (0) prefiks
- A N < liU U  har prefikset AN (tegnet < markerer skille 

mellom prefiks og rot))
- A N < H E< FA LE  har prefiksene AN og RE

rot : rotmorfem - eller bare rol
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avl* : 0. I eller flere avledningsendelse, f.eks. ordet
- ARV har ingen (0) av ledningsendelse
- AN< HE< FAL> IN G  har avledningsendelsen ING
- K JÆ R> LIG > H ET  har avledningsendelsene LIG  og H E I

bøyn*: 0. I eller tiere bøyningsendelser, f.eks. ordet
- A N < liE< FA L> IN G  har ingen boyningsendelse
- A N < BE< FA L> IN G 'EN  har bøyningsendelsen EN  (hvor 

tegnet " markerer skille mellom rot og 
boyningsendelse)

- A N < B E< FA L> IN G EN 'S  har bøyningsendelsene EN  og 5

Roten til et ord kan være forskjellig fra stammen til ordet. En 
stamme er det man kan "henge bøyningsendelsen på", og den vil 
inkludere eventuelle avledningsendelser. Ethvert ord. uansett om 
det er sammensatt eller ikke, kan beskrives som:

(ii) stamme bøyn*

Et lemma brukes om en samling av bøyningsformer innen samme 
paradigme. Sture Allen innførte dette begrepet i begynnelsen av 
1970-tallet, og han definerte et lemma som (jfr. Allen 1971 bind 2. 
side X V II I) :

"en gni/)/) ordformer inom en ordklass vil ka kan hån f  dras lill 
antigen en och sammajl ca ion sseri e eller fl era i tal och/eller 
skrift konvergerande serier vars divergenser visar rent 
fakultativ variation. "

Endelig vil vi la et rot lemma betv en samling av alle ord som kan 
lores tilbake til samme rot uten at betydningen til ordet blir 
endret. Et eksempel på ordformer som tilhorer samme rotlemma er:

ARV(S). ARVEN(S). ARVER(S). ARVENE(S)
ARVE. ARVES. ARV. ARVER, ARVET
ARVING(S). ARVINGEN(S). ARVINGER(S). ARVINGENE(S)
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Eksempelet omfatter ordformer fra tre forskjellige paradigmer: sub
stantivet ARV. verbet ARVE og substantivet ARVING. Substantivet ARV 
har samme betydning som verbet ARVE - endelsen £ betegner bare at 
det dreier seg om en handling. Tilsvarende vil endelsen ING i sub
stantivet ARV>ING  betegne den personen som arver. Bortsett fra den 
informasjonen som ligger i selve avledningsendelsene, har ikke disse 
ordformene noe særbetydning - alle handler 0 11 1 "det å arve noe".

En metode for automatisk rotlemmatisering vil derfor ha som oppgave 
å samle ord med samme rot (eller rotter hvis det er sammensatt) - 
forutsatt at ordene har samme betydning når man ser bort fra den 
forskjellen som ligger i selve boynings- og avledningsendelsene. En 
del ord får innsnevret eller forandret betydning når de får lagt til 
et avledningsmorfem. Dette gjelder i forste omgang ord som har fått 
lagt til et prefiks, f.eks. BEFALE  har en helt annen betydning enn 
AN<BEFALE. Ord som har forskjellig prefiks, vil derfor tilhorer 
forskjellige rotlemma. Enkelte ord skifter også betydning nar de 
får lagt til en avledningsendelse. Disse ordene sier vi er blitt 
"leksikalisert" som folge av avledningsendelsen, f.eks. KOMMUNIST 
(jfr. KOMMUNE). Leksikaliserte ordformer vil også tilhøre et nytt 
rotlemma. En nærmere omtale av leksikaliserte ordformer er gitt i 
pkt. 5.4.1 pkt. (b).

Hvis vi lar siammekjernen betegne det vi står igjen med når alle 
boynings- og avledningsendelsene i slutten av ordet er fjernet, vil 
ethvert ord passe inn i formelen:

(i i i) stammekjeme enet

hvor entf betyr 0.1 eller flere endelser (boynings- eller 
avledningsendelser).

En metode for automatisk rotlemmatisering vil ha som oppgave å samle 
de ulike grafordene:

(iv) ORDt: siainmekjerne  ̂ end]
ORD-,: siainmekjerne-, end-,
ORD, : siainmekjerne3 end̂

ORD„ : siainmekjernen endu
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hvor cndr  end-,, endy, ..emin er ulike endelseskonihinasjoner og 
siamniekjcrnc., stanunckjcrne2. . • stanvnckjcrncn er stammekjerner med 
samme rot og samme 
betydning.

I de (leste tilfellene vil stam mekjer nene være identiske, men en del 
ord får endret formen på roten ved boyning eller avledning, f.eks.
REGEL og REGLER. Vi sier at de har ulike roiformcr.

5.3 Valg av fremgangsmåte
Det som særpreger et tekstsokesystem er at man kan soke på et 
hvilket som helst ord i teksten. En metode for automatisk rot- 
lemmatisering må derfor kunne ta utgangspunkt i et hvilket som 
helst sokeord - uansett om dei er boyd eller avledet - og likestille 
dette sokeordet med alle andre ord i dokumentsamlingen som tilhorer 
samme rotlemma. Dette betyr at hvis man f.eks. soker på ordet 
ARVINGEN, vil man også finne dokumenter som innholder:

ARVE. ARVES. ARVER. ARVET.
ARV. ARVEN. ARVENS. ARVENE. ARVENES.
ARVINGEN. ARVINGENS. ARVINGER. A R VING ERS. ARVINGENE, 
ARVINGENES.
ARVEMESSIG ARVEMESSIGE.

Det er i prinsippet tre måter å gå fram på for å lose denne 
oppgaven:

(1) erstatte den eksisterende ordbokfilen (dictionarv en) i 
tekstsokesystemet1 med en "rotbok" som inneholder 
informasjon om hvilke ord som tilhorer samme rotlemma.

(2) soke i den eksisterende ordbokfilen etter alle boyning- og 
avledningsformene til sokeordet på bakgrunn av informasjon 
om ordenes boynings- og avledningsmonster.

(3) konstruere de ulike boynings- og avledningsformene til 
sokeordet på bakgrunn av informasjon om ordenes 
morfologiske oppbygning.

I. Jlr . f.eks. beskrivelsen av ulike filsysiem i et tekstsokesystem i Fjeldvig 19X6 
avsn. 6.2.
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(1) En "rotbiik"
1 det lorste alternativet konstrueres det en "rotbok" automatisk ved 
oppdatering av dokumentbasen. "Rotboken" kan organiseres på ulike 
måter alt etter hvor mye informasjon man onsker å legge inn i den.
I sin enkleste form kan den bestå av én oppslagsform for hvert rot- 
lemnia med tilknyttet referanser til de dokumentene som inneholder 
ord innenfor dette rotlemmaet. Dette vil gi langt færre oppslags- 
former enn antall ulike graford- - og folgelig også en mindre 
ordbokfil enn hva man ville ha fått i dagens tekstsokesystemer.-'
En skisse av en slik ''rotbok"-losning er gitt i figuren på neste 
side.

2. Hvor mange oppslagsformer man vil kunne redusere ordboken med. vil avhenge av 
antall dokumenter og sto r reisene pa dokumenter. Erfaringer viser en reduksjon 
mellom 30*7<-50<*

3. Vart eksperimentmaieriale |xi ca 23000 ulike ord (FORD materialet) omlattet ca 
13000 ulike rotlemma



71

Fig. 5.3/1 "Roibok" med bare oppslags/ormer

s ø k e o r d  o p p s l a g s f o r m  o r d b o k f i l

hvor re f l, ref2 ... refererer (il de dokumentene som ordet fore
kommer i.

En "rotbok"-losning forutsetter en metode som automatisk tildeler 
hvert ord en oppslagsform som er lik for alle ord innen samme rot- 
lemma. Den samme metoden må også behandle sokeordene ved soking 
slik at det blir samsvar mellom oppslagsformen til søkeordet og den 
formen ordet har i ordbokfilen ("rotboken").

Hvis man velger en "rotbok''-løsning med bare oppslagsformene 
som i fig. 5.3/1. vil man ikke kunne søke på bestemte ordformer.
Dette vil begrense muligheten til å soke på faste uttrykk, f.eks. 
navn. faguttykk. titler osv. Hvis man skal kunne soke på bestemte 
ordformer, må disse legges inn i ordbokfilen. Her finnes det flere 
alternativer. Man kan f.eks. bak hver oppslagsform lagre 
informasjon om hvilke ordformer som forekommer i det enkelte doku
ment. slik som illustrert i figur 5.3/2.
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Fig. 5..1/2 "Kolbok" med oppslags/onner og alle boynings- og 
a\>ledningsformene lil ordene

S ø k e o r d  O p p s l a g s f o r m  O r d b o k f i l

Fordelen ved en "ro(bok"-losning i lorhold lil de to ovrige 
losningene i pkt. 2 og 3. er at den legger all lilrette for soke- 
prosessen slik at rotlemmatiseringsprosessen i så liten grad som 
mulig går uto\er responstiden ved soking.

(2) Eksisterende ordbokfil og el sett med regler
Den andre måten å gjennom fore en automatisk rotlemmatisering på i 
tekstsoking. er å gjore bruk av den eksisterende ordbokfilen i 
tekstsokesystemet og med utgangspunktet i informasjon om ordenes
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morfologiske struktur, soke fram til alle ord som tilhorer samme 
rotlemma som sokeordet. En regel vil f.eks. besta av en endelse og 
informasjon om hvilke andre endelser som kan være knyttet til denne 
endelsen. Denne fremgangsmåten har mye til felles med Hellberg s 
metode for automatisk lemmatisering som slår nevnt foran (jfr. 
Hellberg 1971).

Til å begynne med valgte vi å ta utgangspunkt i denne modellen, og 
den ble faktisk både implementert og testet. Metoden gikk ut på al 
vi for hvert ord lot systemet forst finne fram til ordets stamme- 
kjerne på bakgrunn reglene. Denne stammekjernen ble brukt som 
inngangsnokkel til ordbokfilen. og metoden gikk så ut på å sjekke om 
ord som ble innledet med denne oppslagsformen. var lik oppslags- 
formen etterfulgt av en eller flere endelser.

Vår erfaring med denne fremgangsmåten var at den er svært 
ressurskrevende fordi det ofte fmnes mange ord som innledes med den 
angitte bokstavstrengen - spesielt sammensatte ord. Dessuten må 
den ha spesielle rutiner for behandling av ord som får endret rot- 
formen ved boyning eller avledning (f.eks. REG EL - REGLER). lin 
nærmere beskrivelse av metoden og erfaringer med den er gitt i 
Fjeldvig/Golden 1984 avsn. 2.3.

(3) Konstruksjon av alle boynings- og avledimigsformene til 
sokeordet ut fra et selt med regler

Den tredje fremgangsmåten er mer komplisert og usikker enn de to 
foregående. Det finnes et stort antall vanlige boyningsendelser 
(ca. 20 stk.) og avledningsendelser (ca. 40-50 stk ), og mange av 
disse kan kombineres. Det ei imidlertid bare el fåtall kombinasjoner 
som kan knyttes til den enkelte rot. Uten fullstendig informasjon 
om hvilke rotter som tar hvilke endelser, vil det være umulig for en 
datamaskin å "gjette" hvilke ordformer som finnes for den enkelte 
rot på norsk. En mulig losning er å konstruere alle teoretisk mulige 
varianter, men dette vil gi så mange ikke-eksisterende ord. at 
metoden vil bli svært ressurskrevende. Dessuten kan det by på 
problemer å konstruere formene til ord som endrer rotform ved 
bovning og avledning, f.eks. ordet SYKKEL har avledningsformen 
SYKLING  - og ikke " SYK K ELIN G ".

På bakgrunn av en vurdering av de ulike alternativene, valgte vi å 
rette oppmerksomheten mot en losning med "rotbok". Delte synes å 
være den fremgangsmåten som vil ha slorst sjanse for å lykkes, og
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det er også den losningen som vil være minst ressurskrevende i en 
sokesituasjon. Denne losningen forutsetter en metode som kan gi 
hvert ord en oppslagsform som er entydig og lik lor alle ord innen 
samme rotlemma. Formålet med oppslagsformen er å samle ord innenfor 
et rotlemma, og det er ikke et krav til oppslagsformen at den f.eks. 
skal være lik grunnformen til ordet. Hvordan man velger å 
organisere ordbokfllen. vil ikke påvirke utformingen av metoden.

5.4 Korl enn problemområdet "automatisk rotIcrmnntisering"
Arbeidet med rotlemmatisering har vært tidkrevende, og det har tatt 
oss ca. 6 årsverk å komme dit vi er i dag. Årsaken til dette er at 
språket - og spesielt det morfologiske systemet - er så komplisert 
og usystematisk. Dessuten har det som finnes av beskrivelser om 
norsk morfologi, et helt annet utgangspunkt enn vårt. I 
litteraturen forutsettes det at man kjenner igjen et ubøyd ord. og 
her blir bare de vanligste paradigmene omtalt. For oss derimot, er 
unntakene like viktige, og vi må kunne fastslå hvilket paradigme et 
ord tilhører ut fra en hvilken som helst boynings- og avlednings- 
form.

Det ligger i språkets natur at det er komplisert. Det lar seg på
virke av det som skjer i samfunnet, og del er stadig i forandring.
Nye ord legges til, mens andre forsvinner. Spesielt har den tekno
logiske utvikling og den okende kontakten med utlandet hatt stor 
innflytelse på ordforådel. f.eks. har bare datateknologien alene 
fort til flere "dataordbøker".4 Enkelte utenlandske ord er blitt 
adoptert og har fått en norsk stavemåte (f.eks. LUN SJ), og mange av 
disse har beholdt deler av sitt fremmede boyningsmonster f.eks.
INTROD USERE/INTRODUKSJON. SIGNERE/SIGNA TUR og 
REPRESENTERE/REPRESENTASJON. Dette har fort til en 
sammenblanding av fremmed og hjemlig morfologi som kompliserer det 
morfologiske monsteret - og som har gjort vårt arbeid med automatisk 
rotlemmatisering vanskelig.

Det linnes også eksempler på at grammatiske strukturer for
svinner og andre kommer til. Et klart eksempel er kasusene som 
nesten er borte i dag. 1 stedet har vi latt en fast ordstilling og

4 F.eks. Univn Mtetsloi lagels Norsk dataordbok.
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et mer "utflytende'' boyningsmonster. Tidligere kunne man f.eks. 
dele inn alle sterke verb i 7 kategorier ut fra boyningsmonsteret - 
i dag er ikke dette mulig lenger.

Det morfologisk systemet består av en rekke hovedregler og unntak 
til disse, og en vesentlig del av vårt arbeid har bestått i å kart
legge hovedreglene og systematisere unntakene. En metode for auto
matisk rotlemmatisering vil lia som oppgave:

1) å identifisere bøyningsendelsene til et ord
2) å identifisere avledningsendelsene til et ord
3) å sammenfore ulike rotformer med samme rot

Den siste oppgaven omfatter både ord med ulike rotformer (f.eks. 
SYKKEL/SYKLER) og ulike ski iftvarianter. f.eks. FRAM  og FREM , DATO 
og DATUM. Siden det bare var noen få eksempler på ord med ulike 
skriftvarianter i vårt eksperiinentniateriale (jfr. pkt. 5.5.1 for 
nærmere beskrivelse), noyde vi oss med å legge disse inn i regel- 
lista (ordregler).

De storste problemene vi har stått ovenfor i arbeidet med å utvikle 
denne metoden, har sammenheng med at det ikke er et entydig forhold 
mellom ordets bokstavsammensetning og ordets morfologiske struktur. 
Disse problemene kan kort sammenfattes i folgende tre punkter:

a) stammekjernen avsluttes med en bokstavstreng som er lik en 
endelse ("falsk endelse'')

b) stammekjernen har fått en særbetvdning som folge av 
avledningsendelsen ( " leksikaliseringsproblemet")

c) sammenforing av ulike rotformer med samme rot

(a) "Falsk endelse"
Dette problemet har fått stikkordet "falsk endelse" fordi roten til 
ordet inneholder en bokstavstreng som er lik en endelse - altså en 
falsk endelse.
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Eksempel på ord med en falsk endelse er:

VERDEN  (hvor EN er identisk med en bøyningsendelse)
METER ( ” ER " )
HUS ( " S  )
MAGNET ( " ET  " )
M /lf ( " T )
GULLRING  ( " /A/C er en avledningsendelse)
INNSENDE ( " £/VD£ " )

Det er s|>esielt de korte endelsene med frekvente bokstaver som lett 
forer til forvekslinger, f.eks. 5. /'. 7T og ER. I vårt 
eksperimentmateriale. som vi vil komme tilbake til nedenfor, var det 
f.eks. 2033 ulike graford som sluttet på bokstaven T. og av disse 
var det 533 (1/3) hvor /'en var en del av roten til ordet.

Mer entydig er lengere endelser som f.eks. ELSE og HET. Det 
var f.eks. 541 ulike ord som avsluttet med bokstavstrengen ELSE , og 
i alle disse - bortsett fra ordet HELSE - var ELSE  en avlednings
endelse.

(b) Leksikaliseringsproblemet
Dette problemet gjelder ord som har fått en særbetydning som folge 
av avledningsendelsen (jfr. Vinje 1973:56-57). Et eksempel på et 
slikt ord er M ERKELIG . som er sammensatt av ordet MERKE og 
avledningsendelsen LIG. Dette er et ord som er fullstendig leksi- 
kalisert. dvs. det har fått en betydning som er helt forskjellig fra 
betydningen til stammekjernen i ordet. Andre ord har en mer eller 
mindre innsnevret betydning i forhold til stammekjernen, f.eks. 
PENSJONIST.

Ord med ulike betydning (ut over den betydningen som ligger i 
endelsene) tilhorcr ulike rotlemma og skal folgelig ha forskjellig 
oppslagsform. Eksempel på leksikaliserte ord er:

TYDELIG  (=  TYDE + UG  hvor LIG  er en avledningsendelse)
APEN HAR (=  ÅPEN  + HAR " HAR " )
KOMMUNIST (=  KOMMUN + I ST " IST " )

De leksi kal iserte ordene skiller seg ikke ut på noen måte. og det er
derfor umulig lor en datamaskinen å se al KOMMUNIST er el
leksikalisert ord. men ikke ordene SYKKELIST. PIANIST og TERRORIST.
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Det finnes ingen oversikt over de leksiknliserte ordene, og det 
ville ha vært et omfattende arbeide å fremskaffe en slik oversikt. 
Dessuten dannes det stadig nye leksikaliseite ord.

(c) Rot forandring
Flere ord får endret "roten" når de får lagt til en boynings- eller 
avledningsendelse. Vi kan skille mellom folgende type forandringer:

(a) stavelsessammentrekning. f.eks.

(cn) REGEL - REGELEN  - REGLER  - REGLENE
(et) MØNSTER - MØNSTERET - MØNSTRE - MØNSTRENE

(b) konsonantforenkling, f.eks.

(cn) SYKKEL - SYKKELEN - SYKLER - SYKLENE 
VAKKER - VAKRE

c) konsonantfordobling, f.eks.

(cn) DOM - DOMMEN - DOMMER - DOMMENE

d) vokalskifte, f.eks.

(å) DRA - DRAR - DRO - DRA IT
(cn) DATTER - DATTEREN - DØTRE - DØTRENE

e) stavelsesutvidelse

o r r s i  - orrsiG E L SE  
FRIGI - FRIGIVELSE

Blant substantivene finner vi dessuten bovningsmonster av typen

(<>/) KRITERIUM  - KRITERIUM  ET  - KRITERIER - KRITER IEN E  
(cn) TESAURUS - TESAURUSEN  - TESAURI - TESA U R I EN E

For å kunne gi denne typen ord samme oppslagsform. må man i tillegg 
til å fjerne endelsene konvertere stammekjernene til en felles
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oppslagsform. Hvis man f.eks. for ordene

REGEL, R EG ELS. REGELEN. REGELENS. REGLER . REGLERS etc..
velger grunnformen REGEL  som oppslagsform, må man i tillegg til å 
Ijerne endelsene S. EN. ENS. ER. osv. få transformert rotformen til 
en felles oppslagsform:

REGL => "R EG EL"

dvs. at bokstavstrengen GL må utvides til GEL. I mange tilfeller vil 
det være vanskelig å avgjore hvilken form som egner seg best som 
oppslagsform. I eksempelet ovenfor fungerte grunnformen dårlig, 
fordi det også var mange andre ord som hadde det samme bokstav
mønsteret {GL+  endelse), men som ikke var et resultat av en 
stavelsessamnientrekning. f.eks. UGLER og MEGLER. Nå er det riktig 
"UG EL". men problemet er at da må også entallsformene UGLE. UGLEN  
osv. få oppslagsformen "U G EL". I eksempelet ovenfor valgte vi i 
stedet oppslagsformen "REGL". dvs. at

REGEL = > "REGL "
Det finnes ingen oversikt over alle ord som får en rotforandring.
Disse måtte derfor kartlegges og systematiseres slik at vi kunne 
konstruere regler som kunne ta hånd om disse "uregelmessighetene".

5.5 Beskrivelse av nietoden  
5.5. / Utvikling av metoden

Arbeidet startet med en gjennomgåelse av norsk morfologi. Gjennom 
et omfattende litteraturstudium fikk vi kartlagt det generelle 
bo\ ningsmonsteret til hver av ordklassene (dvs. substantiv, verb. 
adjektiv. adverb, pronomen og artikler) og de mest vanlige avlednin- 
gsmulighetene.

For å få en mer detaljert oversikt over det enkelte bøyningsmønster 
ble det gjennomført empiriske studier av ordforådet på norsk.
Eksper imentmatei ialet omfattet ca. 30 000 ulike graford og var 
hentet ut fra en samling av tekster på tilsammen ca. 0.5 mill ord.
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Ca. halvparten av tekstene var av juridisk karakter, og den 
resterende delen var fordelt mellom læreboktekster i historie, geo
grafi og fysikk (jfr. Fjeldvig/Golden 4.1). Dette materialet ga vi 
navnet FORD-materialet. For materialet ble tatt i bruk. ble alle 
skrivefeil, steds- og egennavn, tall. gamle skrivemåter og nynorske 
ord fjernet. Det endelige FORD-materialet besto av 23890 ulike 
graford.

En grundig gjennomgåelse og systematisering av ordlorådet i FORD- 
materialet ga oss mer utfyllende informasjon om:

(1) avledningsmuliglietene og Icksikaliseringsproblemct
(2) unntak fra det vanlige boynings- og avledningsinonsteret 

(rot forandring).
(3) omfanget av "falske endelser"

For hver endelse ble det bl.a. kjort ut lister over alle ord som 
inneholdt denne bokstavstrengen. En systematisk gjennomgåelse av 
disse listene ga oss en oversikt over i hvilken grad endelsen

(a) var entydig, dvs. ikke ble forvekslet med en "falsk 
endelse"

(b) forte til en leksikalisering av ordet
(c) forekom i kombinasjoner med andre endelser
(d) medforte en rotforandring av ordet (morfologisk og/eller 

fonologisk veksling)

På bakgrunn av dette ble det satt opp en eller flere regler for hver 
endelse. Det videre arbeidet besto i å teste og reformulere 
reglene, inntil vi bare sto igjen med feil som skyldes helt særegne 
boyningsmonstre. På dette stadiet var det nesten umulig å endre på 
regelsettet uten å introdusere nye feil.

Det var et mål i seg selv å oppnå et best mulig resultat med færrest 
mulig regler, fordi antall regler vil være avgjorende for hvor 
ressurskrevende metoden vil være i praksis. Det siste vi gjorde for 
vi "fros" regelsettet, var derfor å kjore en regelstatistikk som 
viste hvor mange ganger hver regel ble brukt. Regler som ikke var 
brukt ved rotlemmatisering av FORD-materialet. eller som dekket 
sjeldne endelsesforekomster. fjernet vi fra regelsettet.



80

5.5.2 Nøytralisering av endelser

Metoden er basert på at alle ord passer inn i formelen:

(iii) stammekjeme enet

Siden stammekjernen i de fleste tilfellene er entydig5 og lik for 
alle ord innen et rotlemma. var det naturlig å bruke stammekjernen 
som oppslagsform. Dette har resultert i regler av typen:

( 1 ) O rd  som s l u t t e r  pa EN =>
( 2 )  " E T  =>
( 3 ) * E R  =>
( 4 ) * A =>
( 5 )  " E NE  =>

j e r n  EN 
j c r n  E T  
j e r n  ER 
j e r n A 
j e r n E NE

hvor EN. ER. ET. A og EN E  er bøyningsendelsene for substantiv.

Disse reglene forer bl.a. til at

GUTT = > GUTT  
GUTTEN  = > GUTT ( I ) 
GUTTER = > GUTT (3) 
GUTTENE = > GUTT (5)

F JE L L  => F JE L L  
F JE L L E T  => F JE L L  (2) 
F JE L LE N E  = > F JELL  (5)

JENTA  = > JEN T  (4) 
JEN T ER  - > JEN T  (3) 
JEN T EN E  = > JEN T  (5)

5 Ei umimk gjelder homografer, dvs. ord som har ulik heiulning i ulike
sammenhenger. Homoerafprohlemei er omlultende. oe del er ikke forsoki kist 
«nnenlbr rammen av denne avhandlingen
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hvor tallet i parantes angir hvilken regel som er brukt.

Regler av denne typen kaller vi hovedregler, fordi de dekker alle 
ord med en bestemt endelse. Regelsettet inneholder mange hoved
regler (ca 50-60). men de fleste av disse kan ikke operere alene 
fordi dette vil ha gitt for mange feil. De vil kunne fange opp ord 
som har en "falsk endelse", er leksikalisert eller som har fått en 
rotforandring. For å minimalisere feilene av denne type. ble det 
innfort spesialregler. En spesialregel er enten et unn 
tak til eller en erstatning for en hovedregel. Eksempel på det 
forste er gitt nedenfor for boyningsendelsen T:

hovedregelen:
( 6 )  O rd  s om s t u l l e r  på T => f j e r  n T 

spesialreglene:
( 7 )  O r d  som j. 1 u 1 t e r  p å AT => ( i n g e ii l i
( « ) F T = > ’
( 9 ) 1 T => "
( 1 0 ) KT => *
( I t ) OT = > "
( t 2 ) T T => "
( 1 3 ) l IT => "
( 1 4 ) YT => ■
( 1 5 ) ÆT => ”
( 1 fi ) OT = > "
( 1 7 ) ÅT => "

Det finnes også unntaksregler til spesialreglene, og i prinsippet er 
det ingen grenser for hvor mange unntaksregler man kan ha og hvor 
dvpt de kan trenge inn i roten til ordet.

Hver unntaksregel er noye vurdert på bakgrunn av ordenes fore
komster i FORD-materialet og vår egen språkkompetanse. 1 ekseni|>elet 
ovenfor er boyningsendelsen 7 både en adjektivendelse og en 
perfektum-endelse. I begge tilfellene opptrer endelsen sjeldent 
etter en vokal, fordi adjektiv som ender på en trykksterk vokal, får 
77' ved boyning (eksempel BLÅ  77“. FRHT, NY IT  og SPRØTT) og verb som 
ender på en trykksterk vokal, får DD i perfektum (f.eks. SÅDD.
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SPÅDD. FLÅDD  og SVIDD). Likeledes er A / og F T e n svært vanlig 
konsonantkombinasjon i slutten av el substantiv ( f.eks. VEKT,
PLIKT. PUNKT. KRAFT, li ED  RIFT. A VG IFI). Av totalt 267 ord som 
sluttet på KT  i FORD-niaterialet. var hele 233 uboyde substantiv, 
mens bare 26 var boyde verb og 8 boyde adjektiv. Flere av verbene 
hadde dessuten fått en konsonantforenkling (f.eks. DEKT, SAMTYKT,
U H  RYKT og SLOKT) som må behandles av spesialregler. Bak 
beslutningen om å innfore spesialreglene for KT og FT  ligger det 
også en prioritering av substantiv framfor adjektiv og verb. fordi 
substantiv er mer vanlig som sokeord.

I andre tilfeller ga hovedregelen så mange feil. at vi valgte å 
erstatte hovedregelen med spesialregler. Et eksempel på denne type 
regler finner vi for endelsen SJON. Denne bokstavstrengen fore 
STASJON, REAKSJON  og SITUASJON), og for å hindre at denne type ord 
får en oppslagsform hvor SJON er fjernet, erstattet vi hovedregelen 
med folgende spesialregler:

( I X )  Oi  il som s l u l l e r  pa AS  J ON => ( j e r n  A S J O N
( 1 9 ) 1 KAS  J ON => r j e r n  1 K A S J O N
( 20 ) N A S J O N = > ( i n g e n t i n g  1' j e r ii e s )
( 2 1 ) 1 S A S  J O N => r j e r n  I S A S J O N
( 22 ) S T A S J O N => ( i n g t* n i i n g I j e r n e s )
( 23 ) S I T U A S J O N => *
( 24 ) D D K S J O N => ( j e r n  K S J O N
( 2 5 ) R U K S J O N => f j e r n  K S J O N

Regel (l8)-(23) gjelder ord som slutter på ASJON. f.eks. OBSERVASJON  
(jfr. O BSERVERE). Regel (18) lungere her som en hovedregel, og de 
ovrige som spesialregler til denne. Blant spesialreglene finner vi 
også ordene NASJON. STASJON  og SITUASJON, og denne type regler har 
vi kalt ordre gl er. En ordregel dekker ett spesielt ord og i enkelte 
tilfeller ord som er sammensatt av delte ordet. Bakgrunnen for å 
legge inn disse ordene i regelIista. er at de er unntak til spesial
regler og svært vanlige norske ord.

Regel (19) og (21) gjelder ord som slutter på IKASJON  (f.eks. 
IDENTIFIKASJON) og ISASJON  (f.eks. ORGANISASJON). Dette er ord som 
har fått lagt (il et par bokstaver (IK  og IS) foran avlednings
endelsen ASJON. og disse bokstavene må Ijernes fra oppslagsformcn.
Dette er et eksempel på en rotforandring.
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En stammekjerne kan etterfolges av flere endelser, og i vårt 
materiale har vi flere eksempler på ord som har opptil 5 ulike 
endelser knyttet til stammekjernen. Det er en lite hensiktsmessig 
fremgangsmåte å konstruere en regel for liver endelseskombinasjon, 
fordi det vil fore til så mange regler og et lite oversiktlig regel
sett.

Problemet med endelsekombinasjoner ble derfor lost ved såkalte 
"om-igjen"negler, dvs. regler som gir beskjed om at ordet skal 
behandles én gang til etter at denne regelen er realisert. Dette 
illustreres ved regelen for bøyningsendelsen S:

( 2 6 )  O r d som s l u t t e  på S => f j e r n  S og gå om i g j e n  

Eksempler på bruk av regelen:

GUTTS = > "G U T T " (26)
G U ITEN S  = > GUTTEN  (26) => "G U T T  (7)
G U I!E N E S  = > G U I!E N E  (26) = > "G U T T ' ( I I )

For å unngå at et ord som behandles for andre gang. skal få tilslag 
på regler som gjelder endelser som bare kan stå i slutten av et ord 
(f.eks. 5“en). har vi innfort en "lukkemekanisme" som slår av disse 
reglene i den videre behandlingen av ordet. Vi sier at regelen er 
lukket. På den måten unngår vi at f.eks. ordet H EISE , som forst 
blir behandlet av regelen

( 2 7 )  O r d  s om s l u t t e r  pa E => I j e r n  E og ga om I g  j en

og får formen REIS. etterpå skal bli behandlet av regel (26) og få 
oppslagsformen "R E I" . Ved å lukke regelen lor 5. får R E ISE  oppslags- 
formen "R E IS " .

5.5.3 Nøytralisering av rotforandring

Ved rotforandring velges en a\ stammekjernene som oppslagsform. og 
de ovrige rotformene transformeres lil denne oppslagsformen.

For å kunne transformere en bokstavstreng til en annen, må man i 
tillegg til å fjerne bokstaver fra bokstavstrengen også kunne legge 
til nye bokstaver. I eksempel med REGEL/REGLER  etc. ble rotformen
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" REG L" valgt som oppslagsform. og for å kunne transformere

REGEL  = > "REG L"

ble folgentle regel satt opp:

( 2  X ) O r d  s om s l u  I l e r  p a E L  => f j e r n  E L  og l e g g  l i l  L

Denne regelen fjerner bokstavstrengen EL  og legger til bokstaven L.

De fleste rotforandringer faller inn under én eller flere av 
folgende kategorier (jfr. avs. 5.5 pkt. c):

( 1) stavelsessammentrekninger
(2) konsonantfordoblinger
(3) konsonantforenklinger
(4) stavelsesutvidelse
(5) vokalskifte

Siden det er en viss systematikk i boyningsmonstrene til ordene i 
gruppe (l)-(4). var det mulig å formulere et sett med regler som 
dekker de fleste av disse ordene. E l typisk eksempel er nettopp ord 
som sluttet på EL. fordi de fleste uboyde tostavelsesrottene som 
slutter på EL. får en stavelsessammentrekning ved boyning, f.eks. :

ENGEL - ENGELEN  - ENGLER - ENGLENE 
TROMMEL - TROMMELEN - TROMLER - TROMLENE 
SYKKEL - SYKKELEN - SYKLER - SYKLENE

I tillegg til denne stavelsessammentrekningen vil ord som har en 
dobbelkonsonant foran EL (f.eks. SYKKEL), miste den ene konsonanten 
ved boyning (SYKLER). Det ble derfor konstruert unntaksregler til 
regel (28) som tok hånd om denne konsonantforenklingen:
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(2 9 ) Ord som s lu t t e r  på BI3EL => f je r n B E L og
•egg t i 1 L

(3 0 ) ED EL => f j e r n DEL og
1 egg t i 1 L

(3 1 ) F F E L => f je r n F E L og
•egg t i 1 L

(3 2 ) KKEL => f je r n K EL og
legg t i 1 L

En tilsvarende systematikk finner vi ikke blant ord som får vokal
skifte. Riktignok finner vi eksempel på monster av typen som 
FINNE/FA NI/FL INNE T. f- ORS VIN NE/FORS VANT/FL )RS VI JNNF.T,
VINNE/VANT/VUNNET. SPINNE/SPAN I /SPUNNEI 'osv.. men det er 
også mange ord som ikke folger et bestemt monster av denne typen, 
f.eks. MOR/MØDRE, DAUER/DØTRE. TÅ/TÆR. GJELDE/GJALDT. 
G/i/G/Å'Å osv. Siden det finnes bare en begrenset mengde ord av denne 
typen, og denne mengden ikke \iI oke over tid. valgte vi å legge inn
i regel lista de fleste ordene av denne type, dvs. uregelmessige 
verb. uregelmessige substantiv og enkelte vanlige adjektiv.
Tilsammen utgjør disse ordene ca. 200 regler.

Dette loste imidlertid ikke problemet for ord som var sammen
satt av disse, f.eks. BESTEMØDRE. SVIG ER DA H ER . FORSVANT osv. De 
uregelmessige substantivene utgjor imidlertid såpass spesielle 
bokstavstrenger, at problemet med sammensetninger ble lost ved å 
innfore regler av typen:

( 3 3 )  O r d  s om e r  l i k  e l l e r  s l u t t e r  pn M 5D RE
=> f j e r n  O D RE og l e g g  t i l  OR

( 3 4 )  O r d  som e r  l i k  e l l e r  s l u t t e r  p u TÆ R
= > l‘ j e r n ÆR og l e g g  l i I Å

Denne fremgangsmåte ble også anvendt for enkelte av verbene, men 
ikke for de korte verbene a\ typen LEGGE/LA/LAGT. LA/LOT/LA IT, 
DRA/DRO/DRATT. SI/SA/SAGT. SE/SA/SETT osv. Disse verbene består av 
bokstavstrenger som man ofte finner i andre ord. f.eks. LA finner 
man i bestemt form av alle hunn kjøn nsord som slutter på L. f.eks.
KULA. SOLA. SKALA og NALA. Disse verbene opptrer ofte i sammensatte 
ord. f.eks. INNSÅ. PÅDRO. OVERTOK. INNLOT. FRATOK, osv., så vi 
kunne derfor ikke legge inn regler som utelukket at det sio noe 
foran ordet. En nærmere undersøkelse av sammensatte verb med
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vokalskifte viste imidlertid at nesten alle var sammensatt med et 
prefiks (f.eks. AN-, HE- osv.) eller et fritt grammatisk ord (f.eks.
HL, FRA, OVER. FA osv.). Problemet ble derfor losl ved at vi på 
grunnlaget av FORD-materialet og vår egen språkkompetanse laget en 
liste over denne type forstavelser og lot reglene stille som krav at 
det som eventuelt står foran ordet, er en forstavelse.

En tilsvarende liste over forstavelser ble også utviklet for 
adjektiv og adverb.

E K S E M P E L  PÅ R O T L EM M A T IS ER IN G :

SYKKEL => "SYKL" (32)
SYKKELS = > SYKKEL (27) = > "SYKL " (32)
SYKKELEN  => SYKKEL (33) => "SYKL" (32)
SYKKELENS  => SYKKELEN  (27) => SYKKEL (33) => "SYK L" (32) 
SYKLER => "SYKL" (3)
SYKLERS  = > SYKLER  (27) = > "SYKL" (3)
SYKLEN E  = > "SYKL" (5)
SYKLEN ES => SYKLEN E  (27) => "SYKL" (5)
SYKLE  => "SYKL" (32)
SYKLET  => "SYKL" (2)
SYKLING ...

hvor tallene i parantes refererer til en av folgende regler:

( 2 ) O r d  s om s t u l l e  r p å  ET = >  f  j  e r n ET
( 3 ) O r d  s om s t u l l e r  p å  ER = >  f j e r n  ER
( 5) " ENE = >  f j e r n  ENE
( 27) * S = >  f j e r n  S o g  g å  o m I g j e n
( 28) " E = >  f j c m  E o g  g å  o m i g j  e n
( 32) " KKEI. = >  f j e r n  KE L  o g  l e g g  l i t  L
( 33) " E LEN = >  f j e r n  EN o g  gå  om i g j e n
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5.6 Nærmere beskrivelse av regelsettet
5.6.1 Oversikt over regelsettet

Reglene ligger lagret på en egen fil (ASCII-fil) og kan endres 
uavhengig av programmet. I)et betyr bl.a. at man på en enkel måte 
kan skifte ut en regel eller hele regelsettet uten å ro re ved 
programsystemet. Det siste kan være aktuelt hvis man onsker å gå 
over til å soke i en dokumenlbase som er skrevet i en annen språk
form, f.eks. skifte fra bokmål til nynorsk.

Regelsettet omfatter 684 regler. Det kan beskrives på ulike måter 
alt etter hvilke egenskaper ved det som man onsker å belyse. 1 
tabell 5.6/1 er det gitt en oversikt over hvor mange regler som er 
innvolvert i nøytraliseringen av bøyningsendelsen, avledning
sendelsen eller begge deler - fordelt på hvilke type operasjoner de 
utforer.

Tabell 5.6/1 Oversikt over regelsettet

O P E R A S J O N
A n t a 1 1
b o y n i n g s - 
r e g l e r

An l a 1 1
a v 1 e d n i n g s - 
r e g l e r

An i . boy  n . -
Og HV 1 cd . -
r e g l e r

SUM

F j e r n  c n t l e l s e 3 8 X 1 5 2 4 5 5 X 5
S l n v . i r e k n . X 6 t 3 27
V o k a l s k i f t e 1 5 0 0 K 1 5 X
K o n s . f o r e n k 1 . /
1o r d ob 1 i ng 24 1 0 4 3 X
T o l . f o r a n d r i n g /
S l a v . u t v i d e l s e 0 0 1 0 1 0
S k r i f 1 v a r i a n t e r 3

Tabellen viser at godt over halvparten av reglene har til oppgave å 
fjerne en bøyningsendelse (388 regler). Dette er dobbelt så mange



som antall regler som fjerner en avledningsendelse (152 regler) - 
selv om det er dobbelt så mange avledningsendelser som 
bøyningsendelser. Dette viser bare at det er en mer omfattende og 
komplisert oppgave å noytralisere bøyningsendelser enn å 
nøytralisere avledningsendelser. Videre fremgår det av tabellen at 
158 regler er lagt inn for å lose problemet med vokalskifte.

Enkelte regler utforer flere operasjoner, f.eks. både fjerner en 
endelse og foretar et vokalskifte. Dette fremgår ikke av denne 
tabellen, da den viser bare antall regler som utfører den enkelte 
operasjon - uavhengig av om regelen også utfører andre operasjoner. 
Summen vertikalt er derfor hoyere enn 684. For en nærmere oversikt 
over regelsettet viser vi til Fjeldvig/Golden 1984 hvor det er gitt 
en oversikt over hvor mange regler som utforer llere operasjoner, og 
hvilke type ordregler som finnes (jfr. Fjeldvig/Golden tabell 
4.5/2).

5.6.2 Regel formal 

Hver regel består av:

1) en tegnstreng
2) informasjon om det morfemet som tegn strengen dekker
3) en betingelse
4) en ordre

En regel har folgende format:

streng informasjon betingelse ordre
| S I I  12 13 B l B2 O T  02 031

hvor
S er en tegnstreng som uigjor én eller en kombinasjon av flere 

morfer - eller deler av en morf

I I  angir om strengen S er:

e. en endelse eller en kombinasjon av flere 
endelser 

r. en røt form
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d. en del av en rotform (pluss eventuelle 
endelser)

12 angir oni regelen angår ord som har en uregelmessig 
boyningsstruktur (morfologiske eller fonologiske vekslinger)
- i så fall har den verdien u.

13 angir hvilken ordklasse strengen S faller inn under. 13 kan 
anta verdiene:

s : substantiv
v : verb 
a : adverb 
j  : adjektiv
f : funksjonsord. dvs. preposisjon, konjunksjon, 

pronomen o.l.

I tilfeller hvor ulike morfemer er representert ved like 
morfer (f eks. ER  i JHNTfcKog LESER). er ordklassene ramset 
opp fortlopende (f.eks. s. v).

B l  angir om det stilles krav til at noe må stå foran strengen S
- og i så fall hvilke krav. B l kan anta én av verdiene:

* : ingenting kan stå foran strengen S
p : en forstavelse kan stå foran strengen S (14

angir type forstavelse)
- : det må stå en morf foran strengen S - selv om

II  = r

B2 angir om strengen S alltid må stå helt til slult i ordet - i 
så fall er B2 satt lik *.

01 angir om det er nødvendig med en analyse av morfen foran 
strengen S for å kunne fastslå oppslagsformen til ordet - i
så fall er O l satt lik legnet /.

02 og 03 gir informajon om hvordan oppslagsformen skal 
utformes. 02 forteller hvor mange av de bakerste tegnene i 
ordet som skal fjernes, og 03 hvilke tegn som eventuell skal 
legges til etter at disse er fjernet.
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E K S E M P L E R  PÅ R E G L E R

S T R E N G 1N FO R M A S JO N B F T I  N G F JLSE O R D R E
1 1 1 2 1 3 B 1 B2 O l 02 03

1 ) EN E e s
2 ) ME N r f Hr *
3 ) BO N D EN E r li s / 6 OND
4 ) DRO r li V P * 1 A
5 ) î N G EN E c s / 3

Den forste regelen gjelder bovningsendelscn EN E  ( I I  =b). Dette er en
vanlig endelse som legges til alle substantiv (13 = 5) - uansett om de
har en uregelmessige boyningsstruktur eller ikke (12 har ingen
verdi). Regelen stiller ingen spesielle betingelser (B l og B2 har
ingen \erdh. Ved konstruksjon av oppslagsformen fjernes disse 3
bokstavene fra ordet (02 = 3) og ingen legges til (03 har ingen
verdi). Det betyr at oppslagsformen til ord som slutter på ENE,
f.eks. C L '11 ENE. fremkommer ved at bokstavene EN E  fjernes, dvs. GUTT.
Regelen gir ikke beskjed om at ordet skal behandles på nytt (O I har
ingen \erdi».

Regel 5 er nesten lik regel I. bortsett fra at denne regelen gjelder 
ord som slutter på INGENE. Siden ING ev en avledningsendelse som er 
representert både ved en hovedregel og spesialregler, vil denne 
regelen fjerne endelsen EN E  (02 = 3) og gi ordre om at ordet skal 
behandles én gang til (O I = /).

Den andre regelen (2) gjelder konjunksjonen MEN  ( I I  = r. 12 har ingen 
\erdi og 13= / ). Dette ordet må stå alene (B l = !,: og 132 = *)). og det 
får en oppslagsformen som er lik strengen (02 og 03 har ingen 
verdi). Regelen gir ikke beskjed om at ordet skal behandles på nytt 
(O l har ingen verdi).

Regel 3 gieider det uregelmessige substantivet liØ N D EN E  ( I I  = r. 12 = // 
og I3 = .c' Dette ordet stiller ingen krav til det som eventuelt måtte
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stå foran (B l har ingen verdi). Oppslagsformen fremkommer ved at de
6 siste bokstavene slettes (02 = 6) og at strengen OND legges til 
ordet (03= OND), dvs. ordet tår oppslagsformen BOND. Regelen gir 
ikke beskjed om at ordet skal behandles på nytt (O l har ingen 
verdi).

Den siste regelen (4) gjelder det sterke verbet DRO  ( I I  = r, 12 = // og 
13= v'). For at denne regelen skal tre i kraft, må det enten stå en 
forstavelse foran DRO  (B l =/>) eller det må stå alene. Oppslagsformen 
fremkommer ved at den siste bokstaven slettes (02=  /) og at bokstaven 
A legges til (03 = ,-1). dvs. at oppslagsformen blir lik DRA. Regelen 
gir ikke beskjed om at ordet skal behandles én gang til (O l har 
ingen verdi).

5.7 Testing av metoden
Det endelige regelsettet ble forst testet på FORD-materialet og 
deretter på et tilfeldig valgt materialet. Det siste omfattet 
barneboken Ole Bru mm som inneholdt ca. 2100 ulike graford.

Resultatet ble vurdert ved at vi gikk gjennom alle ordene i 
eksperimentmaterialet og undersokte om vi hadde fått samlet ord som 
tilhorte samme rot lemma rundt én felles og entydig oppslagsform. 
Rotlemmatiseringen ble betegnet som riktig selv om det fantes andre 
former av ordet utenfor eksperimentmaterialet som ville ha fått en 
annen oppslagsform.

At oppslagsformen er entydig betyr at den er forskjellig for 
ulike rotlemma. Et unntak gjelder ord som har en rot som har homo
grafer. dvs. at flere rotlemma som har samme stammekjerne. Et 
eksempel på ord av denne tvpe er "DYR" som både kan bety et dyr 
eller at noe er dyrt (f.eks. EN  DYR B IL ):

( E T )  DYR

D> R E T
D Y R E T S
DYR
DN R EN F

o p p s  I a g s l  o r m DYR  ( a d j . )

D^ RT 
DY RE  
D Y R E R E  
D^ R E S T  
D^ R E S T E
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Begge disse rotlemmaene har el ordinært regelmessig bøyningsmønster, 
og i slike tilfeller vil stammekjernen til ordet bli brukt som opp- 
slagsform. Siden vår målsetning var å samle ord med samme rot - og 
ikke lose homografproblemet - gjorde vi ingen forsok på å avvike fra 
denne strategien i tilfeller som dette. Ord med lik rot ble grup
pert sammen uansett om roten er en homograf, og dette har vi ikke 
regnet som feil ved bedømming av resultatet.

I forsoket med FORD-materialet viste resultatet av rotlemmatiser- 
ingen at hele 97,7% av gra/ordene hadde fått riktig oppslagsform, 
dvs. en oppslagsform som er entydig og lik for alle ord innenfor 
samme rotlemma. Dette utgjorde 98.8% av det totale antall løpende 
ord i materialet.

Omtrent det samme resultatet fikk vi også ved rotlemmatisering av 
Brumm-materialet. Her hadde 96.4% av de ulike grafordene fått riktig 
oppslagsform. At dette tallet ikke var vesentlig mindre enn 
behandling av FORD-materialet, gir en indikasjon på at metoden 
fungere meget tiIfredstillende og al regelsettet er generelt.

Vurderer man resultatet i forhold til tekstsoking. er det 
interessant å se nærmere på det hvor stor andel av rotlemmaene som 
ble samlet, og hvilke konsekvenser det vil kunne ha på 
sokeresultatet at alle ord innenfor et rotlemma ikke er samlet.

I det følgende skal vi se nærmere på det resultatet vi fikk 
ved rotlemmatisering av FORD-materialet. Resultatelista kan deles 
inn i folgende fire grupper:

(1) Rotlemmaet er samlet i en entydig gruppe
(2) To eller flere rotlemma er slått sammen
(3) Rotlemmaet er splittet i to entydige grupper
(4) Deler av rotlemmaet er gruppert sammen med et annet 

rotlemma

En oversikt over resultatene er gitt i tabellen nedenfor.
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Tabell 5.7/1 Oversikt over resultatet av rotlemmatiseringen

R E S U L T A T

R o t 1cmm a c 1 e r :

Rot le  mm a
( l o t .  1 3 6 2 4 )

G r a f o r d
( t o l .  2 3 X 9 0 )

An t a l l  % An t a l l  %
1 ) s o in 1 e i
2 ) s l å t t  sa mm e n m cd e t  an n et
3 ) s p l i t t e t
4)  s p l i t t e t  og s l å t t  s ammen

1 3276 97 . 4% 
X 2 0 . 69? 

234 1 . 7 %  
32 0 . 2 %

2 3 3 4 0  9 7 . 7 %  
193 0 . X% 
3 53 1 . 4 %  

5 4 0 . 2 %

(1) Entydig oppslagsform
I det forste tilfellet har alle ordene innenfor samme rotlemma fått 
samme oppslagsform. og oppslagsformen er entydig for dette 
rotlemmaet. Av totalt 13624 rotlemmaer hle 13276 (97.4%) samlet i 
entydige grupper. Det betyr at ethvert ord som vil bli brukt som 
sokeord innenfor disse rotlemmaene. vil fore til at sokeargumentet 
blir utvidet med alle boynings- og avledningsformene til ordet.

1 de tre neste gruppene har rotlemmatiseringen feilet. Ialt var det 
2,6% av rotlemmaene som ikke ble samlet i entydige grupper.

(2) To eller flere rotlemma slått sammen
Av tabellen fremgår det at 82 rotlemma IIkk en oppslagsformen som er 
lik oppslagsformen til et annet rotlemma. Eksempel på denne type 
feil er gitt nedenfor:
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A L E V E

L E V E  
L E V E R  
LE V D E  
LE  VD 
LEVENDEJ

o p p s I ti g s l’o r ni

Å L E V E R E

L E V E R E  
L E V E R E R  
L E V E R T E  
L E V E R T  
L E V E R  ING 
L E V E R  I NGEN 
L E V E R  I NGER

EN L E V E R

L E V E R  
LE V E R E !  

L E V E R E  
L E V E R E N E

Karakteristisk for denne feiltypen er at rottene overlapper 
hverandre og at differansen er lik en endelse (pluss eventuelt £). 
f.eks. ordet (e/i) LEVER  avsluttes med bokstavstrengen ER  som også er 
lik en bøyningsendelse.

Ved bruk av denne type ord som sokeord vil sokeargumentet bli 
utvidet med alle boynings- og avledningsformene (il ordet, men også 
andre irrelevante ord. Denne feilen kan med andre ord fore til al 
man finner flere irrelevante dokumenter. Det var derfor positivt at 
ca. 1/3 av disse rotlemmaene omfattet bare dette ene ordet.

(3) Elt rntlemma splittet i Uere "entydige" grupper 
1 denne gruppen har ord innenfor samme rotlemma fåll forskjellig 
oppslagsform. f.eks.:



95

( E N )  F I N G E R o p ~ '  1 “ * rm
F I NGER 
F I NGERS 
F I NGERF.N 
F I NGERENS

F I NGRER 
F I NGRERS  
F I NGRENE 
F I NGR EN ES

°P P  ' “ i»

Denne feilgruppen er absolutt den storste. Det var totalt 234 
(1 .7% ) rotlemmaer som ble splittet i to eller flere entydige 
grupper. Blant disse var det 164 hvor bare ett av ordene var skill 
lit med en egen oppslagsform. Det betvr at hvis vi hadde valgt 
nettopp dette ene ordet som sokeord. ville vi ikke ha fått utvidet 
sokeargumentet med de andre bovnings- og avledningsformene til 
ordet. Hvis vi derimot hadde valgt ett av de andre ordene som 
sokeord. så ville sokeargumentet ha blitt utvidet med alle 
ordformene bortsett fra dette ene ordet.

I denne feilgruppen finner vi ord med helt spesielle boynings- 
eller avledningsmonstre som ikke lar seg generalisere. Ordet FINGER  
var f.eks. det eneste ordet i vårt materiale som slutter på NGER  og 
som får en stavelsessammentrekning i flertall ( FIN G RER) - f.eks. 
ordene PEN G ER  og FO RG JENGER  får det ikke. Dessuten er ER  en vanlig 
bovningsendelse. og det er vanskelig å skille mellom bøyningsformer 
som f.eks. FEN G ER  og ord av typen FINGER.

(4) Deler av rotlemma er gruppert sammen med et aniiet rotlemma
I den siste gruppen (4) finner vi en blanding av de to foregående 
feilene. Her er også rotlemmaet blitt splittet, men i dette 
tilfellet har de ordene som har "brutt" ut. blitt slått sammen med 
ord fra el annet rotlemma. Ved soking vil dette fore til at vi får 
utvide sokeargumentet med noen av boynings- og avledningsformene. 
men ikke med alle. Dette \il kunne gå ut over gjenfinn i ngsgraden 
til sokeresultatet i de tilfellene hvor det Unnes dokumenter som 
bare inneholder de utelatte ordformene. Dessuten vil sokeargumentet
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bli supplert med irrelevante ord. og dette vil kunne gå utover 
presisjonen til sokeresultatet. I alt gjaldt dette bare 32 (0 .2% ) 
rotlemmaer. og disse utgjorde tilsammen 54 ulike graford (0 .2% ). Et 
eksempel på denne type feil er illustrert nedenfor.

e  i cn

5.8 Oppsummering
1 dette kapittelet har vi beskrevet en regelbasert metode for auto
matisk rotlemmatiseringen. At metoden er regelbasert vil her si at 
den er basert på kunnskap om ordenes morfologiske oppbygning - og 
ikke et stanimeleksikon. Kunnskapen er representert i lorm av et 
regelsett som styrer behandlingen av det enkelte ord. I alt 
omfatter regelsettet 684 regler, og en typisk regel vil inneholde 
informasjon om ett enkelt morfem og hvilke krav dette morfemet stil
ler til sin omgivelse. I tillegg til regelsettet gjor metoden bruk 
av en oversikt med typiske forstavelser til verb og funksjonsord.
Både denne oversikten og regelsettet er utvikle på bakgrunn av 
empiriske undersokelser av FORD-materialet. litteraturstudier og vår 
egen språkkompetanse. FORD-materialet er sammensatt av tekster fra 
ulike fagområder og omfatter ca. 23 000 ulike gralord (ca. 1/2 mill 
lopende ord).

Metoden har vært testet både på FORD-materialet og et tilfeldig 
valgt materialet på ca. 2100 ulike ord. I begge tilfeller viste 
resultatene at ca. 97% av de ulike grafordene ble riktig gruppert. 
Dette utgjorde ca. 98-99% av det totale antall lopende ord i disse 
to materialene.
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Til bruk i tekstsoking er cJeite et megel liIfredstiIlende resultat - 
noe som også kom klart til uttrykk i et kontrollert lorsok i tekst- 
soking som vi vil komme tilbake til i kap. 8.

En analyse av resultatet viste at ca. 99% av grafordene ville 
som sokeord, ha fort til at sokeargumentet ble utvidet med alle 
boynings- og avledningsformene til sokeordet. 1 underkant av I %  av 
grafordene ville som sokeord ha fort lil at sokeargumentet også ble 
supplert med irrelevante ord. Bare 0.2% av grafordene ville ha fort 
til begge deler.

En regelbasert metode for automatisk rotlemmatisering vil aldri 
kunne gi et 100% riktig resultat. Det er ikke nok systematikk i 
ordenes boynings- og avledningsmonster til å kunne oppnå et resultat 
som dette. Dessuten vil den stadig tilgangen av nye ord til språket 
vårt fore til at det alltid vil kunne dukke opp nye ord med et 
morfologisk monster som ikke er representert i regelsettet.

5.9 Forbedring av metoden
Resultatet av en rotlemmatiseringen ved bruk av denne metoden, vil 
både være bestemt av måten metoden fungere på og regellista. 
Erfaringer med bruk av metoden viser at det er lite vi kan gjore for 
å bedre fremgangsmåten, fordi feilen er av en slik karakter at de 
vanskelig lar seg eliminere uten å innføre nye feil. En mulig for
bedring ville ha vært og stilt krav til den konsonantkombinasjonen 
som slår foran endelsen(e). fordi del er bare bestemte konsonant
kombinasjonen som kan stå foran en endelsen, f.eks. kan EST ' ikke 
være en bøyningsendelse i ordet PO T E IPEST  fordi konsonant
kombinasjonen 77* kan ikke forekomme foran en endelse. En slik 
"sjekk" ville ha eliminert 20 (3 % ) av feilene i FORD-materialet.

Det er også lite man kan gjore med regellista for å oppnå el bedre 
resultat. Man kan selvfølgelig legge inn flere unntaksord 
(ordregler). men en ordregel vil bare dekke ett ord eller sammen
setninger av delte ordet. Sporsmålet om antall unntaksord vil være 
el sporsmål om hvor mange regler man onsker i regelsettet. Jo flere 
regler, jo mer ressurskrevende vil metoden være. I et generell 
regelsett bor også unntaksordene være generelle, ellers \il man 
risikere al regelsettet inneholder el stort antall regler som ikke
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blir brukt. Det er selvfolgelig mulig å skreddersy regelsettet til 
et bestemt materiale ved å ga gjennom regelsettet og slette alle 
regler som ikke er aktuelle. Hvis man f.eks. arbeider med et 
tekstgrunnlag skrevet på riksmål, behøver man f.eks. ikke å ha med 
regler som behandler hunnkjonnsord - eller hvis tekstgrunnlaget er 
moderne skolebøker, er det unødvendig med regler for forskjellige 
skriftvarianler utover de ordformene som er sidestilt i normalplanen 
for skoleverket. Hvor mye arbeide man skal legge ned i regelsettet, 
er et sporsmål om hvor mye ressurser man er villig til å bruke på 
metoden.

Hvis man ser på regelsettet i et videre perspektiv, er det mulig at 
det kan gjores mer generelt. Vi har ikke fått tallfestet eller 
kontrollert at alle spesialreglene virkelig er generelle og fag- 
uavhengige. Heller ikke om de er tilstrekkelig i den forstand at 
det ikke er nødvendig å lage nye regler til et nytt og anderledes 
materiale. For metoden tas i bruk. vil det være onskelig å studere 
reglene nærmere i forhold til et an net materiale, f.eks. hvor hyppig 
den enkelte regel blir brukt og hvor dekkende regelsettet er for det 
enkelte boynings- og avledningsmonster. Vår hypotese er at regel
settet er generelt slik det foreligger i dag. noe også våre forsøk 
med rotlemmatisering viste.
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KAPITTEL 6 :
AUTOMATISK GJENKJENNING OG SPLITTING AV 
SAMMENSATTE ORD

6.1 Innledning
I det folgende skal vi beskrive en metode som bade kan gjenkjenne om 
et ord er sammensatt og identifisere de enkelte leddene i et sammen
satt ord. Dette innebærer at metoden kan behandle et hvilket som 
helst ord - uansett om det er sammensatt eller ikke.

Det var et krav til metoden at den skulle være generell i den 
betydning at den skulle være uavhengig av dokumentbasen. En slik 
metode må nodvendigvis må ta utgangspunkt i ordenes morfologiske og 
grafotaktiske struktur, og den vil derfor være språkavhengig. Vi 
valgte å utvikle en metode for norsk bokmål.

Det er ingen som har utviklet en metode for automatisk splitting av 
sammensatte ord på norsk tidligere. I de ovrige nordiske landene 
er det bare i Sverige at de har arbeidet med denne problemstilling.1 
Dette arbeidet er utfort av Gunnel Kallgren i samarbeid med Benny 
Brodda ved Stockholm Universitet, og det har pågått parallelt med 
vårt arbeid (jfr. Kallgren 1985). Vi har halt god kontakt med denne 
prosjektgruppen i utviklingsfasen, men det er likevel begrenset hvor 
stor nytte vi har halt av hverandres arbeid underveis. Prosjektene 
har hatt ulik fremdriftsplan, og den geografiske avstanden har gjort 
det vanskelig å innlede et nært samarbeid. Dessuten har Kallgren og 
Brodda arbeidet med svensk, som tross alt er et nokså forskjellig 
språk fra norsk når man arbeider på et så detaljert nivå som her.

Stor nytte har vi imidlertid hatt av Broddas beskrivelse av de 
svenske ordenes morfologiske og fonotaktiske oppbygging, som er 
basert på ulike eksperimenter med automatisk morfologisk analvsc 
(jfr. Brodda 1979).

I. I skrivende sumd er vi Min kjeni med hi de har paheeyni el lienende arbeid ved 
litMilutionen lot nllmiiu sprakveteiiskap ved Helsingfors Univieisitei (iiilbn av 
Oil i Blaberg)
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Metoden, som er beskrevet i dette kapittelet, er utviklet i sam
arbeid med cand. philol. Anne Golden. Sistnevnte står ansvarlig for 
den lingvistiske siden ved arbeidet, og undertegnede for 
konstruksjon og implementasjon av metoden. Sammen står vi ansvarlig 
for regelsettene. Metoden er tidligere beskrevet i Fjeldvig/Golden 
1986.

Av hensyn til arbeidets omfang har vi ikke tatt hensyn til det 
semantiske forholdet som eksisterer mellom leddene i det sammensatte 
ordet. Dette forer til at metoden vil splitte ethvert sammensatte 
ord - også om det har fått en særbetydning (f.eks. FOSTERBARN). I 
tekstsoking vil dette kunne fore til at man får utvidet soke- 
argumentet med ord som ikke er representative for problemstillingen 
(f.eks. FOSTER og HARN), men det er likevel ikke gitt at dette vil 
få uheldige konsekvenser for søkeresultatet da dette vil avhenge av 
måten man velger å supplere det sammensatte ord på. Hvis man 
forutsetter at de enkelte ordene skal forekomme i samme setning, er 
det en liten sjanse for at man får tilslag på dette uttrykket.

6.2 Strukturen i sammensatte ord
Vanligvis kan man se på et sammensatt ord som bestående av to ledd: 
et forledd og el etterledd. Normalt er det etterleddet som er 
hovedleddet, mens forleddct gir en nærmere presisering av det 
innholdet som etterleddet uttrykker.2 1 f.eks. ordet 
BARNEMISHANDLING er MISHANDLING hovedleddet. 
mens BARN angir hvilken type mishandling det er snakk om. At rekke
følgen av leddene ikke er vilkårlig, kommer tydelig fram i ord som 
inneholder de samme leddene, men i ulik rekkefolge, f.eks.
PASSKONTROLL og KONTROLLPASS. Det nære semantiske forholdet inelloir 
leddene varierer fra ord til ord. f.eks. NATTDRAKT er en drakt man 
bruker om natten, mens REGNDRAKT er en drakt man bruker for å 
beskytte seg mot regnet.

2. En mer presis mate å uttrykke tlette ixt er a si at sammensetningens denotatum 
vanligvis faller innenfor ctierleddcts denotatum, dvs. forleddct innskrenker 
etterleddets denotatum.
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Begge leddene i ei sammensatt ord kan selv være sammensatt og deles 
i nye ledd. 1 f.eks. ordet LASTEBILSJÅFØ R tv forleddet det sammen
satte ordet LASTEBIL , og etterleddet er SJÅFØR.

Ethvert ledd må minst bestå av ett fritt morfem. dvs. enten

- et fritt, semantisk morfem. f.eks. K JØ RE  o£ BIL  - eller
- et fritt, grammatisk morfem. f.eks. OG. 5,-1 og TIL.

I tillegg til de frie morfemene kan leddene også inneholde bundne 
morfemer, dvs. morfemer som ikke kan opptre alene. Det finnes tre 
typer bundne morfemer; prefikser, avlednings- og boyningsendelser.

Det er kun de frie. semantiske morfemene som har boynings- og 
avledningsmuligheter. Begge typene av frie morfemer kan imidlertid 
settes sammen med andre frie morfemer og danne sammensatte ord.

Et ledd i et sammensatt ord vil derfor kunne bestå av folgende 
morfem konstellasjoner:

(a) et fritt, semantisk morfem. f.eks. LESE  i I.ESE-LAMTE 
(tegnet markere skille mellom to frie morfemer)

(b) et fritt, semantisk morfem etterfulgt av ett eller flere
bundne morfemer. f.eks. K JÆ R> LIG > H ET  i K JÆ R> U G >HET/S- 
BR EV 'ET  (tegnet "> "  markerer avledningsendelse og tegnet 
" I"  fugebokstav)

(e) et fritt, semantisk morfem med bundne morfemer både foran 
og bak. f.eks. A N < BE< FA L> IN G  i AN<BE<FAL>ING/S- 
BREV  'ET  (tegnet "< "  markere prefiks)

(d) en sammensetning av frie. semantiske morfemer. f.eks.
LASTE-H/L i LASTE-H/L- SJÅFØR

(e) en kombinasjon av flere frie semantiske morfemer og et 
eller Uere bundne morfemer. t.eks. HOK-FØR>ING i HOK- 
FØR > ING/S-K URS

(f) et fritt, grammatisk morfem. f.eks. INN  i INN GANG.
(g) en sammensetning av frie. grammatiske morfemer. f.eks.

INN- TIL i INN-1IL-LIGG EN D E  (tegnet ....  markerer
bøyningsendelse)

(h) en sammensetning av frie. grammatiske og semantiske 
morfemer. f.eks. INN-GANG i INN-GANG/S-BILLEI I .
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(i) en sammensetning av ett eller flere grammatiske morfemer. 
ett eller flere frie. semantiske morfemer og ett eller 
flere bundne morfemer, f.eks. U 1-DANN>ELSE  i LÆRER-UT- 
DANN> ELSE).

I det folgende vil vi bruke betegnelsen rotmorfem - eller bare roi - 
i stedet for fritt morfem. Det er ikke alltid al en rot er identisk 
med el fritt morfem. fordi enkelte rotter må lia en endelse for å stå
alene, f.eks. SYKL i SYKLING. En rot er altså det man står igjen
med når bovnings- og avledningsmorfemene3 er fjernet.

Velger vi å skille mellom de ulike tvper bundne morfemer, kan 
strukturen i et usammensatt ord (O) uttrykkes på folgende måte (jfr. 
også 5.2):

(i) O : pre* rot av(* bøyn*

hvor
pre* : 0. I eller flere prefikser
av/* : 0. I eller flere avledningsendelser
bøyn : 0. I eller flere bøyningsendelser
rot : rot

Leddene i en sammensetning kan settes sammen på tre ulike måter:

1) direkte, f.eks. FOT-FESTE
2) med fuge-S. f.eks. DAG/S-REISE
3) med fuge-E, f.eks. HARN/E-HAGE

Det er i forbindelser med substantiv som forledd at fugebokstaven 
seites inn. og del er både lydlige forhold og rester av gamle kasus- 
endelser som primært bestemmer dette.

Det er bare det siste leddet i et sammensatt ord som boyes. Av 
dette folger at ethvert ord på norsk vil lia en morfemstruktur som 
passer inn i folgende formel :

(ii) O : pre* rot avl* {(E lS) pre* ro! av/*)* bøyn

3 A\ IcdningsiuoiTemenc omluticr bmlo prefikser og avledningsendelser
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hvor
(E/S) : inulig fuge-£ eller fuge-5.
((£7S) pre* rot av/*)* : 0. I eller flere forekomster av 

((E/S) pre* rot av f )

En alternativ fremstillingsform for et sammensatt ord er gitt i 
formel (iii). Den viser at også leddene i et sammensatt ord selv kan 
være sammensatt og deles i nye ledd.

(iii) SO : STAMME boyn,
STAMME : LEDD (E/S) LEDD 
LEDD : STAMME
LEDD : pre* rot avl*

Formel (iii) forutsetter kjennskap til hvilke ledd (L ED D ) et ord er 
sammensatt av. f.eks. at ordet LØNNSFORHANDUNGSAVIALEN  er 
sammensatt av leddene LØNNSFORHANDLINGEN og AVI ALE  - og 
ikke av leddene LØNN og FOR HA NDLINGSA VIA LEN. Figuren 
nedenfor viser ledd- og morfeminndelingen til dette ordet.
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Fig. 6.2/1 Ledd- og morfenislntkiiiren lil ordet 
L ØNNSFOKHA ND L I NCSA VIA LEN

(SO)
LONNSFORHANDLINGSAVTALEN

(STAM M E)
LGNNSFORHANDLINGSAVTAL

. 1

(LODD)
LONNSFORIIANDLING

l
(STAMMF.)

LØNNSFORHANDLING

/  1  \

(LF.DD)
AVTAL

(I.EDD)
LONN

(I.EDD)
FORHANDLING

l  l  /  l \rol
LUNN

pre rot
FOR HANDL ING

Vprn
AV

Iwyn
EN

Vil hnyn
TAL EN

Siden vårt formål bare var å gjenkjenne hvilke usammensatte ord et 
sammensatt ord er hygd opp av - og ikke nødvendigvis hvor grensen 
går mellom forleddei og etterleddet - kunne vi noye oss med å ta 
utgangspunkt i formel (ii). Figuren nedenfor skisserer en ikke- 
deterministisk automat for kartlegging av morfeminndeling av et ord.
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Figur 6.2/2 Illustrasjon av morfemstrukturen i et sammensatt ord

S

hvor 1 er en initialtilstand (dvs. en tilstand som ikke gir utdata)
- og 2 og 3 finale tilstander (dvs. tilstander som kan gi utdata). 
Pilene angir retningen og viser hvordan man kan gå fra én tilstand 
til én annen.

Formel (iii) er svakt ekvivalent med (iii) da den genererer det 
samme sett med strenger, men den gir ikke informasjon om ledd- 
strukturen.
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6.3 Problemer knyttet til automatisk splitting av sam m ensatte ord
6.3 .I Om problemområdet

Som det fremgår av foregående avsnitt (avs. 6.2). finnes det 5 ulike 
typer morfemer:

(1) frie, semantiske morfemer
(2) frie, grammatiske morfemer
(3) prefikser
(4) avledningsendelser
(5) bøyningsendelser

De frie. semantiske morfemene utgjør den største gruppen, og de 
finnes som kjerne i alle usammensatte ord på norsk (bortsett fra de 
grammatiske morfemene i pkt. 2). Disse morfene har vi ingen over
sikt over, og de er derfor ukjente i vår metode.

Derimot er alle morfer som realiserer morfemene i de øvrige 
fire gruppene, kartlagt. Dette utgjor en relativt liten gruppe 
morfer som holder seg forholdsvis konstant over tid. Hver morf er 
representert ved en regel (f.eks. er prefikset DE representert ved 
en regel), og i regelen har vi lagt inn informasjon om hvilket 
(eller hvilke) niorfem denne morfen representerer (f.eks. al DE er en 
hjemlig prefiks) og hvilke betingelser dette inorfemet stiller til 
sine omgivelser (f.eks. at HE ikke kan være etterfulgt av et 
prefiks).

De grammatiske morfemene har vi i denne metoden valgt å behandle som 
prefikser når de forekommer i sammensatte ord. Bakgrunnen for dette 
er at de svært ofte forer til en leksikalisering av ordet, f.eks.
TILTA. AVSLÅ. TÅ li UD  og FRAMDRIFT. Ulempen ved dette er at vi ikke 
får splitte ord av typen UTDETALE som kan omskrives til et uttrvkk 
med de enkelte ordene - " HET A LE UL". Informasjonen om prefikset 
ligger imidlertid lagret i regelsettet, og det er derfor enkelt å 
endre på delte.

Videre fant vi det hensiktsmessig å betrakte de produktive 
stavelsene av gresk eller latinsk opprinnelse som avlednings- 
morfemer. f.eks. TELE. HOMO. FON og GRAF. Det finnes imidlertid en 
del ord som bare er sammensatt av slike stavelser (f.eks. lELEF-ON og
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HOMOGRAF), så disse avledningsmorfemene vil skille seg fra de øvrige 
prefiksene og avledningsendelsene ved at de ikke krever å stå til et 
rotmorfem.

Hvis vi nå tar utgangspunkt i morfemstrukturen i et sammensatt ord 
(jfr. avs. 6.2):

(ii) SO : pre rot avC {(E/S) pre* rol av f ) * hiyn

ser vi at problemet nå er redusert til å gjenkjenne morfemgrensene. 
Prefiksene (pre), avledningsendelsene (av!) og bøyningsendelsene 
(bayn) er kjent, og det er bare ronene som er ukjent. Det byr 
imidlertid på en rekke problemer å gjenkjenne rottene bl.a. fordi 
morfemene kan være realisert ved morfer som "overlappe" hverandre, 
f.eks. at ulike morfemer kan være realisert ved like morfer (f.eks.
ER  er både en avledningsendelse og et prefiks) - eller ulike morfer 
som innledes eller avsluttes med samme bokstavstreng. Dessuten har 
enkelte rotter mer enn én stavelse, og selv med kjennskap til 
stavelsesstrukturen til en rot. kan det i mange tilfeller være 
umulig å avgjøre hvor mange rotter et ord består av. f.eks. ordet 
ARVERETF vil ut fra en stavelsesanalyse kunne deles på 9 ulike måter 
(jfr. tabellen på neste side).
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Tabell 6.3.1 Eksempel pa "mulige" morfemitmdelinger av ordet 
ARVERETT

M O R F E M IN N D E L IN G L E D D S T R U K T U R

( a ) AR VERETT ( r o t -  r o 1 ) AR-VERETT
( b ) AR•V F - RETT ( r o l - r o l  - r o l ) AR-VE RETT
( c > AR-VER-ETT ( r o t -  r o t  - r o l ) AR - VER ETT
(il ) ARV-ER>ETT ( r o i - pr e- r o l ) ARV-ERETT
( e ) ARV - F. R ETT ( r o l - r o l ) "
( r ) ARV/E- RETT | r o l - E  r o t ) ARVE-RETT
( g) ARV>ER-ETT ( r o t - a v l - r o l ) ARVER - ETT
( li ) ARVER - ETT ( r o t - r o i ) '
( i ) ARVERETT ( r o l ) ARVERETT

De storste problemene man står ovenlor ved automatisk splitting av 
sammensatte ord. kan fores tilbake til ett av folgende punkter:

(1) ulike morfemer er representert ved morfer som har like 
bokstavstrenger,

(2) en rot kan inneholde flere stavelser.
(3) enkelte sammensatte ord har fuge-bokstav (E  eller .S). 

andre har det ikke.

En nærmere redgjorclse for de enkelte problemene er gitt nedenfor.
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6.3.2 Ulike morfcmer er represenien ved morfer som har like 
bokstavstrenger

I enkelte tilfeller vil like morfer representere ulike morfemer. 
f.eks. ER cr både et prefiks og en avledningsendelse. I andre 
tilfeller vil ulike morfemer være representert ved morfer som har 
like bokstavstrenger, roten BEN  innledes på samme måte som prefikset 
BE. Dette kan gjore det vanskelig å skille mellom:

(a) et prefiks og en rot
f.eks. er D E
- et prefiks i D E < MONTERE,
- forste stavelse i prefikset DEM O1 (f.eks. DEMO<KRATt)
- forste stavelse i roten DEMON

Ordet DEM ON OPPRØR vil derfor ut fra en stavelsesanalyse gi 
folgende alternative løsninger:

D E < MON-OPP > RØ R (pre < rot-pre > rotI 
D E < MONOP-TRØR (pre < rot-rot)
DEM O < NOPP-RØ R (pre < rot-rot)
DEMON-OPP > RØR (rot-pre > rot)

(b) en rot og en avledningsendelse
f.eks. er ELSE
- et avledningsmorfem i IN N V I>ELSES-FEST
- en del av stammen i ordet SYKKELSETET

Ordet SYKKELSETET  vil ut fra en stavelsesanalyse kunne gi 
folgende alternative løsninger:

S Y K K E L S E T E T  (rot-rot > boyn)
SYKK > ELSE-TET (rot > a\>l-rot)
SYK-KELSE-TET (rot-rot-rot)

4. JIY. omtalen av greske og latinske stavelser i avs. 6.3.1.
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(c) en endelse og el prefiks
f.eks. ER
- en endelse i ARBEID  >ER-LØNN
- et prefiks i E R < NÆ R>ING

Ordet LED ERKURS  vil derfor ut fra en stavelsesanalyse kunne gi 
folgende alternative løsninger:

LED  > ER-KURS (rot > avl-rot)
LED-ER> KURS (rot-pre < rot)

(d) to roller
f.eks. vil ordet HUSKA1T ut fra en stavelsesanalyse kunne ha 
følgende alternative morfemgrenser:

HU-SKATT (rot-rot)
HUS-KATT (rot-rot)
HUSK-ATT (rot-rot)
HUSKATT (rot)

6.3.3 Antall stavelser i en rot

Antall stavelser i en rot varierer. De fleste hjemlige rottene er 
enstavete. f.eks. ARV, BÅT og MANN. Et unntak er de såkalte lette 
tostavelsesordene som har trykklett E  i utlyd, f.eks. HANSKE og 
AVLE. Disse ordene mister imidlertid E  'en når de får lagt til en 
endelse, og de får da samme struktur som enstavelsesordene (f.eks. 
AVLING). Et annet unntak er tostavelsesord som ender på EL. EN  og 
ER. f.eks. SIRKEL, LAKEN  og SKULDER. I disse ordene vil Ten bli 
synkopert når de blir knyttet sammen med en boynings- eller 
avledningsendelse, f.eks. SIRKLER  og SKULDRE.

Heretter vil vi reservere uttrykket hjemlige rotter til rotter som 
bare inneholder norske bokstaver5 og i grunnform er

5. Alfabetet minus bokstavene C, Q. X. Z og W ,
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a) enstavet
b) enstavet + E
c) tostavet og ender på E L . EN  eller ER

I dette arbeidet er det de fremmede rollene som kan skape problemer, 
fordi de kan ha Uere stavelser. Med fremmede rotter sikter vi til 
rotter som har en annen struktur enn de hjemlige rottene. I tillegg 
regner vi ordene som fremmede, når de knyttes til fremmede 
avledningsmorfemer (f.eks. KON  og ITET). Eksempel på fremmede ord 
blir da FAM ILIE. ENERG I. INFORMASJON. TELEFO N . HOMOFIL og DATA. 
Det finnes mange fremmede ord i det norske vokabularet og stadig nye 
kommer til. Vi så det derfor som en nærmest umulig oppgave å kart
legge alle de fremmede ordene, og metoden er derfor heller ikke 
basert på en slik oversikt. Dette forer imidlertid til at vi ikke 
kan skille et flerstavet usammensatt ord fra et sammensatt ord, 
f.eks. ordet FAM ILIE  vil ut fra en analyse av stavelsene gi folgende 
morfeminndeling:

FA-MILIE 
FA-MI-LIE 
F  AM-I L IE  
FA Ml-LIE 
FAM ILI-IE 
FAM ILIE

6.3.4 Fuger

Når to substantiv settes sammen kan man få en fuge-E (f.eks. I1ARN/E- 
HAGE) eller fuge-S (f.eks. DAG/S-REISE) mellom dem. Med det er 
ingen absolutt systematikk i bruken av fugebokstav. Enkelte 
avledningsendelser tar riktignok alltid fuge-S. f.eks. ASJON  som i 
ISOL>ASJONS-MATERIALE. mens andre gjor det bare av og til , f.eks. 
NING \ H E< SLUT> NINGS-D YKTIG og FLYKT>NING-LEIR. Ut over 
dette har vi få holdepunkter. I et ord som f.eks. SO LEN ERG I er det 
bare kjennskap til enkeltordene som kan avgjore om det er en 
fugevokal ( SOLE-NERGI) eller forste bokstav i neste ord (SO L
ENERG I).
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6.4  Beskrivelse av metoden
6 .4.1 Oversikt

Metoden er selvstendig i den forstand at programmet kan kobles til 
et hvilket som helst system - ikke bare tekstsokesystemer - og 
regelsettet kan skiftes ut uten at programmet må endres. Programmet 
er skrevet i FO RTRAN  og er utviklet på DEC-10 ved Universitetet i 
Oslo.

Behandlingen av et ord foregår i 5 faser:

(1) identifisere avlednings- og bøyningsendelser som fore
kommer i det sammensatte ordets siste del - og dessuten 
sile ut usaminensatte ord

(2) kartlegge mulige morfemgrenser
(3) identifisere morfemene
(4) identifisere leddene
(5) rangere løsningsforslagene

Den første fasen har som formål å redusere antall ukjente morfer i 
ordet og følgelig også antall mulige morfkombinasjoner. Jo færre 
stavelser ordet har, jo færre mulige morfkombinasjoner vil vi ende 
opp med, og jo lettere vil det være å finne fram (il den riktige 
løsningen. Programmet starter med å undersoke om ordet er enstavet
- i så fall er det usammensatt. og prosessen avsluttes (f.eks. HUS). 
Deretter identifiseres eventuelle avlednings- og bøyningsendelser 
som forekommer i det sammensatte ordets siste ledd (f.eks. 
REHO VSVURDER> ING 'EN ). Før den går videre, undersøker den om 
resten av ordet (f.eks. HEHOVSVURDER) er enstavet - i så fall er 
losningen et usammensatt ord.

Vi vurderte også å legge inn en tilsvarende fase for 
prefikser - og vi gikk faktisk så langt som å implementere en slik 
fase. Det viste seg imidlertid gjennom bruk av denne fasen at det 
er langt vanskeligere å identifisere prefiksene enn endelsene, fordi 
det finnes så mange små og lite karakteristiske prefikser (f.eks. /.
IN. A. U  og DE). Dette forte til at vi i de fleste tilfellene ikke 
kan ta stilling til om et ord er innledet med et prefiks eller ikke. 
og følgelig gir det ingen fordel å starte med en slik fase.
Identifisering av avledningsmorfemene (prefiksene og avlednings
endelsene) skjer derfor i fase 3.
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De fire neste fasene kan karakteriseres som en "bottom-up''-metode. 
Fase 2 innledes med å kartlegge mulige morfemgrenser på bakgrunn av 
bokstavkombinasjonene i ordet. Formålet med denne fasen er få 
konsentrert den videre behandlingen av ordet til mulige morfer - 
framfor å behandle enhver tegnstreng som om det var en morf. Med en 
mulig morf menes en bokstavstreng som ut fra et grafotaktisk syn kan 
være en morf.6

Den neste fasen (3) forsoker å gjenkjenne de ulike morfene som 
ordet er bygd opp av. ved bruk av regellista. Dernest (fase 4) 
eliminere alle de forslagene som gir en "ulovlig" morfemstruktur.
Til slutt i fase 5 rangeres de gjenstående alternativene ut fra 
kriterier som vi antar gir en indikasjon på hvilken løsning som er 
den mest sannsynlige.

6.4.2 Identifisering av endelsene i slutten av del sammensatte 
ordet

I denne fasen tok vi utgangspunkt i metoden for automatisk 
rotlemmatisering (kap. 5). Siden målet nå var å markere grensen 
mellom roten og endelsene - og ikke konstruere en entydig 
oppslagsform - ble det gjordt visse endringer i regelsettet. Det 
ble bl.a. lagt inn mer informasjon om endelsene, f.eks. hvilke krav 
som stilles til det som forekommer foran endelsen. Av praktiske 
hensyn ble det skrevet et nytt program for denne fasen.7

Fordelen ved å innlede metoden for automatisk splitting av sammen
satte ord med en fase som denne, kommer fram i folgende eksempel 
hvor det usammensatte ordet BEG REN SN IN G ENE ut fra en stavelses- 
analyse vil kunne ha folgende alternative leddgrenser:

BEG-REN-SNIN-GE-NE BEG-REN-SNIN-GENE
BEG-REN-SNINGENE BEG-REN-SNINGE-NE

6. Vanligvis vil grensen mellom to morlcr også være grensen mellom lo stavelser,
f.eks KLIN G  Itar moilinndelingen SYKL-ING og stavelscsinndclingen SYK  LING.

7. Deite programmet Me skrevet av Oystein Reigem ved N A V Fs EDB-senier i Bergen
etler spesifikasjoner av undertegnede.
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BEG-RENS-NIN-GE-NE
BEG-RENS-NIN-GENE
BEG-RENSNINGE-NE
BEGREN-SNIN-GENE
BEGREN-SNINGE-NE
BEGREN-SNINGENE
BEGRENS-NIN-GENE

BEG-RENSNING-ENE
BEG-RENS-NINGE-NE
BEGREN-SNIN-GE-NE
BEGREN SN IN G -EN E
BEGRENSNINGE-NE
BEGRENS-NIN-GE-NE
BEGRENS-NINGE-NE

BEGRENSNINGENE

Ved å fastslå at NfNG er en avledningsendelse og EN E  en bøynings
endelse, vil vi i fortsettelsen kunne se bort fra strengen N INGENE 
og bare rette oppmerksomheten mot strengen BEGRENS. Denne strengen 
vil bare gi alternative løsninger:

B EG R EN S  (N fNG 'ENE)
BEG REN S {N fN G ’ENE)

Et krav til en endelse er at bokstavkombinasjonen foran endelsen må 
være et Jlnalklustei* , f.eks. NS i BEGRENS. Med et klusier mener 
0. I eller flere konsonanter (jfr. også pkt. 6.4.3 nedenfor). Det 
finnes bare et begrenset antall konsonantkluster som kan forekomme i 
slutten av et ord. Vi skiller mellom to typer finalkluster;

i) ekte finaler, dvs. de som kan avslutte et uboyd ord, stå 
foran en bøyningsendelse eller en sammensetningsgrense, 
f.eks. NS i DANS

ii) endclsesfinalei9 . dvs. de som står foran en 
avledningsendelse, f.eks. KL i S)K L> IN G

De fleste ekte finalklustre er også endelsesfinaler, men det finnes 
mange endelsesfinaler som ikke er ekte finaler, f.eks. KL og DL. 
Endelsesfmalene er bl.a. blitt til på grunn av den stavelses- 
sammentrekning som av og til finner sted foran en endelse, og som 
spesielt gjelder hjemlige ord som slutter på EL. ER  og EN, f.eks.

X. Denne betegnelsen finner vi brukt av Brodda (jfr. Brodda 1979) og Kallgren (jlr. 
Kiillgren 1985).

9. Kiillgren og Brodda bruker uttrykket "endclscsmcdial" om det vi her har kalt 
endelsesfinal.
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SYKKEL og SYKLE. En nærmere beskrivelse av finalklustrene er gitt i 
avs. 6.4.3 nedenfor.

I regel lista har vi for hver endelse angitt hvilke type kluster som 
kan forekomme foran endelsen. På den bakgrunn kan vi f.eks. fastslå 
at ING  ikke er en mulig avledningsendelse i JERNRING , fordi RNR ikke 
er et endelsesfinal. Derimot vil både U/'BETALING  og GIFTERING  til- 
fredstille kravet til ING  som avledningsendelse.

Det storste problemer man står ovenfor ved automatisk identifisering 
av endelsene, er at en endelse kan være lik eller ha samme bokstav
streng som en en selvstendig morf. f.eks. ING  i G IFTERIN G  (jfr. pkt. 
6.3.2). Dette problemet har vi delvis lost ved å kartlegge alle ord 
som består av en bokstavsekvens som kan analyseres som:

konsonunlkombinasjon + endelse
Eksempel på denne type ord er RING, SVING. HEN  og SEN D E  
(EN D E  er en bovningsendelse). Disse ordene utgjør et begrenset 
antall, og de er registrert ved hver sin regel i regellista. Hvis
vi får tilslag på en av disse rottene, vil metoden forst undersoke 
om det forekommer et fmalkluster foran ordet. Er svaret ja. vil vi 
få en løsning hvor leddgrensen er satt foran ordet (f.eks. G IFIE-  
RING). Hvis konsonanlkombinasjonen foran "endelsen" også 
tilfredstiller kravet til endelsen (f.eks. R er et endelsesfinal i 
GIFTERING), vil vi få to mulige løsninger for dette ordet (G IFTE
RING  og GIFTER > IN G ).

På tilsvarende måte vil vi få flere forslag til løsninger hvis 
endelsen(e) er én av flere homografer10 (f.eks. HETEN  kan både være 
endelseskombinasjonen H ET 'EN  og bestemt form av substantivet HETE).

Det er grunn til å understreke at vi ikke har kartlagt flerstavete 
ord som overlapper en endelse. Dette forer til al man vil få til
slag på en bokstavstreng i fremmede ord som er lik en endelse, 
f.eks. ID  i ARBEID. Dette odelegger imidlertid ikke muligheten for 
en riktig ledd-struktur. fordi det alltid vil gjenstå minst én 
stavelse som vil bli oppfattet som roten til ordet, f.eks. AR B E  i 
OVERTIDS-ARBE > ID.

10. Homogrufer er like ord (eller morter) med forskjellig betydning.
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Etter nt endelsen(e) er marken, blir alle hjemlige usammensatte ord 
som ikke er innledet med en bokstavstreng som er lik el prefiks, 
silt ut (f.eks. BOLIG . BARNA. TIDEN. TOMTEN og ARVING). I 
tillegg vil vi få silt ut en del uregelmessige verb som er innledet 
med et prefiks, fordi disse verbene 0 £ prefiksene er registrert i 
regelIista. INNDRA. TILTA. FREMGÅ osv. (jfr. avs. 5.5.3). Dessuten 
vil vi få skilt ut ord av typen JERN-RING. som har fått markert en 
sikker leddgrense, og hvor det første leddel bare har en stavelse.

EKSEMPEL PÅ FASE 1
Ordet: MAG1STERGRADSOPPGAVEN 

Behandling:
Programmet finner Ibrst ni om ordet har mer enn én stavelse, og 
i sa full blir det unsetl lor a være et mulig sammensatt 
ord. Dei starter sfi Ira hovre og beveger seg boksiav for 
bokstav mot venstre - samtidig som det undersøker om det 
passerte bokstavstrengen finnes i regellista (morfemreglene).
I dette tilfellet lar den tilslag pa strengen EN som er 
registrert som en bøyningsendelse. Denne regelen stiller som 
krav at det må sta et endelsesfinal foran strengen for at 
denne skal identifiseres som en Ixiyniugsendelse. Dette er 
oppfylt for endelsen EN og vi lar resultatet:

M AG ISTERGRAD SOPPGAVEN

6.4.3 Karl legge mulige morfemgrenser

Fase 2 går ut på å markere alle mulige morfemgrenser. slik at den 
videre prosessen bare skal arbeide med strenger som er bygd opp på 
samme måte som en morf (jfr. formel (vi) på nesle side).

Enhver morf på norsk og lignende språk har en struktur som er under
lagt strenge restriksjoner. Det inneholder minst én vokal eller
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diftong. Både foran og etter vokalen (evt. diftongen" ) er det 
bnre \isse konsonanter og konsonantkombinasjoner som kan forekomme. 
Dei samme gjelder også avledningsendelsene og til en viss grad 
bøyningsendelsene (et unntak er genitiv'5). 1 det følgende vil vi se 
bort fra bøyningsendelsene, ettersom disse ikke kan forekomme inni 
det sammensatte ordet.

Folgende formel vil derfor passe for alle morfer (jfr. Brodda 
1979):

(vi) ini vok ( med vok)* fin

hvor
ini : kluster som forekommer initialt i morfen

(initialkluster) 
vok : vokal eller diftong
med : kluster som forekomme medialt i morfen

f medial kluster)
(med vokf : 0. I eller flere forekomster av kombinasjon med + vok
fm . kluster som forekommer finalt i morfen

(finalkluster)

Selv om flerstaxete fremmede ord kan ha to påfolgende vokaler 
(f.eks. EA i AREAL), har vi likevel basert metoden på at det finnes 
bare et begrenset antall vokalkombinasjoner i en morf. Disse har vi 
registrert på bakgrunn av studier av FORD-materialet. og i tillegg 
til diftonger AU. E l. ØY. AL AY og Ol inneholder den folgende 
vokalkombinasjoner:

EU. EA. IA. IU . EO. OU, AO o,t> EY

Fase 2 starter med å undersoke om det finnes vokalkombinasjoner i 
ordet som indikerer en sikker morfenigrense. Et eksempel på en slik 
vokalkombinasjon er Yl som f.eks. i ordet BYINGENIØR. I dette til
fellet settes det derfor en sikker morfemgrense mellom Y og I 
(markert ved tegnet *):

I I  Di* vanligste Ulltangene ei A U . EJ og ON . men i tillegg linnes A l, AV og Ol (jlr. 
Vogi 1Q24)
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BY* INGENIØR

En tilsvarende analyse blir så gjennomført for konsonantklustrene 
som omkranser vokalene. I folge stavelsesstrukturen i en morf vil 
kombinasjonen

finalkluster +  5  + initialkluster
indikere en inorfemgrense. Anta at vi står overfor folgende ord:

BANKBOKS
KJÆ RLIGHETSBREV
MA GISTERGRA DSOPPGA VE

Sekvensen NKB i det forste ordet er verken final- eller initial
kluster. men det tilfredstiIler kravet til en inorfemgrense 
fordi NK er et finalkluster og B et initialkluster. Siden KB ikke 
er et initialkluster er det bare en mulig morfemgrense i dette 
ordet:

BANK-BOKS

Vi kan imidlertid ikke se bort fra at ordet er et fremmedord og 
inneholder to stavelser, og vi må derfor undersoke om konsonant- 
sekvensen NKB er et medialkluster. Regelsettet viser at dette ikke 
er tilfellet. Vi har med andre ord funnet en entydig morfemgrense i 
dette ordet. Det samme resultatet får vi også i de to neste til
fellene. dvs.:

BANK* BOKS
KJÆR *LIG* HETS* BREV
MAGISTERGRADSOPP*GA VE

Tegnet markere en sikker morfemgrense. I mange tilfeller vil 
initial- og finalklusteret overlappe hverandre. Dette gir mange 
mulige morfemgrenser. f.eks. vil ordet BOKSALG  ha to mulige grenser:

BOK-S-ALG

Dette ordet kan også være et usammensatt ord. fordi KS er et medial
kluster. Ordet BOKSALG  gir derfor tre muligheter:
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BOK-SALG 
BOKS-ALG 
BOKSA LG

Det finnes eksempler på konsonanlkomhinasjoner som også kan gi tre 
mulige morfemgrenser. men dette er også det maksimale antallet fordi 
det finnes ingen H nal kl ustre på mer enn to bokstaver som er lik et 
initialkluster.

Siden enkelte klustre bare er endelsesfinaler og forutsetter at det 
som folger bak er en avledningsendelse, blir disse merket med tegnet 
" i denne fasen. f.eks.

NDL i HAN DL "INGSPLAN,
DR i FO RBEDR "ING  
TN i VII N "EUTSAGN

hvor tegnet " markerer at konsonantklusteret foran er et endelses- 
final.

I alle konsonantkombinasjoner som er lik

nnalkliisler + S

settes det et merke (/) foran .Ven når ikke kombinasjonen selv er et 
finalkluster. Dette gjøres lor å markere at Ven er en fuge-S når 
den står sist i morfen, f.eks. vil ordet BEHOVSVURDERING  bli merket 
på folgende måte:

BE-HO V-/S- VURD > ER > ING
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E K S E M P E L  PÅ  FA SE  2:

Ordet: MAGISTERGRADSOPPGAVEN 

Inndata: M AGISTERG RADSO PPGAVEN 

Behandling:
Metoden starter med å undersoke om ordet inneholder en vokal- 
cller konsonanlkombinasjon som indikerer en eller llere sikre 
moileingrcnser. Den får lilslug |vt konsonnntkomhinasjonen PPG 
som ikke er et medialkltister. og som hare gir én mulig 
kombinasjon av et final- og initialkluster - nemlig PP-G. Den 
sikre morfemgrensen markeres med tegnet 
(M A G ISTERGRA D SO PP*GA VEN ).

Deretter undersøkes hver side av den sikre morfeni- 
grensen. Til Itøyre lor den er det ingen mulig morlemgrense. 
fordi strengen GAV besiar bare av en siavclse Informasjon om 
hvilke bokstaver som er vokaler og hvilke vokalkombinasjoner 
som kan forekomme i en stavelse, ligger i programmet. Til 
venstre for den sikre morfemgrensen linnes dei imidlertid 
llere mulige grenser (her ramset opp Ira hovre):

- mellom DS og O (MAGISTERGRAD/S-OPP*GAVEN), fordi D er 
et linalklusler etterfulgt av en luge-S og O er en
vokal ("tomt" kluster).

- mellom D og S (MAGISTERGRAD /S O PP^G A VEN ), fordi D er 
ct tliuilkluster (bude ekte linul og endclseslinul) og S
ei initialkluster.

* mellom RG og R (M AGISTERG RAD /S O PP*G A V EN ), fordi RG 
er el linalklusler (bade ekle final og endelsestinal) 
og R et initialkluster.

- mellom R og GR (MACISTER-G-RAD-/S-OPP*GAVEN). lordi R 
er et linalklusler (bade ekte final og endelsestinal)
og GR et initialkluster,

- mellom ST og E (MAGIST ER-G-RAD /S-OPP^GAVEN). lordi 
ST er el initialkluster og E en vokal,

- mellom S og T  (MAGIS-T-ER-G-RAD-/S-OPP*GAVEN), lordi S 
er el linalklusler (bade ekte final og endelsestinal)
og T el iniiialklusier.
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- mellom I og ST (MAGI-S-T F.R-G-RAD /S O PP ’*G A V EN ), fordi 
I er en vokal og ST et tinalkluslei (bade ekte llnal og 
endelsesllnal),

- mellom G og I (MAG-I-S-T-ER-G-RAD/S-OPP^GAVEN), lordi 
G er ei fmalkluster (bade ekte final og cmlelsesfinal)
og I en vokal,
mellom A og G (MA-G-I S T ER-G RAD /S O PP*G A V 'EN ). 
lord i A er en vokal og G et linalklustur (bade ekte 
final og cndelseslinal).

De kombinasjonene som her er utelukket, utgjor ikke en 
kombinasjon av et final- og initialklusler.

Resultat: MA-G l-S-T-ER-G RAD-/S-OPP*GAVEN 

Dette resultatet gir tblgende lorslag til morfemkombinasjoner:

MA-GI STER GRAD-SOPP*GAVEN 
MA-GI STERG  RAD SO PP*G A V EN  
MA-GIS TER  GRAD SO PP*GAV’EN 
MA-GIS TERG-RAD-SOPP^GAVEN 
MA G IST  ER GRAD-SOPP^GAVEN 
MA-GIST ERG-RAD SOPP-GAV EN 
MAG-IS-TFR GRAD-SOPP*GAV'EN 
MAG-IS TERG  RAD SO PP*G A V EN  
MAG-IST-FR GRAD-SOPP*GAVEN 
MAG-IST ERG RAD SO PP*GAV 'EN  
MA G ISTER  GRAD-SOPP*GAVEN 
MA G ISTERG  RAD SO PP^G AVEN  
MAG ISTER GRAD SO PP^G AVEN  
MAG-ISTE RGRAD-SOPP*GAV’EN 
MAGI STER  GRAD SO PP*G A V EN  
MAGI STERG-RAD-SOPP*GAVEN 
M AGIS TER  GRAD SO PP*GAV’EN 
MAGIS-TERG-RAD-SOPP*GAV’EN 
M AGIST ER GRAD-SOPP*GAVEN 
MAGIST-ERG- RAD-SOPP ;|GA V E N

MA-GI-STER*GRAD/S-OPP*GAV'EN 
MA GI-STERG RAD/S-OPP*GAVEN 
MA G IS  T ER  GRAD/S O PP*GAV’EN 
MA-GIS-TERG RAD/S OPP*GAVF.N  
MA-GIST FR-GRAD/S-OPP*GAV'EN 
MA G IST  ERG  RAD/S-OPP*GAVEN 
MAG-IS-TER-GRAD/S O PP*G A V EN  
MAG IS T ER G  RAD/S OPP*GAV’EN 
MAG 1ST ER-GRAD/S-OPP*GAVEN 
MAG 1ST ERG  RAD/S O P P 'G A V E N  
MA G IST ER  GRAD/S O PP*G A V EN  
M A-GISTERG RAD/S-OPP'"GAV'EN 
MAG ISTER  GRAD/S O PP*G A V EN  
M AG-ISTERG RAD/S-OPP^GAVEN 
MAGI STER-GRAD/S O P P 'G A V E N  
MAGI-STERG-RAD/S O PP*GAVF.N  
M AGIS T ER  GRAD/S OPP*GAV*EN 
M AGIS T ER G  RAD/S O PP*G A V EN  
M AGIST  ER-GRAD/S-OPP*GAVEN 
M AGIST-ERG RAD/S-OPP^GAVEN



122

M AGISTER-GRAD-SOPP*GAVEN MAGISTER-GRAD/S OPP*GAV‘EN 

M AGISTERG-RAD-SOPP^GAVEN MAGISTERG-RAD/S-OPP^GAVEN

6.4.4 Gjenkjenning av registrene morfer

Den neste fasen tar for seg alle losningsforslagene og merker 
folgende morfer:

(a) prefikser (inkl. frie grammatiske morfemer)
(b) avledningsendelser som kan forekomme inni et sammensatt 

ord
(c) alle frie. hjemlige rotter som har samme bokstav- 

konstruksjon som en avledningsendelse eller et prefiks
(d) alle tobokstavsord som kan opptre som et eget ledd i et 

sammensatte ord
(e) alle frie. hjemlige rotter som har en bokstavsammensetning 

som kan analyseres som:

-prefiks + konsonantkluster (+ £)
- konsonantkluster -I- avledningsendelse (+ £)

Normalt er det bare substantiv-avledningsendelsene som forekommer 
foran sammenselningsgrensene. f.eks. NING  i UESLUT>NING/S- 
D YK I > IG  og H E I i KJÆ R > UG>  HET/S-BREV. Andre typer 
avledningsendelser kan forekomme foran disse, som f.eks. U G  i 
K JÆ R >U G >HET/S-VERS, men det er sjelden at de står alene som erdelse 
foran leddgrensen. I f.eks. FORD-niaterialet var det i tillegg til 
substantivendelsene bare adjektivendelsene MESSIG  og AKTIG  som ka i 
forekomme foran sanimensetningsgrensen.

Substantivendelsene kan deles i tre grupper:

(i) de som alltid tar fuge-5,
f.eks.: SJON. ELSE. MENT. H ET  og HET.

(ii) de som kan ta fuge-S 
f.eks. NING  og IUM.

(iii) de som ikke kan ta fuge-5'
f.eks. IKK. ISM E og IKER
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Denne informasjonen står knyttet til liver endelse i regelsettet og 
gjor det mulig i en del tilfeller å avgjore om .Ven etter en 
avledningsendelse er en fuge-.S eller forste bokstav i neste ord. På 
dette grunnlag kan vi f.eks. sette en sikker leddgrense i ordet

KJÆ R > U G  > H E lS-VERS

I regellista har vi merket alle endelser og prefikser som har samme 
bokstavsekvens som en rot (f.eks. DOM). I slike tilfeller vil vi 
f.eks. få et forslag med DOW som avledningsendelse og et forslag med 
DOM  som ledd. På samme måte vil vi få flere forslag hvis bokstav
streng både kan være et prefiks og en endelse, f.eks. ER  kan både 
være et prefiks (f.eks. ER< KL€R IN G ) og en avledningsendelse (f.eks. 
VINKJØP> ER).

Gruppe d) utgjor alle ord (rotter) på to bokstaver soni kan forekomme 
i et sammensatt ord. Denne gruppen, som omfatter et lite antall 
rotter, har vi valgt å registrere i regellista for å få redusert 
antall forslag til losninger. Ved f.eks. behandling av ordet 
MAGISTERGRADSOTRGAVEN  fikk vi flere forslag med MA og G l som 
rotter. Ingen av disse vil kunne opptre som et ledd i et sammensatt 
ord og de vil derfor heller ikke finnes på denne lista. Det betyr 
at vi kan se bort fra alle forslagene med MA og Gl som rotter.
Ordet IS derimot, vil forekomme hyppig både som forste (f.eks. IS- 
KAKE) og siste ledd (f.eks. SJOKOLDE-IS).

Av sammen grunn som ovenfor, har vi også registrert alle 
morfer som representerer frie hjemlige morfemer. og som er innledet 
eller avsluttet med en bokstavstreng som er lik en endelse eller et 
prefiks, f.eks. BEN  (B E  er et prefiks). UKE (U  er et prefiks) og 
RING (IN G  er en av ledningsendelse). Disse ordene utgjor også en 
relativt liten endelig ordgruppe. Med kjennskap til disse ordene 
vil man kunne se bort fra alle de forslagene til delinger som inne
holder rotter av denne type og som ikke står på lista. Et eksempel 
er ordet BESLUTNINGSDYKTIG  som ut fra en ren stavelsesanalyse vil 
kunne deles på en av folgende måter:

BES-LUT>N/NGS*DYKT>IG  og BESL-UTN> ING/S-D YKT>IG

BES  og BESL  innledes begge med strengen B E  som også er et prefiks. 
Siden disse to strengene ikke er å linne på regellista. er de heller 
ikke rotter. Et unntak gjelder de tilfellene hvor strenger av denne
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type etterfølges av en avledningsendelse. Det er ikke alltid man 
star igjen med et fritt morfem når avledningsendelsen fjernes, 
f.eks. SET\ SET> NING  og TESTA i TESTA > MENT. Det samme gjelder 
også f.eks. prefikset DEKS (D E  er et prefiks) i IN < D EKS . men i 
dette tilfellet lot vi det ikke være et unntak. Årsaken til dette 
er det er så få eksempler på at morfemet som folger bak et prefiks, 
ikke er et fritt morfem, og erfaringer med metoden viste at 
resultatene ble bedre hvis vi ikke lot det være et unntak.

Alle de registrerte ordene er representert ved hvert sin regel i 
regellista. Erfaringer har vist at vi ved hjelp av disse ordene (ca.
300 ord) får redusert det gjennomsnittlige antall alternative 
løsninger for hvert ord med ca. 30%. I det videre fremstillingen vil 
vi av praktiske hensyn bruke betegnelsen "X-streng" på strenger som 
vi av ulike grunner vet ikke utgjør et ord på norsk. Dette er 
strenger som enten består av to bokstaver, eller som utgjor en 
bokstavstreng som kan analyseres som

- prefiks + konsonantkluster ( + E)
- konsonantkluster + avledningsendelse ( + E)

EKSEMPEL PÅ FASE 3
Ordet: M AGISTERGRADSOPPGAVEN

Inndata: MA G l-S-T-ER G RAD /S OPP*GAV’EN

Behandling:
Metoden starter med ti kartlegge alle mulige morfemer 
som ordet kan besta av. For hver bokstavstreng som 
kan iitgjorc en morf. slur ilen opp i regeltisla. De 
boksiavstrenegen som ikke blir gjenkjent, blir ansett 
lor a være potensiell rotter Samtidig merkes alle 
X- strenger.
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I orilet MAG1STF.RGRADSOPPGAVEN kan Iblgenile mnlige 
morfer Ibrekomme:

- IS som cr cn registrert rot pa to boksiaver
- GAV. SOPP. RAD. GRAD. TERG . STERG . G ISTER . G IS. 

G ISTERG . MAG. M AGI. MAC.IS, M AGIST, M AG ISTER  og 
M AG ISTERG  soin alle kun vtcre roller

- OPP oc ER som er el prellks
1ST. ER og ISTER  som cr cndelscr

Folgenile sirengcr (X-strenger) er ikke morfer:

ERG
TER
STER
GIST
Gl
MA

I lista ncdenlbr er alle X-streuger utlic-vci.
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Resultat:

MA G l STER-GRAD SOPP*GAVF.N 
MA-GI-STERG-RAD-SOPP*GAV'EN 
MA G IS T ER  GRAD -SO PPK JAVEN  
MA-GIS-TERG-RAD-SOPP*GAVEN 
MA-GIST > ER-GRAD-SOPP*GAV'EN 
M A-GIST-ER<GRAD-SOPP*GAVEN 
MA G IST  ERG  RAD SO PP*G A V EN  
MAG-IS-TER-GRAD-SOPP*GAVEN 
MAG-IS TERG  RAD SOPP*GAV’EN 
MAG > IS T > ER-GRAD-SOPP*GAVEN 
MAG > IST-ER<GRAD-SOPP*GAV'EN 
MAG > IST ERG  RAD-SOPP*GAV’EN 
MA-GISTER-GRAD-SOPPHJAVEN 
MA-G1STERG RAD SOPP*GAV’EN 
MAG > ISTER-GRAD-SOPP*GAVEN 
MAG-ISTERG RAD-SOPP*GAV’EN 
MAGI STER-GRAD-SOPP^GAV'EN 
M AGI-STERG-RAD-SOPP*GAVEN 
M AGIS T ER  GRAD-SOPP"GAVEN 
MAGIS-TERG RAD-SOPP*GAVEN 
M AGIST > ER-GRAD-SOPP*GAVEN 
M AGIST ER< GRAD -SO PP*GAVEN  
M AGIST ERG  RAD SOPP*GAV'EN  
M AGISTER GRAD-SOPP* G A V EN  
MAGISTERG-RAD-SOPP*-GAV’EN

MA G I STER  GRAD/S-OPP^GAVEN 
MA-GI STERG-RAD/S-OPP*GAV'EN 
MA GIS TER  GRAD/S OPP*GAVEN 
MA GIS-TERG-RAD/S-OPP*GAVEN 
MA GIST>ER-GRAD/S OPP"=GAV<'E 
MA-GIST-ER < GRAD/S OPP*GAV EN 
MA-GIST ERG  RAD/S-OPP'■GAVEN 
MAG IS TER  GRAD/S OPP*GAVEN 
MAG- IS-TERG-RA D/S-OPP^GAVEN 
MAG > IST> ER GRAD/S OPP*GAVE 
MAG > IST-ER < GRAD/S-OPP*GA V E  
MAG>IST-ERG  RAD/S-OPP*GAVEN 
MA-GISTER-GRAD/S-OPP*GAVEN 
MA GISTERG RAD/S-OPP*GAVEN 
MAG > ISTER-GRAD/S-OPP*GAV'EN 
MAG-ISTERG-RAD/S-OPP*GAVEN 
MAGI STER  GRAD/S-OPP*GAVEN 
MAGI STERG RAD/S-OPP*GAVEN 
MAGIS T ER  GRAD/S-OPP*GAV’EN 
MAGIS-TERG-RAD/S OPP*GAVEN 
MAGIST> ER-GRAD/S-OPP*GAV'EN 
MAGIST ER<GRAD/S-OPP*GAV'EN 
MAGIST ERG  RAD/S-OPP* GAVEN 
MAGISTER GRAD/S-OPP* GAVF.N 
MAGISTERG RAD/S-OPP*-GAVEN

6.4.5 Identifisere leddene

Formålet med den tredje fasen er å undersøke om morfemrekkefolgci i 
forslagene er lovlige. Morfemene i et sammensatt ord må forekomn e i 
en bestemt rekkefolge som svarer til formelen :

(i i) pre rot avf (E/S) pre rot avf boyri

Et prefiks må f.eks. alltid forekomme foran en rot eller en annet 
prefiks. Et unntak gjelder de fremmed "byggeklosser" som vi har
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valgt å behandle som prefikser (jfr. avs. 6.3.1). Disse er merket i 
regel lista.

Enkelte prefikser kan ikke ctterfolges av andre prefikser 
(f.eks. prefikset HE), mens andre stiller som krav at et eventuelt 
påfolgende prefiks må være hjemlig. 1 regellista skiller vi mellom 
fremmede og hjemlige prefikser. Metoden er basert på at et fremmed 
prefiks aldri kan etterfolges av en hjemlig prefiks. Delte forer
f.eks. til at vi kan se bort fra folgende losning av ordet 
REISEKOSTNADER:

RE< I<  SEK-OST> NA DER (pre < pre < rol-rol > avl)

fordi RE  er en fremmed prefiks og / en hjemlig. Unntak til denne 
regelen er registrert i regellista.

Noen prefikser stiller også som krav at morfen som folger 
etter prefikset, skal innledes med en bestemt bokstav. Et eksempel 
er prefikset IL  som bare forekommer foran L. f.eks. ILLEG AL, 
ILLIHERAL og ILLUSJO N . Denne informasjonen gjor at vi f.eks. kan 
utelukke at ordet G REN SETILFELLET ‘har folgende leddgrense:

GREN-SET-IL < FELL  ET

På tilsvarende måte kan også avledningsendelsene stille krav til 
omgivelsene, f.eks. er del enkelte avledningsendelser som ikke kan 
etterfolges av andre avledningsendelser (f.eks. ING). Eor hver 
endelse har vi kartlagt om den er fremmede, hjemlige eller begge 
deler - og hvilken type endelser som kan folge bak.

Til slutt i denne fasen eliminerer vi alle forslag til losninger som 
inneholder

- X-strenger som ikke er etterfulgt av en avledningsendelse
(jfr. avs. 6.4.3).

- "rotter" som slutter på et endelsesfinal og som ikke er 
etterfulgt av en avledningsendelse, f.eks. I1ESL"- 
UTNING/S-D YKT > IG
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EKSEMPEL PÅ FASE 4
Ordet: M AGISTERGRADSOPPGAVEN 

Inndata:

MA-GI STER GRAD-SOPP-GAVEN 
MA G I STERG  RAD SOPP G A V EN  
MA-GIS-TER GRAD-SOPP-GAVEN 
MA GIS TERG  RAD SOPP G A V EN  
MA-GIST > ER-GRAD-SOPP-GAVEN 
MA GIST-ER< GRAD SOPP-GAVEN 
MA-GIST-ERG RAD-SOPP-GAVEN 
MAG IS-TF.R GRAD-SOPP-GAVEN 
MAG-IS-TERG-RAD-SOPP-GAVEN 
MAG > IST > ER-GRAD-SOPP-GAVEN 
MAG > IST-ER < GRAD-SOPP-GAVEN 
M AG> IST-ERG  RAD-SOPP-GAVEN 
MA G ISTER  GRAD SOPP G A V EN  
MA GISTERG-RAD-SOPP-GAVEN 
M A G > IST ER  GRAD SOPP G A V EN  
MAG-ISTERG RAD-SOPP-GAVEN 
MAGI STER GRAD SOPP G A V EN  
M AGI-STERG RAD-SOPP-GAVEN 
M AGIS TER GRAD SOPP G A V EN  
M A G ISTERG RA D -SO PP-G A VEN  
M A G IST > ER  GRAD-SOPP G A V EN  
M AGIST-ER<GRAD SOPP-GAVEN 
MAGIS1 -ERG RAD-SOPP G A V EN  
M AG ISTER  GRAD SOPP-GAVEN 
M AG ISTERG  RAD SOPP-GAVEN

MA Gl STER GRAD/S OPP G A V E N  
MA Gl STERG-RAD/S OPP G A V E N  
MA GIS TER GRAD/S OPP G A V E N  
MA GIS TERG-RAD/S OPP G A V E N  
MA-GIST> ER GRAD/S-OPP-GAVEN 

MA G IST  ER < GRAD/S OPP G A V E N  
MA-GIST-ERG RAD/S-OPP G A V E N  
MAG-IS-TER GRAD/S-OPP-GAVEN 
MAG-IS-TERG-RAD/S OPP G A V E N  
MAG > 1ST > ERC.RAD/S-OPPC.A V E I  
M A G > 1ST ER< GRAD/S OPP G A V E I 

M A G > 1ST ERG-RAD/S-OPP-GAVEN 
MA G ISTER  GRAD/S OPP G A V E N  
MA GISTERG-RAD/S-OPP-GAVEN 
M A G > ISTER  GRAD/S OPP G A V E N  

MAG ISTLRG-RAD/S-OPP-GAVEN 
MAGI STER GRAD/S-OPP G A V E N  
MAGI-vSTERG RAD/S-OPP-GAVEN 
MAGIS TER GRAD/S-OPP G A V E N  
MAGIS-TERG RAD/S OPP G A V E N  
MAG 1ST > ER GRAD/S-OPP GA V E N  
M AGIST E R <GRAD/S OPP G A V E N  

MAGIST-ERG RAD/S-OPP-GAVEN 
M AGISTER GRAD/S OPP G A V E N  
M AG ISTE RG-RAD/S-OPP-GAVEN

Behandling:
Dcnnc lasen mr lor seg hvert forslag (inndala) til morfem- 
struktnr og undersøker um den er i samsvai nietl formelen (jlr 
pkl. 6.2):

(ii) SO: pre* rot avl (E/S) pre* rul avl* boyn*

Den undersoker videre om betingelsene er oppfylt for det 
enkelte avledningsmorfem. I.eks. om endelsen IST  kan etter- 
folges av en annen endelse som i forslaget
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MAG > IST > ER GRAD/S-0PP<GAV'EN

I folee regelen lor IST er deile mulig, og ellcrsom IST ogsà cr 
en hjemlig avledningsendelse (soin kan etterfølges hv bade 
hjemlige og fremmede avledningsendelser), er MAG > IST > ER ei 
mulig ledd.

Til sluli i denne fasen blir alle forslag som inneholder X- 
slrenger, Ijernet horisett li a de hvor X-strengene er clter- 
fulgl av en avledningsendelse. I lisia ovenfor er alle X- 
sirengene uthevet.

Resultat:

M AG  IS -TE R G  R A D -S O P P -G A V E N  ( rot - rot-rot- rot - rot - rot ’ hoyn )
MAG IS TERG  RAD/S O PP< G A V ’EN (rot rot rol-rot-pre<rot'hoyn)
M A G > IS T > ER-GRAD SOPP G A V E N  (rot> avl>avl-rol-rol-rot’lx\vn) 
MAG > IST > ER GRAD/S-OPP<GAV'EN (rot>uvl >avl-rot-pre<rot’hoy») 
MAG > IST-ER<GRAD-SOPP-GAV’EN (rot >avl-pre< rot-rot-rot'lxiyn) 
MAG > IST-ER<GRAD/S-OPP< G A V E N  (rot > avl-pre < rot-pre< rot’lwyn) 
MAGTSTER-GRAÜ-SUPP G A V E N  (rol-rot-rot-rot-rot-rot'kiyn)
MAG ISTER  GRAD/S OPP < G A V E N  (rot-rot-rot-rot-pre< rot'hoyn)
M A G -IS T E R G -R A D -S O P P -G A V E N  ( rol- rot- rot - rot- rot- rot ' Ixi yn ) 
M A G - l< S T E R G - R A D / S - O P P < G A V 'E N  (rot pre< rot-rot-pre< rot'lxivn) 
M A G -I  <  S T E R G -R A D -S O P P -G A V E N  (rol-pre<  rot-rol-rot-rot'lxiyn) 
M A G -IS T E R G -R A D / S -O P P < G A V 'E N  (rot-roi-rot-pre< rol”hoyn)
MAGI STERG  RAD SOPP G A V E N  ( rot- rot - rot-rot - rot ’ hov n )
M AGI S T E R G -R A D / S -O P P < G A V ’ EN ( rol - rot - rot - pre <  rot ‘hoyn)
M AGIS TERG-RAD-SOPP-GAVEN (rot rot-rot-rol rot’lx)yn)
M AGIS TERG-RAD/S-OPP< GAVEN (rot-rot-rol-pre< mt'lxiyn)
M A G IST > ER-GRAD-SOPP-GAVEN (rot > avl rot rol-rolMxtyn)
M AGIST > ER GRAD/S-OPP< G A V E N  (rol > avl-rot- pre < rol’lx» vri) 
M AGIST ER< GRAD-SO PP-GAVEN (rot-pre<rot-rol-rol’hnyn)
MAGIST ER  <GRAD/S-OPP< G A V E N  (rol-pre< rol-pre< rot’lxivn) 
M AG ISTER  GRAD-SOPP G A V E N  (rol rot-rot-rot’Uiyn) 
MAGISTER-GRAD/S O PP< GAV 'EN  (rol-rol-pre< rot'lxiyn)
M AG ISTERG  RAD SO PP-GAVEN (rot-rot-rot-rot’hoyn) 
MAGISTERG-RAD/S-OPP< G A V E N  ( rol-rot-pre < rot'hoyn)
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6.4.6 Rangering av forslagene

Den femte og siste fasen stiller de alternative losningene opp mot 
hverandre, og rangerer dem. Til dette formålet gjor vi bruk av tre 
kriterier:

(1) en vekt som er basert på
a) hvor mange kjente morfer forslaget omfatter
b) hvor entydig disse morfene er
c) antall rotter med (sikker) fuge-5 (dvs. de som er merket

/S>
(2) antall ledd
(3) antall stavelser i roten til hvert enkelt ledd

Alle prefikser og avledningsendelser er tildelt en vekt som er 
basert på hvor lett gjenkjennelig de er. Til delte formål har vi 
dels brukt statistikk og dels skjonn. I vcktingen har vi operert 
med 5 grupper:

(1) Små endelser og prefikser som lett kan forveksles med 
deler av en rot, og som ikke stiller betingelser til det 
morfemet som folger bak. f.eks. prefiksene /. A, AN, DE, 
og IN.

(2) Små endelser og prefikser som stiller betingelser til det 
morfemet som folger bak (f.eks. IL  som krever at rot- 
morfeniet skal innledes med L) og litt slorre avlednings- 
morfemer som lett kan lorveksles med en rot. f.eks. 
prefikset ANA.

(3) Storre endelser og prefikser, f.eks. avledningsendelsene 
/TET og ISER.

(4) Storre og mer karakteristiske avledningsendelser, f.eks. 
fremmede avledningsendelser som alltid tar fuge-5. f.eks. 
SJONS, INGS. ELSES  og MENTS.

(5) Endelser som overlapper endelsene i pkt. 4. f.eks. ASJONS, 
EM ENTS og NINGS.

Den forste gruppen har fått vekt I. som er den laveste vekten.
Dette impliserer at alle endlser og prefikser blir tillagt en vekt i 
rangeringen. Den andre gruppen har fått vekt 2. den tredje vekt 5. 
den tjerdc vekt 8 og det siste vekt 9. Bakgrunnen for å 
differensierer såpass mye mellom gruppe 2. 3 og 4. ligger i onsket
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om å kunne skille ut de løsningene som inneholder karakteristiske 
prefikser og avledningsendelser.

Også enkelte av ordene i regelIista har fatt en vekt. I 
prinsippet er det ingen grunn til å vekte disse ordene, fordi de 
representerer bare et lite utvalg av ord som ikke er mer karakter
istiske enn andre ord. Grunnen til at vi likevel har gitt noen av 
dem en \ekt. er for å hindre at metoden alltid prioriterer et for
slag nied et avledningsmorfem (f.eks. G IF IER > IN G ) foran et forslag 
med et rotmorfem når rotmorfemet og avledningsmorfemet er 
representert like bokstavstrenger (f.eks. G1F1E-RING). Ord som er 
karakteristiske og lett gjenkjennelige (f.eks. PER LE  (R ER  er 
prefiks). RING  ( ING  er en avledningsendelse). UKE (U  er prefiks) og 
B ILD E {B l er prefiks) har fått en vekt som er lik eller litt storre 
enn den vekten som den tilsvarende morfen har fått - alt avhengig av 
hvilke a\ de to som er mest vanlig.

Ved rangering av losningene er det summen av disse vektene som blir 
brukt som primært rangeringskriterium. Som sekundært kriterium har
vi bruki antall ledd i ordet. Begrunnelsen for dette er at de 
fleste sammensatte ord består av to ledd - svært få består av 3 og 
nesten ingen av 4 eller flere ledd (jfr. Munthe 1972). Vi valgte 
derfor å prioritere losningen med færrest ledd hvis flere forslag 
hadde lik vekt. Siden dette ogsn kan fore til at man får prioritert 
losninger med ett ledd. lot vi antall stavelser i roten være et 
tredje rangeringskriterium. Det vil si at vi i valget mellom en 
ett-leddslosning og en flcr-leddslosning med lik vekt. vil velge en 
ett-leddslosningen hvis roten i dette ordet har færre stavelser enn 
den enkelte rot i fler-leddslosningen. Bakgrunnen for denne 
prioritering er at det er få fremmedord (i folge våre undersøkelser) 
som har mer enn 2 stavelser når vi ser bort fra alle prefiksene og 
endelsene.
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E K S E M P E L  PÅ FA SE  5

Ordet: M AGISTERGRADSOPPGAVEN 

Behandling:
For hven løsningsforslag beregnes en vekt som er lik summen av 
morfemvektene og antall sikre liige-S’er. En oversikt over ile 
morfene som hai en vekt i dette tilfellet, er gitt nedenfor:

MORF TYPE VEKT

OPP pre 5
1ST avl 2
FR avl ■>
ER pre 1
1 pre 0
IS rot 0

Prefikset I er ett av de lit morfer som har latt vekt 0.
Bakgrunnen for dette er al svært mange ord slutter pa I. og 
hvis I hadde vært tillagl en vekt. ville il isse forslagene ha 
blitt nedprioritert i forhold til de forslagene med I som 
prefiks.

Denne vekisuminen anvendes som primært rangeringskriterium. Som 
sekundært kriterium anvendes antall ledd i hvert enkelt 
forslag. Resultatlista ncdenlbr omfatter 24 ulike morlcm- 
kombinasjoner av ordet M AGISTERGRADSOPPGAVEN, men den riktige 
losningen er plassert overst.



Resultat:

Vekt Ant ledd Morfcm slruklur Ixddsln iktiir

9 3
X 3
7 3
6 3
6 3
fi 3
6
fc
6
6

6
4
3
T

MAG > IST> ER  GRAD/S O P P < G A V E N  
M AGIST> ER GRAD/S O P P < G A V E N  
MAGIST ER<GRAD/S OPP< G A V E N  
M AG > IST-ER< GRAD/S OPP < G A V E N  
M AGISTER  GRAD/S O P P < G A V E N  
MAGISTERG-RAD/S-OPP< G A V  EN 
MAG K S T E R G  RAD/S O P P < G A V E N  
MAG ISTFR-G RAD /SO PP< G AV EN  
MAG ISTFRG RAD/S-OPP< G A V E N  
MAGI-STERG-RAD/S O P P < G A V E N  
MAGIS-TFRG-RAP/S O PP < G A V ’EN 
MAG IS TERG  RAD /SO PP< GAV 'EN  
MAG > IST > ER GRAD-SOPP GA V F N  
MAG > IST-ER  < GRAD-SOPP G A V E N  
M A G IST > ER  GRAD-SOPP-GAVEN 
MAGIST E R <GRAD SOPP G A V E N  
MAG ISTER-GRAD-SOPP G A V E N  
M A G K S T F .R G  RAD SOPP G A V E N  
MAG IS TERG RAD SOPP-GAVEN 
M AGISTER  GRAD SOPP G A V E N  
M AGISTERG RAD SOPP-GAVEN 
MAG ISTERG RAD SOPP G A V E N  
MAGI-STERG RAD SOPP-GAVEN 
MAGIS TERG  RAD-SOPP-GA V F N

M AGISTER  GRADS-OPPGAVEN 
M AGISTER  GRADS-OPPGAVFN 
M AGIST ERGRA DS O P P G A V EN  
MAGIST-ERGRA DS-OPPGAVEN 
M AGISTER  GRADS OPPGAV'EN 
MAGISTERG-RA DS-OPPGAVEN 
MAG ISTERG RADS O P P G A V E N  

MAG ISTER-GRADS-OPPGAVEN 
MAG ISTERG RADS-OPPGAVFN 
MAGI-STERG-RA DS-OPPGAVEN 
MAGIS TERG-RADS-OPPGAVFN 
MAG-IS-TERG RADS-OPPGAVEN 
M AGISTER  GRAD SO P PG A V E N  
M AGIST ERGRAD-SOPPGAVEN 

M AGISTER  GRAD SOPP-GAVF.N 
MAGIST ERGRAD SOPP G A V E N  
MAG ISTER GRAD-SOPP G A V E N  
MAG ISTERG RAD SOPP G A V E N  
MAG IS TERG  RAD-SOPP-GA V E N  
M AGISTER  GRAD SOPP-GAVEN 
M AGISTERG  RAD SOPP-GAVEN 
MAG ISTERG RAD SOPP G A V E N  
MAGI STERG RAD-SOPP G A V E N  
MAGIS TERG  RAD SOPP G A V E N

6.5 Nærmere tun regelseUel 
6.5. / Morfemrcgler

Regelsetiet beslår av aliså av lo typer regler: inorfemregler og 
bokstavregler. Morfeinreglene utgjor tilsamnien av l i l l  regler, 
endelsene), andre bare i fase 3, 4 og 5 og noen i alle fasene. 
Reglene er kartlagt dels gjennom litteraturen, dels gjennom regel
settet for den automatisk rotlemmatiseringen. dels gjennom 
utveksling a\ materialet med den svenske prosjektgruppen (jfr. avs. 
6.1) og dels gjennom studier av ordene i FORD-materialet. Det var



134

nødvendigheten av egne empiriske undersokelser som har gjort 
arbeidet med regelIista så tidkrevende. FORD-niaterialet omfatter 
ialt 24 000 ulike ord. og for å få kartlagt all den informasjonen om 
morfemene som vi anså for å være nodvendig, målte vi gå gjennom 
denne lista manuell utallige ganger.

Hver regel består av:

1) en morf (M )
2) informasjon om det morfemet som morfen (M ) representerer

(11 - 15)
3) betingelser for at regelen skal tre i kraft (B l og B2)

I tillegg vil enkelte av de reglene som bare anvendes i fase I. gi 
ordre om at metoden også skal sjekke bokstavene foran endelsen for 
den går over til neste fase. 12

En morfemregel har folgende format:

morf informasjon betingelse ordre
IM  II 12 13 14 15 B l B2 BO KST  0\

hvor

M angir en morf

11 angir i hvilke faser regelen skal anvendes.1' Den kan anta 
folgende verdicr:

0 : fase 1. 3, 4 og 5 
/ : fase I
3 : fase 3. 4 og 5

12 angir hvilket morfem morfen (M ) representerer. Den kan anla 
verdien:

12. Denne utvidelsen er foreslått lagt inn i metoden for automatisk 
rotlemnititiseringen i avs. 5.8.

13. I forsokene med automatisk splitting av sammensatte ord utgjorde fase I et eget 
program.
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p: prefiks
a. avledningsendelse 
b: bøyningsendelse
r bade boynings- og avledningsendelse14 
/: ledd
d. del av ledd (eventuell pluss en endelse)

13 angir oni morfen er hjemlig, fremmed eller begge deler. Den 
kan ha verdiene:

h\ hjemlig 
f. fremmed
b. både hjemlig og fremmed

Bak denne koden vil det i enkelte tilfeller stå koden &.
Dette betyr at morfet kan knyttes direkte til en 
avledningsendelse hvis det er et prefiks (f.eks. HOMO) - 
eller direkte til et prefiks hvis det er en avlednings
endelse (f.eks. AUTO).

14 angir ordklassen til det ordet som morfen vil være en del 
av. Den kan anta verdiene:

sr. substantiv 
v. verb 
cl adverb 
y: adjektiv

Hvis det er flere ordklasser, listes disse opp fortlopende 
(f.eks. ER  er både en substantivendelser (f.eks. CU7TER) og 
en verbendelse (f.eks. KJØ PER).

15 angir vekten til morfen.

B l  angir hvilke krav som skal stilles til den strengen som står 
foran morfemet. Den kan anta folgende verdier:

14 Enkelie strenger. \om f.eks. A BLE . indikerer at ordet hiule er hoyd og avledet
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k: det må være et ekte finalkkister 
n: " endelsesfinal
p: " prefiks
+ : " én av bokstavene som står

nevnt under BO KST 
*: del kan ikke stå noe foran morfemet

Kravet om at det enten ikke kan forekomme noe foran morfemet
(*) eller al det som står der må være et prefiks (p).
gjelder kun regler som anvendes i fase I (jfr. pkt. 5.7.2) 15

B2 angir hvilke krav som stilles lil den slrengen som folger 
bak morfemet. Det kan anta folgende verdier:

h : det må være el hjemlig morfem 
i : det kan ikke være et affiks av samme type. 

dvs. et prefiks kan ikke etterfolges av et 
prefiks - en avledningsendelse kan ikke 
etterfolges av en avledningsendelse 

+ : det må bære én av bokstavene som står nevnt i 
BO K ST

* : det kan ikke etterfolges av noe

BO K ST  omfatter de bokstavene som det refereres til under B l og 
B2

O gir beskjed hvis strengen foran morfemet skal undersøkes. 
Den er da satt lik

/ N

hvor N angir sluttpunktet for morfemet foran. dvs. hvor 
mange posisjoner markoren skal Hyttes lil venstre (jfr. O l 
og 02 i regeloppsettet for den automatisk 
rotlemmatiseringen. pkt. 5.6.2).

15. Disse prefikslistene må ikke forveksles med prefiksene i delte regelsettet. Vi 
sikter lier lil de to prelikslistene som blir brukt i luse I lil a skille ut 
lunksjonsord og uregelmessige verb som er innledet med el grammatisk morfem.
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Informasjonen om fuge-5 kommer lil uttrykk i regelsettet ved at 
ordet er registrert både med og uten fuge-S’en hvis det får en S ved 
sammensetninger, lit eksempel er DAG (som overlapper prefikset DA) 
som ligger lagret både som DAG og DAGS. Nå vil det i de fleste 
tilfellene stå DAGS i det forste leddet i en sammensetning (f.eks. 
DAGS-ORDEN) og DAG i det siste leddet (forutsatt av genilivs Yen er 
fjernet). Denne informasjonen kommer til uttrykk gjennom vekten 
til ordet ved at ordet med fuge-.S alltid får storre vekt enn ordet 
uten fuge-.S. Hvis vi f.eks. står ovenfor ordet DAGSORDEN . vil vi få 
rangert losningen DAGS-ORDEN  foran DAG SORDEN  fordi DAGS har 
storre vekt enn DAG.

EKSEMPLER PÅ REGLER

i  i r e n g  i n f o r m a s j o n  b c t i n g c I s c o r d r c
1 1 1 2 13 14 1 5 B l  B2 B O K S T O

A N 3 I1 I) 1
A L F A 3 P r 5 + I’ c d t g li j k 1 mn r s i v w x /
A B E L 1 ii i j n

Den forste regelen gjelder prefikset AN (\2 = p) som bare anvendes i 
fase 3 ( I I  =3). Dette er både et hjemlig og fremmed prefiks (13 = fe), 
og det har vekt lik I (15= /). Prefikset stiller ingen betingelser 
til den bokstavstrengen som folger foran og bak prefikset, og B l og 
132 har derfor ingen verdi. Som alle andre regler som bare anvendes i
fase 3. er ordren O satt lik blank.

Den andre regelen gjelder prefikset ALFA som er et fremmed prefiks 
(13 = /). Den har vekt 5 (15 = 5) og stiller som krav til den bokstaven 
som folger bak (131 = /). at den må være lik én av bokstavene i BO KST .
dvs b. c. ci. f. g. h. j. k. I. nu n. r. s. i. v. k. u». .v. eller z.
Som alle andre prefiksregler. anvendes også denne regelen bare i
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fase 3. og den stiller ikke krav til at systemet skal fortsette 
behandlingen av morfemet foran (O er blank).

Den siste regelen gjelder avledningsendelsen A11EL (12 — a) som bare 
anvendes i fase I ( I I  = /). Det er en fremmed (13 = /) adjektivendelse 
(14=/). Regelen stiller som krav at det må forekomme et endelses- 
final foran denne endelsen i ordet (B l = n). Regel gir ikke beskjed 
om at systemet skal fortsette behandlingen av morfemet foran (O er 
blank), fordi dette vil ikke være en endelse.

6.5.2 Hokstavregler

Regelsettet omfatter ca. 219 bokstavregler.16 Hver regel består av 
el konsonantkluster og en angivelse av hvilke type kluster dette er.
V i skiller mellom:

a) initialklustre
b) ekte fmalklustre
c) endelsesfinaler
d) fmalklustre med fuge-S
e) medialklustre

Det er ialt 69 initialklustre. Disse er kartlagt dels gjennom lit
teraturen (jfr. Vanvik 1972) og dels gjennom undersokelser av FORD- 
materialet. Blant de hyppigste iniiialklustrene finner vi f.eks. II,
F. K. L. M, K. 5. 57'. T og V. mens klustrene 577. SKL. F J, KN  og DV 
er mer sjeldne. Flere av initialklustrene kan også forekomme finalt 
i morfemet. Eksempel på klustre som bare kan opptre initial i el 
ord er KN. SK J og SKR.

Det totale antall fmalklustre er 156. Av disse er det 67 som bare 
kan stå foran en avledningsendelse (f.eks. IL . TN. og SLI. Blant 
bokstavreglene finner vi også konsonantkombinasjoner som er lik

16. Betegnelsen "regel" er kttnskje noe misletlende i dette tillellii lord i dei lier er 
l>arc snnkk om en oversikt over de ulike hokstitvklustrene Likevel Unner vi det 
Itensiktsmessig tt Hiivende denne Ixitegnelsen lord i dc uigjot en del «v metuden |M 
samme miitc som mortem reglene
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cl finalklusler + fiige-5

Disse er lagt inn for å gjore det lettere å gjenkjenne fuge-^en.
Det er et begrenset antall llnalklustre som kan etterfolges av en 
fuge-.S.

Arbeidet med å kartlegge fmalklustrene har vært noe mer tidkrevende 
enn arbeidet med initialklustrene. Delte har sammenheng med at vi 
onsket en oversikt over de konsonantklustrene som forekommer finalt 
i rottene - og ikke i boyde lormer av ordene. Et graford kan være 
boyd, og konsonantkombinasjonen finalt i ordet vil derfor kunne 
inneholde en bøyningsendelse, f.eks. / i M O RKI. Dessuten onsket vi 
å skille mellom endelseslinaler og de ekte finaler.

I dette arbeidet brukte vi litteratur skrevet av Vanvik 1979,
Brodda 1979 og Sigurd 1965. men siden Vanvik opererer på et fonetisk 
nivå. og Brodda og Sigurd med svensk, måtte vi tilpasse deres 
materialet for vi kunne gjore bruk av det. Dessuten måtte vi sile 
ut alle konsonanlklustre som inneholdt bøyningsendelser. Dette ble 
gjort på bakgrunn av en analyse av ordene i FORD-materialet.

I kartleggingen av medialklustrene tok vi utgangspunkt i endelses- 
finalene. dvs. de klustrene som kan stå foran en avledningsendelse 
(bortsett fra endelsen £). Hvert enkelt kluster ble vurdert på 
bakgrunn av alle forekomster av dette klusteret i FORD-materialet.
Få denne bakgrunn ble det satt opp en liste over alle de klustrene 
som ikke forekom medialt i noen av ordene i FORD-materialet. og som 
vi heller ikke fant eksempel på sto i medial posisjon. Denne lista 
omfatter 58 kluster. f.eks. DN. DSL, F IS . LDR  og KST.

En bokstavregel har folgende format:

K L U S T E R  IN I M ED  F IN I FIN2 F U G E
hvor

K L U S T E R  angir konsonantklusteret 
IN I angir om kluster er et initialkluster
M ED
F IN I
FIN2

medialkluster 
ekte final kluster 
endelsesfinal

FU G E  angir om klusteret inneholder en sikker fuge-S
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Disse variablene har alle verdien I hvis klusteret er av den gille type. 
Ellers er feltet loml (blankt).

EKSEMPEL PÅ BOKSTAVREGLER
KLUSTER INI MED FINI FIN2 FUGE
F J I
RV I I I
NGS I

Den forsle regelen gjelder initial kl usteret F J (f.eks. F JELL ) som 
bare kan sta initialt i ordet. Den neste klusteret er RV  som bade 
kan være et medial (f.eks. i SERV I/U T I), ekte final (f.eks. i ARV) 
og et endelsesfinal (f.eks. i ARVING).

Den siste regelen gir et eksempel på el finalkluster som er etter
fulgt av en fuge-5. Konsommtkombinasjonen NGS. som f.eks. i 
SEININGS-ANALYSE. gir informasjonen om at S~en er en sikker fuge-.S.

6.6  Testing av metoden
6 .6 .1 Innledning

Ved bruk av metoden vil kvaliteten på resultatet være bestemt både 
av fremgangsmåten og av regelsettet. Med fremgangsmåten sikler vi 
til de 5 fasene som står beskrevet i avs. 6.4.

Metoden har vært testet på ulike materialer. Under utviklingen av 
metoden har vi gjort bruk av 160 sammensatte ord som var plukket 
tilfeldig ut fra FORD-matei ialet. I lillegg har vi testet metoden 
på en tilfeldig valgt tekst, for også å kunne et inntrykk av hvor 
godt den er i stand til å gjenkjenne oni et ord er sammensatt. Denne 
teksten beslo av de lo forste kapiltclene i boken "Tekstsoking - 
teori, metoder og systemer" (jfr. Fjeldvig 1986). Materialet inne
holdt 4645 lopende ord og 1277 ulike graford. Elter å ha luket ut 
alle tall. navn og ord som var skrevet med ikke-norsk ortografi, sto 
vi igjen med 1019 ulike graford.
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I tillegg er metoden testet i forbindelse med de kontrollerte for- 
sokene i tekstoksing som vi vil komme tilbake til i kap. 8.

6.6.3 Gjenkjenning av sammensatte ord

I det folgende skal vi se nærmere på i hvor stor grad metoden er i 
stand til «i gjenkjenne om et ord er sammensatt. Materialet omfattet 
1019 ulike graford. Av disse var 870 usammensatte og 149 sammen
satte.

I fase I ble hele 595 (78%) av de usammensatte ordene skilt ut.
Blant disse var det 223 som inneholdt bare én vokal eller én 
diftong, og som kunne skilles ut umiddelbart. De resterende sammen
satte ordene ble skilt ut etter at endelsene til ordene var 
identifisert - og den gjenstående roten ble antatt å være enstavet.
En gjennomgåelse av resultatet visle at ingen av de ordene som var 
skilt ut som usammensatte ord. var sammensatte.

De resterende ordene gjennomlop de 4 neste fasene. Resultatet viste 
at det bure var ett av de usammensatte ordene - nemlig ordet 
IN TELLEKTU ELL  - som ble oppfattet som et sammensatt ord ( IN I > ELL  
og EKT> U ELL). Alle de sammenstatte ordene var splittet i 2 eller 
flere ledd.

Forsoket ga med andre ord bortimot et fullkomment resultat.

6.6.4 Splitting av sammensatte ord

Resultatet av "splittingen " av disse ordene vil vi komme tilbake 
til nedenfor. Forst skal vi representere resultatet av en splitting 
av 160 sammensatte ordene som var plukket tilfeldig ut fra FORD- 
materialet. Av disse ble 148 ord (ca. 89%) delt på riktig sted.
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dvs. i sammensetningsgrensen(e). Eksempel på ord som ble riktig 
delt er:

B E  < SKYTT> ELSE/S - BR ILLER
B E <SLU T > NING/S - MYND >IG> HET
TIL < LEGG/S - KON < TRAKTEN
ARK> IV - AV<LEV ER >ING
JER N  - MALM - FO RE < KOM ST > ER
YRKES - B E  < FOLK > NING
B E  > HOV/S - VURD >ER> ING
GRENS > E  - TIL < FELL  E N E
ISO < LA > SJONS - MA T> ERI> AL ET

I de resterende 18 tilfellene var den riktige losningen enten på 
delt førsteplass eller litt lenger ned på lista - sjelden på mer enn 
3. plass. En oversikt over feilene er gitt i tabellen nedenfor.
Kolonnen som er markert "R A N G " er tatt med for å vise hvilke 
løsninger som var likestilte, og hvilken rang den riktige losningen 
fikk.

Ved beregning av resultatet har vi ikke ansett splitting av gamle 
sammensetninger (f.eks. FARKOST i FAR og KOST) og leksikaliserte ord 
(f.eks. EKTEPAKT  i EKTE og PA K I) for å være feil. Det var bare noen 
få ord av denne typen i dette materialet.

Alle feilene i tabellen ovenfor har sammenheng med de tre problemene 
vi skisserte i avsnitt 6.3. nemlig problemene som oppstår fordi

( 1) et rotmorfem kan ha flere stavelser
(2) enkelte ord lår fuge-ZT eller -S i sammensetninger
(3) morfemer kan overlappe hverandre
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ORD RANG L Ø S N I N G

U K E P E N D L E R E 1 U c K E P F .  N D L> FR  ' E
T U K E - P E N D L > E R ' E

A N K E  1N S T A N S 1 A N c K E 1N S T > A N S
1 A N K E  1N S T > A N S

B 1L A R B E 1D E R N E 1 B 1c L A R B E 1D * E R N E
T B 1 - LAR  B E  1D ’ E R N E
3 B 1< L A R B  E I D * E R N E
4 B 1L - A R B E 1D ’ E R N E

M E D L E M S L A N D 1 M F I X L E M /  S LAND
1 M E D < L E M - S L A N D

F O R B R U K S V A R E 1 F O R < B R l 'K S  V A R E
1 h O R < B R U K - S V A R E

V E R K S T E D S  1N D U S T R 1 1 V E R K / S  T E D / S - 1N < D U S T R 1
2 V E R K - S T E D / S - 1N < D U S T R 1

P O L A R T R A K T E N 1 PO L A R  T R A K T  * E N E
! P O L A R T  R A K T ' E N E

R O T V E K S T 1 ROT V E K S T
1 R O - T V E K S T

B A N A N P L A N T A S J  ER I B A N - A N < P L A N T A S J> E R
•> BAN A N < PLA N  T A S  J  >ER
3 BANAN - P L A N T AS J > ER

D A T A M A S K 1N 1 D A c T A M -A < S K 1N ’ ER
2 DA<T AMA S K 1N ‘ ER
3 D A < TA M A •S K 1N * ER
3 D A C T A M A S -K 1N ’ ER
4 D A T A -M A SK  1N ' ER

F 1R M A R E G 1S T E R L O V E N 1 F 1 RM A < R F G > IS T > F R  L O V E N
2 F 1R M A R E G > 1S > T E R - L O V  * EN
3 F I R M  A < R E G > IS T  E R c L O V ' EN
4 F 1R M A R E G < 1S T < E  LOV  1 EN
5 F 1RMA R E < G 1S T >E R  - LOV 1 EN

FA M I  L I  E S  1T U A S JO N 1 F AM- 1 < L 1 > E - S 1 T l l> A S  J  ON ' EN
2 F A M I L 1>E S 1T U < A S J O N ’ EN

F 1 NANS 1 E R  1N G S A V D E L 1NG 1 F I N  A N < S 1E R > I N G / S -A V < D E L > IN G
T F 1N A N S 1> E R > I N G / S - A V < D E > L 1NG

A L D E R D O M S S V E K K E T 1 A l.D>F R DOM / S - S V E K K  E T
•> A LD E  R>DOMS S V E K K ’ E T

B E N S  1N D R E V N E 1 B E N S I N  D R F V N * E
1 B E N - S 1N D R E V N ' E

B 1L 1N D U S T R 1 1 B I L  1N < D U S T R 1
1 B 1< L 1N D U ST R  1
1 B 1< L 1 N D - U S T R 1
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I de tre forste til fellene i tabellen har metoden prioritert en 
losning med ett ledd framfor en losning med llere ledd. Bakgrunn 
for dette er al det er umulig å se om ordet er et fremmedord eller 
et sammensatt ord.17

I de tre neste tilfellene i tabellen består problemet i å avgjore 0 1 1 1  
5" en i sammensetningsgrensen er en fuge-5 eller om den lilhorer 
initialklusteret i det neste leddet. I de fleste tilfeller har vi 
lost problemet med fuge-.S ved å tillegge den en vekt hvis den etter- 
folges av bestemte avledningsendelser eller finalklustre. I f.eks. 
ordet FOI<HI<UKSVAI<E. derimot, er det umulig å si om KS er et

- finalkluster
- finalkluster etterfulgt av en fuge-5
- finalkluster etterfulgt av forste bokstav i et initial-

kluster

Et lignende problem sto vi også ovenfor ved deling av ordene 
RO/VEKST og VOLARTRAKTENE, fordi konsonantene som omkranser 
sammensetningsgrensen gir ulike kombinasjoner av final- og 
initialklustre. En mulig måte å lose delte problemet på er å 
tillegge klustrene vekt på samme måte som prefiksene og 
avledningsendelsene. På den måten vil man få prioritert den 
kombinasjonen av final- og initialkluster som synes å være mest 
sannsynlig ut fra empirien. Det er imidlertid ingen triviell 
oppgave å vekte klustrene ut fra dette formålet. Siden formålet er 
å kunne si noen om sannsynligheten til en klusterkombinasjon 
(finalkluster pluss initialkluster) i forhold til en annen, må man 
la utgangspunkt i de klustrene som forekommer rundt 
sanimensetningsgrensene. Et sporsmål er da om man skal se bort f. a

17. GuntH'l Kiillgren har i sin (svenske) metode forsokt ;i kise ilel le proMemel ved fi 
tillegge vokalene en vekt, slik al Ibrst nar vokalsiinmien oppnår en viss størrelse 
(regnei Ira venstre til lioyre). begynner metoden å stike etler 
sammensetningsgrensen (jfr. Kallgren 19X5 s.IX). Denne fremgangsmaten vil i 
Iblge var vurdering ikke gi bedre resuliaiei enn var metode - snarere tvert imot 
I Kallgrens metode er denne vokalberegningen utslagsgivende for resultatet, mens
i var metode er ordets morfologiske oppbygging og veklleggingen av morfene 
avgjørende.
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avledningsmorfemene ved kartlegging av klnstrene, fordi problemet 
med å identifisere sammensetningsgrensen oppstår spesielt i de til
fellene hvor det ikke er avledningsmorfemer rundt sammensetnings
grensen (f.eks. RO TI'EKST som ga løsningsforslagene ROT-VEKSTog 
RO-TVEKST). I så fall må man enten ta utgangspunkt i bare ord som 
ikke har avledningsmorfemer - eller utvikle en metode som kan se 
bort fra disse i frek\ensberegningen. Man vil også måtte la hensyn 
til fuge-yen i denne vektleggingen. og ta stilling til hvordan 
denne skal vektes og om f.eks. finalklusteret skal lå en annen vekt 
når det etlerfolges av en fuge-S. Mve tyder på at en slik vekting 
må baseres på en manuell gjennomgåelse av et stort utvalg med 
sammensatte ord. Materialet må være stort og lite homogent - ellers 
\il frekvensberegningen kunne bli dominert av et lite antall forledd 
og etterledd.

De fleste feilene i tabell 6.6/1 skyldes likevel at rotmorfemet 
overlapper el prefiks eller en avledningsendelse. I f.eks. ordet 
BANAN-TLANTASJE Unner vi strengen AN  som er lik et prefiks. På 
samme måte finner vi stavelsen B l i B IL IN D U S IR  og BILA RBEID . som 
også er et prefiks. Siden alle prefikser og avledningsendelser er 
tillagt en vekt. vil metoden prioritere de losningene som inneholder 
flest prefikser og avledningsendelser. Folgen er at de riktige 
losningene får en lavere vekt og blir plassert lenger nede på 
resultatlista.

El tilsvarende resultat oppnådde vi også ved behandling av de M9 
sammensatte ordene som forekom i testmaterialet. Resultatet her 
viste al 127 (85%) av ordene var dell riktig. Noe usikker var vi på 
hvilken losning vi skulle akseptere for ordene INGENTING  og 
n  ETYDIG. ettersom de egentlig er sammensatte ord. men har et for
ledd som like gjerne kunne ha værl betraktet som et prefiks. I 
resultatberegningen aksepterte vi at disse ordene ikke ble delt.

6.7 Oppsummering

I detie kapittelei har vi beskrevet en regelbaserl metode for auto
matisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord. Metoden er 
basert på kunnskap om ordenes morfologiske og grafotaktiske 
oppbygging - og ikke et stammeleksikon. Kunnskapen er representert 
i form av et sett med morfemregler og et sett med bokstavregler.
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Morfemrcglcne inneholder informasjon om de ulike avlednings- og 
hoyningsmorfemene - samt en begrensel mengde med frie. semantiske 
morfemer. Det siste er rotmorfemer som overlapper de bundne 
morfemene. I alt omfatter regelsettet l i l l  morfemregler. Bokstav- 
reglene gir informasjon om hvilke konsonantkluster som kan forekomme 
i begynnelsen, midt i og i slutten av en morf. I alt omfatter 
regelsettet 219 konsonantkombinasjoner.

Reglene er utviklet på bakgrunn av empiriske undersøkelser, 
litteraturstudier og vår egen språkkompetanse. De empiriske under
søkelser er dels basert på FORD-materialet - og dels på et 
materialet bestående av 60 000 ulike ord som vi har fått av Nordisk 
institutt ved Universitetet i Bergen. Dette materialet er bygd opp 
på grunnlag av avistekster.

Metoden har vært provd på to ulike materialer. Det ene materialet 
besto av 160 sammensatte ord. og resultatet viste at 149 (89%) av 
disse ordene ble riktig delt. Det andre materialet besto av 1019 
ulike ord som var hentet ut fra en tekst. Dette forsoket viste at 
metoden klarte å skille ut alle de ordene som var sammensatt, og 85% 
av disse ble splittet riktig. Av de usammensatte ordene var det 
bare ett (av 870) som ble antatt å være sammensatt.

I tekstsøk ing kan man enten velge en fremgangsmåte som er basert på 
at metoden splitter ordet på riktig sted - eller en fremgangsmåte 
som tar neste alternativ på resultatlista hvis det første resulterte 
i ledd som ikke forekommer i sokefilen. Den siste løsningen er 
sikrere, men den vil også være mer ressurskrevende. Dessuten er det 
ikke alltid at de enkelte leddene i et sammensatte ord er 
representert i ordboken, og i slike tilfeller vil man fortsette selv 
om den riktige losningen er behandlet. Av den grunn bor man stoppe 
etter de 2-3 forste losningene. fordi den riktige losningen vil (i 
folge vår undersokelser) være blant disse.

6.8 Forbedringer av metoden
På tilsvarende måte som vetl automatisk roilemmatisering er det ikke 
mulig å konstruere en regelbaserl metode lor automatisk splitting av 
sammensatte ord som gir et 100 %  riktig resultat. Språket er alt 
for fleksibelt og lett påvirkelig for det. Dessuten vil den stadige 
tilveksten av nye fremmedord gjor at regelsettet aldri vil kunne bli
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100%. Det vil alltid kunne dukke opp nye fremmedord med selsomme 
konsonantkombinasjoner. Med siden det i Norge fra offisielt hold ei
et sterkt onske om å fornorske nye ord. kan man forvente at fremmede 
ord får en ortografi hvor stavelsens form svarer til formen i de 
norske ordene.

Metoden gjor i dag bruk av teoretisk og empirisk informasjon om 
ordets oppbygging. Vi har vist at den informasjonen som metoden 
bygger på, er nyttig til delte formålet. Likevel kan vi ikke se 
bort fra at regelsettet kan ha mangler. Det finnes en mengde 
fremmedord som er gitt en norsk stavemåte, og enkelte av disse har 
konsonantkombinasjoner som man ikke finner i de hjemlige ordene, 
l.eks. N SJ i LUN SJ. Siden vi ikke har gjennomfort spesielle 
analyser av fremmedord, kan det finnes kluster som ikke er 
registrert i regellista. Storst usikkerhet er det knyttet til 
mediaiklustrene. ettersom disse er kartlagt bare på bakgrunn av 
studier av FORD-materialet.

1 hvilken grad man kan oppnå et enda bedre resultat ved f.eks. å 
legge inn mer informasjon om de enkelte "byggeklossene", har vi ikke 
undersokt. Resultatene tyder på at det ikke er mye å hente ved å 
utvide metoden på denne måten, fordi feilene er av en slik karakter 
at de vanskelig lar seg eliminere uten å innfore nye feil. Man kan 
muligens redusere noen av feilene ved å vekte klustrene på samme 
måte som prefiksene og avledningsendelsene, men det er som nevnt, en 
rekke problemer som knytter set til vekting av klustrene for dette 
formålet.

Ln mer omfattende endring av metoden ville være å registrere alle 
hjemlige enstavelsesord. Man ville da fjerne seg noe fra 
målsetningen om en regelbasert metode, men på den annen side er det 
et begrenset antall hjemlige enstavelsesord som ikke endrer seg 
særlig over tid. Fn slik endring ville gjore det enklere å 
eliminere forslag, men det ville ikke ha lost hele problemet, etter
som det finnes fremmede "rotter"18 på en stavelse.

IK Mod fremmede "rotter" sikter vi Ikm til ilen strengen vi suir igjen med na r vi ser 
lx>rt lia ile hemmede "Inggeklossene" sont er hehundlet som nvledningsmoiTemer.
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Til bruk i tekstsoking vil sporsmålet om kvalitet være et sporsmål 
om ressurser, dvs. hvor mye ressurser man skal bruke på å finne fram 
til den riktige losningen. Man kan som nevnt, soke seg fram til den 
riktige losningen ved å sammenligne ordene mot ordboken. Dette vil 
være en mer ressurskrevende losning enn å satse på at den forste 
losningen er riktig. Man kan også gjore metoden bedre ved å la 
systemet etablere en ordbok over alle ord som blir delt feil. Like
ledes kan man gjore den mindre ressurskrevende ved la den merke 
usammensatte ord i ordboken, slik at den unngår å behandlet ordene 
på nytt hver gang de blir brukt som sokeord. Man kan også la den 
legge inn informasjon om sammensetningsgrensen(e) i de tilfellene 
den vel at delingspunktet er riktig, dvs. når de enkelte leddene 
finnes i ordboken.
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KAPITTEL 7:
AUTOMATISK TRUNKERING

7.1 Innledning
Automatisk trunkering vil si at det er systemet selv som 
(hoyrc)trunkerer sokeordene. Formålet med en trunkering vil i de 
fleste tilfellene være det samme som ved automatisk rollemmatisering
- nemlig å få utvidet sokeargumentet med alle boynings- og 
avledningsformene til sokeordet. På den måten kan man se på 
automatisk trunkering som et alternativ til automatisk 
rollemmatisering.

Det er imidlertid nokså klart at en metode for automatisk trunkering 
ikke vil kunne tilfrcdstille dette formålet bedre enn en metode for 
automatisk rotlemmalisering. fordi en trunkering vil ikke fange opp 
ord som har en annen rotformen enn den som trunkeringen er basert 
på. Likevel er det sider ved automatisk trunkering som gjor at 
dette er en interessant mulighet.

For det forste vil den kunne være enklere å implementere i et 
eksisterende tekstsokesystem. Den forutsetter ikke kjennskap til de 
enkelte ordformene innen et rotlemma - bare til stammekjernen(e) til 
ordet. Denne (eller disse) kan identifiseres uavhengig av ordene i 
dokumentbasen. og det er derfor ikke nodvendig å bearbeide ordene i 
ordbokfllen for å kunne utfore en automatisk trunkering.

For det andre vil en trunkering i tillegg til boynings- og 
avledningsformene til sokeordet. også kunne fange opp adekvate soke- 
ord som er sammensatt av sokeordet. Hvis man f.eks. soker på ordet 
ERSTATNING, vil man også kunne få med ord som ERSTATNINGSIiELØT. 
ERSTATNINGSSUM. ERSTATNINGSANSVAR osv.
Samtidig vil trunkeringen kunne fange opp ord som ikke er relevant 
for sporsmålet. f.eks. HILLIG  og B ILLIO N  ved soking på det trunkerte 
uttrykket BIL*.

Det er gjennomfort få empiriske undersøkelser som har hatt som for
mål å kartlegge den samlede effekten av en trunkering (jfr.
Magnusson I985). Den eneste undersokelsen vi kjenner til. er et
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forsok soni ble gjennomfort ved IR I19 i 1974, hvor formålet var å 
finne et kvantitativt mål på effektiviteten av trunkering som et 
substitutt for synonymspesiftsering (jfr. Harvold 1974). I en tekst 
på ca. 20 000 lopende ord lyktes det ved hjelp av trunkering å fange 
opp hele 75% av ordenes kontekstuavhengige synonymer. Som kontekst- 
uavhengig synonymer regnes også grammatikalske bovnings- og 
avledningsformer. Dette ble ansett for å være et imponerende 
resultat, tatt i betraktning hvor primitiv og lite ressurskrevende 
en trunkering er sammenlignet med f.eks. en synonvmtesaurus. Nå 
viste imidlertid denne undersokelsen bare liva man maksimalt kan 
oppnå med en trunkering - og ikke hva som faktisk oppnås i praksis.
I forsoket ble trunkeringen utfort etter at alle synonymene til 
ordet var gruppert, og ved at det mest representative ordet fra liver 
gruppe ble valgt som trunkert streng. De hadde med andre ord en 
fullstendig oversikt over de ordene som de onsket at trunkeringen 
skulle dekke, for trunkeringen ble utfort.

Det fremgår imidlertid ikke av denne undersokelsen hvor stor andel 
av bovnings- og avledningsformene til ordene som ble fanget opp av 
trunkeringen. og i hvilken grad det var sammensatte ord blant de 
kontekstuavhengige synonymene. Normalt vil man ikke kunne betrakte 
et sammensatt ord av denne type som el konickstuavltengig synonym til 
sokeordet. fordi det har en mer spesifikk betydning enn søkeordet.“0 
Derimot vil et ord som er sammensatt av sokeordet. kunne være et 
kontckslavhengige synonym (il sokeordet. fordi det har et menings
innhold som faller inn under samme tema som sokeordet. Den samlede 
effekten av trunkeringen kom derfor ikke fram i denne undersokelsen.

7.2 Et forsok med trunkering
For å få nærmere innsikt i hvilke ord som fanges opp av en 
trunkering og hvor mye "stov" en trunkering gir. gjennomforte vi et 
forsok. Formålet med forsoket var å få en oversikt over den totale

l c>. Den gangen Insiiitiii lor privalrells avdeling lor EDB-sporsmal, Universitetet i 
Oslo.

20. JIV. omtalen av sammenstille ord i avs 4 2 pkt (2).
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andelen synonymer som langes opp av en inmkcring. For også å kunne 
få med de kontekstavhengige synonymene i beregningen, ble forsoket 
gjennom lort som et Ibrsok i tekslsoking med konkrete sporsmål som 
utgangspunkt.

Som eksperimentmaterialet brukte vi det samme materialet som var 
utviklet til bruk for de kontrollerte forsøkene i tekstsoking. som 
vi vil komme tilbake til i kap. 8. Dokumentbasen omfattet ca. 1200 
sammendrag av lagmannsrettsavgjorelser i familie- skifte- og arve
rett. og til denne basen var det utviklet 22 sporsmål (jfr. appendix 
A-l (2)). Vi fikk de samme to personene som hadde utviklet de 
fleste av spørsmålene, til å delta i forsoket. Begge hadde godt 
kjennskap (il dokumentbasen og lang erfaring med tekstsoking.

Forsoket startet med at vi bad disse to personene trunkere 
søkeordene slik de ville ha gjort i en reell sokesituasjon.
Deretter ble det for hvert trunkert uttrykk kjørt ut en oversikt 
over alle de ordene i dokumentbasen som tillredstilte trunkeringen. 
Denne lista ble vurdert av de to personene i forhold til det spørs
målet som ordene skulle representere. Et eksempel er vist på neste 
side.
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Spørsmål : "Hvilke momenter legges tlei vekt pa ved avgjoreiser om ilel skul 
gis separasjon eller skilsmisse ved utroskap.jlr. 
ekteskapsloven paragraf 4X?"

Søkeord : SEPARASJON. SK ILSM ISSE. UTROSKAP. EKTESKAPSLOVEN § 4X

Tnmkerte strenger : SEPARASJON*. SK ILSM ISSE*. UTROSKAP*. EKTESKAPSL'"  § 4

Uttrykket SEPARASJON* fanget opp følgende ord:

♦SEPARASJON SEPARAS.IONSAVTALE
♦SEPARASJONEN SEPARASJONSAVTALEN
♦SEPARASJONSAVGJORELSE 
♦SEPARASJONSBEVILLING 
♦SEPARASJONSBEVILLINGEN 
♦SEPARASJONSBEVILGNINGEN 
♦SEPARASJONSSAK 
♦SEPARASJONSSAKEN 
♦SEPARASJONSSOKNAD 
♦SEPARASJONSSOKNADEN 
♦SEPARAJONSORDNING 
•SEPARASJONSOPPGJOR 
♦SEPARASJONSGRUNNLAGET 
♦SEPARASJONSDOMMEN 
♦SEPARASJONSDOKUMENTENE

hvor ♦ markere de ordene som ble ansett for a være adekvate sokeord i 
forhold til sporsnuilel.

Sporsmålene omfattet tilsammen I 10 sokeord. Noen tilhorte samme 
rotlemma. men dette tok vi ikke hensyn til i beregningen av 
resultatet ettersom de representerte ulike sporsmal. Tilsammen ble 
I 126 ulike graford fanget opp. Tabellen nedenfor gir en oversikt 
over hvor mange av disse som:

(1) tilhorte samme rotlemma som sokeordet
(2) var sammensatt av sokeordet
(3) ikke hadde samme rot som sokeordet

SEPARASJONSDAGEN
SEPARASJONSOVERENSKOMST
SEPARASJONSOVERENSKOMSTEN
SEPARASJONSTID
SEPARASJONSTIDSPUNKT
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Tabell 7.2/1 Ovcrsikt over re sat tatet av tru like ringen

T Y P B  O RD T O T A L T  
A N T A L L

ANT A D F.KV A TK  
S 0 K E O R D

AN T
O RD

1R R E L E V .

Bo v n . - / a v 1 f o r  in e r 37 2 ( 3 3 % ) 372 ( 1 0 0 % )
S a mm e n s a t i c  o i d 6 1 1 ( 5 4 % ) 240 ( 3 9 % ) 37 1 ( 6 1 % )
A ml r e 1 43 ( 1 3 % ) 20 ( 1 4 % ) 1 23 ( 86%  )

T O 1 H 1 1 1 2 6 ( 1 00 %) 6 3 2 ( 5 6 % ) 4 94 ( 44%  )

Andre
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(1) Boynings- og avledningsformer
Tabellen viser at ca. 1/3 av ordene var boynings- og avledningsformer. Disse 
utgjorde ca. 94% av det totale antall boynings- og avledningsformer til soke- 
ordene i dokumentbasen. Årsaken til at de resterende 6 %  ikke ble fanget 
opp. skyldtes dels at den trunkerte strengen var for lang (f.eks. ARVING* i 
stedet for ARV*) og dels at sokeordet haddet et uregelmessig boyningsmonster 
(f.eks. OVERSTIGE* dekket ikke OVERSTEG). L:n oversikt over disse tilfellene 
er gitt i tabell 7.2/2 nedenfor.

Tabell 7.2/2 Oversikt over de bøvnings- og avledningsfonnene som ikke ble 
fangei opp av irunkeringen

SØ K EO R D T R U N K E R T R Ø Y N . / A V L . FO RM ER  SOM I K K E  KOM M ED

A RV  I N G ER

S F  PARA.S JO N  
S E P A R A S J O N  
P S Y k 1 S K E

B A R N S
E 1 ENDOMMEN 

O V E R S T  IC.E

ARV  1 NC."'

S E P A R A *  
S E P A R A S J O N • 
P S Y K 1S K *

B A R N S *
E 1ENDOMMEN*

O V E R S T I G E *

A R V . A R V E T . A R V E . A R V E D E . A R V E M E S S 1G . 
A R V EN
S E P A R E R E S .  S E P A R E R T E .  S E P A R E R T  

P S Y K E

B A R N . B A R N A . B A R N A S . B A R N E T . B A R N E T S  
E I E N D O M .  E IE N D O M M E R .  E I E N D O M S

O V E R S T E G

Ordene er delt inn i 3 grupper. I de to forste gruppene er 
trunkeringstegnet plassert helt eller delvis etter endelsen til 
ordet. Dette forte til at de boynings- og avledningsfonnene som 
står nevnt i kolonnen til høyre, ikke ble fanget opp av trunker- 
ingen. Dette var alle adekvate sokeord som ville ha kommet med hvis 
trunkeringstegnet hadde vært plassert etter stam mek jernen til ordet. 
Årsaken til at trunkeringen ble gjennomført på denne måten, skyldes 
unøyaktighet.

Det siste ordet i tabellen er trunkert etter stammekjernen. 
men siden ordet endrer rotform ved bovning. er bøyningsformen 
OVERSTEG  ikke kommet med. Det var også flere andre eksempler på
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søkeord av denne typen, men i de ovrige tilfellene hadde brukerne 
lost problemet ved å trunkere bare de forste bokstavene i ordet slik 
at alle de ulike formene av stammekjernen var dekket, f.eks. soke- 
ordet ST ELLE  ble trunkert STEL* og folgelig ble både STELLE. STELTE  
og STELT  fanget opp. Dette er en vanlig fremgangsmåte, men det er 
også en "risikabel" fremgangsmåte da den kan resultere i at det også 
blir fanget opp mange irrelevante ord (jfr. nedenfor).

Leksikaliserte avledningsformer har vi valgt å plassere i gruppen 
"Andre" i tabellen.

(2) Sammensatt av ord
I tillegg til boynings- og avledningsformene ble det fanget opp 616 
ord som var sammensatt av det trunkerte ordet. Av disse var 241 
(39% ) adekvate sokeord. De resterende, som totalt utgjorde en like 
stor gruppe som den samlede antall boynings- og avledningsformer. 
var ikke aktuelle som sokeord. Ved f.eks. søking på uttrykket 
SEPAR ASJON* i eksempelet foran ble bl.a. ordene 
SEPARASJONSA VGJØ RELSE. SEPARASJONSDOMMEN  og 
SEPARASJONSGRUNNLAG  ansett for å være adekvate sokeord. mens 
f.eks. ordene SEPARASJONSA VTALE. SEPARASJONSOVERENSKOMST. 
SEPARASJONSTID  ble betraktet som "støy".

(3) "Andre"
Den siste gruppen i tabell 7.2/2 omfatter ord som:

a) opplagt er leksikaliserte avledningsformer. f.eks. 
EIEN DO M M ELIG  ved soking på EIEN D O M *

b) opplagt er leksikaliserte sammensatte ord. f.eks. SØNNESØNN  
\ed soking på SØNN*

c) har en stammekjerne som overlapper roten til det trunkerte 
sokeordet. f.eks. H USKE  ved soking på H U S*

Vanligvis er det denne type ord man sikter til når man refererer til 
den negative virkningen av trunkering. Denne gruppen utgjorde 
imidlertid bare 13% av de ordene som ble fangei opp. De fleste var 
selvfølgelig uaktuelle som sokeord, men det var faktisk 20 ord som 
ved en ren tilfeldighet var adekvate sokeord. lit eksempel er ordet 
MORALSK, som ble fangei opp av MOR*, og som var et adekval sokeord 
fordi spørsmålet gjaldl betydningen av morens vandel i farskaps
saker.
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Konklusjon
Forsoket viste al (runkeringen fanget opp nesten alle bøynings- og 
avledningsformer til sokeordene. Unntaket gjaldt 7 sokeord (6 % ), 
men av disse var det 6 som ville ha gitt el lilfredstillende 
resultat hvis trunkeringstegnet hadde vært plassert etter stamrne- 
kjernen til ordet.

Det var også 7 av sokeordene (6% ) som hadde et uregelmessig 
bøyningsmønster. Dette er omtrent den andelen vi forventet på bak
grunn av de undersøkelsene av FORD-materialet som ble gjennomført i 
forbindelse med utviklingen av metoden for automatisk rot- 
lemmatisering. Disse undersøkelsene viste at ca. 10% av rotlemmaene 
omfattet ord med ulike rotform. Flere av disse ordene var av typen 
G JELD E. AN IA . Sl. LA. LEGGE. TA. VIL. VÆRE. KUNNE osv. som 
ikke er aktuelle som sokeord.

En interessant observasjon var at over halvparten av de ordene som 
ble fanget opp av trunkeringen. var sammensatte ord. Av disse var 
ca. 39 %  adekvate sokeord. Totalt ble det langet opp nesten like 
mange irrelevante ord som adekvate søkeord21 . og siden de fleste av 
disse var sammensatte ord (75%). innebærer dette at uansett hvor 
"godt" man trunkerer. vil man alltid måtte regne med å få en del 
"stoy" "på kjopet". Det betyr at In is det viktigste for en bruker 
er å få et søkeresultat med hov gjenfinningsgrad, vil trunkering 
antagelig være et bedre hjelpemiddel enn automatisk rot- 
lemmatisering. E r derimot hov presisjon det viktigste, vil auto
matisk rotlemmatisering være å foretrekke fordi den nesten ikke gir 
"stoy".

I dette forsoket ble alle 22 sokeargumentene utvidet med adekvate 
sokeord som folge av trunkeringen. 14 av sokeargumentene ble også 
utvidet med sokeord som ikke var relevant for spørsmålet.

21 Delle er cl mye hove rc tall enn det som kom fram i IR I' s imdcrsokclse (jlr. avsn 
7.1). Her vur bure 20% av ile ordene wni ble fanget opp. mtkiuellc som sokeord. 
Vi minner imidlertid om al i IRTs forsoket ble trunkeringen nilbri |ia bakgrunn 
uv cn fullstendig oversikt over alle de ordene som de onskci at trunkeringen 
skulle dekke.
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7.3 El metode for automatisk trmikering
Automatisk trunkering er lite utbredt i dagens tekstsokesystemer.
Dette har sammenheng med al en slik metode må baseres på kunnskap om 
språket for at den skal være effektiv. 1 Norge er del ingen som har 
arbeidet med automatisk trunkering tidligere.22 1 Finland har de 
utviklet en metode, kalt F IN ST FM . som blir brukt som grunnlag for 
automatisk trunkering i flere tekstsokesystemer. Metoden er 
begrenset til bare å gjelde (finske) substantiv. Den tar utgangs
punkt i et substantiv angitt i grunnform, og produsere alle de ulike 
stammekjernen til ordet. Disse blir så trunkert og vil folgelig 
dekke alle de ulike boynings- og avledningsformene til ordet.

I de ovrige nordiske land Unner vi ikke tekstsokesystemer som 
kan tilby automatisk trunkering.

I det folgende skal vi presentere en metode for automatisk 
trunkering. Formålet med denne metoden er å fange opp:

- boynings- og avledningsformene til sokeordet
- ord som er sammensatt av sokeordet
- færrest mulig andre ord

Forslaget går ul på å basere den automatiske trunkeringen på metoden 
for automatisk rotlcmmatisering ved å trunkere den oppslags/ormen 
som ordet får tildelt ved bruk av denne metoden. Bakgrunnen for 
dette er at oppslagsformen i de fleste tilfellene vil være lik 
stammekjernen til sokeordet. Unntaket gjelder ord:

(I ) hvor en del av stammekjernen blir oppfattet som en endelse 
("falsk endelse"2' )

(2) som «kifler form på stammekjernen ved boyning

22. LOVDATA kan i dae lilln automatisk trunkering. men denne rutinen ble Ingi inn 
lenge eiter ai \ i var lerdig med a utvikle var metode. LOVDATA's metode er svært 
enkel, og ilen \il i nærmesl fremtid bli er.slatle med var metode (jlr. ogsa avsn. 
3.4).

23 Uttrykket "falsk endelse' er nærmere omtalt i avsn 5 4 pkt (a)
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Søkeord av den forste typen ( I )  vil få en oppslagsforni som er mindre 
enn stammekjernen. f.eks. ordet (cl) VESEN  får oppslagsformen " VES" . 
Detle kan resultere i al trunkeringen vil lange opp ord som ikke er 
bygd opp av stammekjernen lil sokeordet. f.eks. VEST, VESKE. VEKS! 
osv. Erfaringer med metoden for rotlemniatisering viser at ca. 1% av 
ordene får "feil" oppslagsforni på grunn av "falsk endelse", dvs. at 
oppslagsformen er forskjellig fra oppslagsformen til de ovrige 
ordene innenfor dette rotlemmaet. Denne prosenten omfatter ikke de 
ordene med "falsk endelse" som hadde fall en entydig oppslagsforni 
som ga riktig rotlemniatisering. En fullstendig oversikt over om
fanget av denne type ord har vi derfor ikke. men vi finner grunn til 
å tro at den er forholdsvis liten.

Sokeord av type (2) får en oppslagsforni som vil dekke bare en del av 
boynings- og avledningsformene. Hvorvidt den vil dekke ord som er 
sammensatt av sokeordet. avhenger av hvilken rotform som er brukt i 
oppslagsformen. I de fleste tilfellene vil imidlertid oppslags- 
formen være lik den uboyde fonnen av ordet (evl. uten final-£). 
f.eks. TANN. TANNEN, TENNER osv. får oppslagsformen "TANN".
Det er også denne formen av ordet som normalt forekommer i 
sammensetninger, f.eks. TANNPASTA. TANNLEGE og TANNKOST.

Skal nian kunne fange opp de uregelmessige bøyningsformer lil 
ord av denne Ivpe, må den automatisk trunkering resultere i at både 
entall- og flertallsformen av roten til ordel blir trunkert (f.eks.
TANN* og TENN*). I tabellen nedenfor har vi gitl eksempel på de 
ulike typer rotforandring og hvilken oppslagsforni de får ved auto
matisk rotlemniatisering (jfr. avsn. 5.3 pkl. c).
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Tabell 7.3/1 Eksempler på de ulike typer rotforandring

T Y P E  R O T F O R A N D R . E K S M E P B L  PÅ SØ K EO R D O P P S L A G S F O R M

s i H v e 1 s c s s a m R E G E L / R E G L E R " R E G L ”
" M O N S T E R / M O N S T R E * " MO N S T  "
* V E R D E N / V E R D N E R H* " V E R D "

k o n s o n a n t  1' o r il o l> 1 DOM/ DOMMEN ♦ • DOM"
k o n s o ti a l 1 o r c n k 1 . S T E L L E / S T E L T " S T E L L ”

• S Y K K F .L /  S Y K L E R " S Y K L "
s l ti v v 1 s c s ii i v i il . I N N D R A G E L S E / I N N D R A / 1NNDRO " 1NNDRA *
v o k a 1 s k i l i t 1 M O R/M UDRE "MOR "

D R A / D R O / D R A T T " DRA "

I enkelte av disse tilfellene vil oppslagsformen dekke alle 
bøyningsformene. Disse er markert ved i kolonne 3 i tabellen. 
Problemet gjelder derfor ord som:

(a) slutter på EL  og får stavelsessammentrekning ved 
bøyning

(b) får en konsonantforenkling ved bøyning
(c) får en vokalskifte ved bøyning

Problemet med stavelsessammentrekning (a) kan delvis loses ved at vi 
i tillegg til å trunkere oppslagsformen til søkeordet, også 
trunkerer stammekjernen til sokeordet. Et eksempel på dette er 
ordet SYKKEL som får oppslagsformen " SYK L". og ved å trunkere både 
sokeordet (SYKKEL*) og oppslagsformen (SYKL*). får vi fanget opp 
alle ord innenfor dette rotlemmaet. Det samme skjer hvis ordformene 
SYKKELS. SYKKELEN  eller SYKKELENS blir brukt 
som søkeord, men ikke hvis flertallsformene blir brukt (SYKLER. 
SYKLEN E  osv).. fordi da vil sokeordet og oppslagsformen få samme 
rotform.

Den samme fremgangsmåten vil også lose problemet med 
konsonantforenkling og vokalskifte når sokeordet er boyd, men ikke 
når det er uboyd. Oppslagsformen vil i slike tilfeller være lik den 
uboyde formen av stammekjernen. f.eks. STELLE  får oppslagsformen 
57ELL. og MOR får oppslagsformen MOR. Hv is derimot flertallsformen
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av substantivet blir brukt som sokeord {M ØDRE) - eller preteritums- 
formen av verbet (S T E L I) - vil ikke alle ordformene dekkes.

I tabellen nedenfor har vi gitt eksempler på de ulike typer rot- 
forandringer. hvilke oppslagslorm de får og hvilke former av ordene 
som vil bli dekket ved irunkering av oppslagsformen.
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labell 7.3/2 Oversikt over hvilke lype ord som ikke vil bli dekkei av 
minke/ingen

E K S E M P L E R

T Y P E
R O T FO RA N D R

S Ø K E O R D O P P S L A G S
FORM

AUTOM. 
T R U N K

DF.KKER  
1 K K E

s l a v . s a m R E G E L " R E G L " R E G F L * . 
R EG L '*

- R E G L E R " R E G L " R E G L " R E G E L *

- M O N S T E R .M O N S T R E " M O N S T " M O N ST *

- V E R D E N / V E R D N E R " V E R D " V E R D *

kon  s . 1'o i cl o b DOM/DOMMEN " DOM ■ DOM"1

kon  s 1 o r e n k S T E L L E " S T E L L ” S T E L L  * .

« S T E L T " S T E L L " S T F L T * , 
S T E L L *

» S Y K K E L " S Y K L " S Y K K E L * . 
S Y K L "

- S Y K L E " S Y K L " S Y K L * S Y K K E L *

5 1 a v  . u t v  id 1 N N D R A G E L S E " 1 N N D R A ” 1 N N D R A * 1 N N D R O

v o k a l s k i f t e MOR " MOR " MOR * MO DR *

- M O D R E " MOR " MODR * . 
MOR *

- D R A , D R A T T " D R A  ' DR A * DR O

- DR O " DRA " DR O . 
D R A *

” F 1 N N E " F 1 N N " F 1 NN* F A N T  . 
F U N N E T

" F A N T " F 1 N N " F A N T *  
F I NN*

F U N N E T

" F U N N E T - F 1 N N " FUNN*. 
F 1 NN*

F A N T
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Som det fremgår av tabellen, har vi ikke trunkerl de hovde verlv 
formene FANT og DUA. Dette er verb som får vokalskifte ved bøyning, 
og som er registrert på regelIista for automatisk rotlemmatisering.
I denne regelIista ligger det også informasjon om at disse ordene 
ikke kan etterfølges av endelser (de er lukket, jfr. pkt. 5.5.2).
Siden de heller ikke vil forekomme som forste ledd i sammen
setninger. kan vi la være å trunkere dem.

7.4 El forsnk med automatisk trimkering
1 det folgende skal vi beskrive et forsok med denne metoden for 
automatisk trimkering. Eksperimentmalerialet er det samme som i 
forsøket med manuell trimkering (avs. 7.2). Dette ga oss 
muligheten til å sammenligne resultatet av den automatiske 
trunkeringen med resultatet av den manuelle trunkeringen.

Forsøket ble utfort elter samme monster som forsoket med manuell 
trimkering. Søkeordene ble først trunkert, og deretter ble det for 
hvert trunkert uttrykk kjørt ut en liste over alle ord som var 
fanget opp av trunkeringen. Denne lista Me vurdert av den samme 
personen som hadde formulert spørsmålet, og som hadde gjennomført 
den manuelle trunkeringen. For at vedkommende ikke skulle la seg 
påvirke av hvordan trunkeringen var gjennomført, ble de to resultat
listene slått sammen og vurdert under ett.

Resultatet viste at 76 (70%) av 110 søkeordene var trunkert på samme 
måte i de to tilfellene, og blanl disse var det flere avlednings- 
former. sammensatte ord og ord med final-£ (l.eks. ARVE. JEN T E  og 
DEGRENSE). I alle disse tilfellene ble trunkei ingstegnet plassert 
etter stammekjernen til sokeordet (evt. foran final-f en, f.eks.
JE N I '*). Av de resterende ordene var del

(1) 17 tilfeller hvor brukeren hadde definert en mindre tegnstreng 
enn den automatiske trunkeringen

(2) 17 tilfeller hvor brukeren hadde spesifisert en siorre tegn
streng enn den automatiske trunkeringen
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1 det følgende skal vi beskrive nærmere disse tilfellene da de gir 
en god innsikt i forskjellen mellom automatisk og manuell 
trunkering.

(1) Den manuell trunkeringen ga en mindre Crunkerl streng enn den 
automatiske trunkeringen

En oversikt over disse tilfellene er gitt i tabellen nedenfor. I 
bare 6 tilleller fanget den manuelle trunkeringen opp flere ord enn 
den automatiske trunkeringen (jfr. de ordene som er uthevet i tabel
len). og i 4 av disse var dei adekvate søkeord blant dem.

Tabell 7.3 I Oversikt over de tilfellene hvor brukeren definerte enn mindre 
trunkert streng enn den automatiske trunkeringen

SØKEORD M ANUELL  T R U N K ER . AU TO M AT ISK  T R U N K E R .

T r u n k e r t Re. To. T r u n k .  s t r e n g Re. To,

G R U P P E  I
i-k t i* fe  1 1 e 1 o v e n  ( 1 ) e k t e  1' e 1 l e i “" i 2 e k t e t e 1 1 e 1 o v * 2 2
e k t e s k a p s  1 o v e ii ( 2 ) e k t e s k a p s l * 3 3 e k l e  s k a p s l o v * 3 3
s k 1 1' 1 c 1 o v ( 3 ) s k i 1 i e 1 * 2 •> sk i  1" t e 1 o v * 2 2

G R U P P E  2
b r u k s r e t t  ( 1 ) h r ti k s r e t * 4 4 b r ti k s r e t i * 4 4
e k i e 1' e 1 1 e ( 2 ) c k l e f e 1 * 1 0 1 0 e k f e 1' e 1 1 * 1 0 1 0
p l e i e d a t t e r  (11 p 1 e i e il ii t * I 1 p 1 e i e 0 a t l * 1 1
FOREDREM'»  ND I  G H E T  ( 1 F O R E  DR EM* X S F O R E D R E M ^ N D * 7 7

G R U P P E  3
S T E L L E  ( 1 ) S T E L * 5 5 S T E L L * 3 3
UTLAGT ( 1 ) UT L * 1 2 3 0 U T L E G G * 1 2 1 2
U TLAG T  ( 2 ) U TL* 1 0 30 U T L E G G * 1 0 1 2
1NNBRAGT ( 1 ) I N N B R * 5 5 1N N B R 1NG* 4 4
B 1 DRA ( 1 ) B 1 DR* 9 4 1 B 1 DRA* 8 4 1

Tallet i parantes bak søkeordene angir hvor mange ganger ordet fore
kommer i ekspei imentmatcrialet. Ordene er delt inn i 3 grupper:
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(a) Den forste gruppen inneholder lovtiller. Disse ordene hle for
kortet ved den manuelle trunkeringen. men ikke i den automatiske 
Irunkeringen. f.eks. ble ordet "EKTEFELLELO VEN " trunkert 
"E K IE F E L L E L * " . Siden det er vanlig å forkorte lovtitler på 
denne måten i juridiske tekster, må man trunkere som i dette 
tilfellet for å få med alle adekvate sokeord. Den automatiske 
trunkeringen vil ikke kunne fange opp forkortelser av denne 
typen, men problemet kan selvfølgelig loses ved at det legges
inn ei liste over sentrale forkortelser som sokeordel kan 
sjekkes mot, for trunkeringen blir utfort.

(b) I de fire neste tilfellene i tabellen har brukerne trunkert en 
mindre streng enn stammekjernen. Dette er vanlig i tilfeller 
hvor man antar al den trunkerte strengen likevel er entydig.
Resultatet viste også at del bare var i ett tilfelle at det ble
fanget opp ord med en helt annen betydning enn sokeordel. Dette 
gjaldt ordet FORELDREM AKTEN  som ble fanget opp ved trunkering av 
FO RELD REM *. jfr. tabellen. Delte ordet var imidlertid el 
adekvat sokeord.

(c) De fire neste ordene i tabellen får en rotforandring ved 
bøyning. Her har brukerne også valgt å trunkere en mindre 
streng enn stammekjernen. men denne gangen er dette gjort for å 
få fanget opp alle bøyningsformene til ordet. Av tabellen frem
går det at dette fungerte bra for uttrykkene STEL* og IN N BR*. 
men ikke for uttrykket UTL* som fanget opp 20 irrelevante ord.

Den automatisk trunkeringen fanget opp alle bøynings
formene lil søkeordene UTLAGT og INNBRAGT. men ikke til STELLE  
og BIDRA. Dessuten fanget den ikke opp skriftvarianten 
INNBRAKT.

(2) Den automatiske Irunkeringen ga en mindre trunkert streng enn 
den manuelle trunkeringen 

I tabell 7.4/2 nedenfor har vi giti en oversikt over de 16 til
fellene hvor brukerne trunkerte en slorre bokstavstreng enn den 
automatisk trunkeringen.

Blant disse var del bare 7 uttrvkk som forie lil al den automatiske 
trunkeringen fanget opp flest ord. og av disse var det 6 som forte
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til at det ble fanget opp Uere relevante ord. Ordene er delt inn i 
tre grupper:

(1) Den forste gruppen omfatter sokeord hvor brukeren har plassert 
trunkeringstegnet etter endelsen til ordet. Dette medforte at 
bovnings- og avledningsformene til disse ordene uteble fra den 
manuelle trunkeringen. men kom med i den automatiske trunkeringen.

(2) I de 6 neste tilfellene er trunkeringstegnet satt for final Fen  
ved den automatiske trunkeringen. men ikke ved den manuelle 
trunkeringen. Siden denne Fen  ofte sloyfes i avledningsformer
(f.eks. ARVE/ARVING og SYKLE/SYKLING), bor den ikke komme med i den 
trunkerte strengen. Sokeuttrykket LE I*  forte imidlertid til at ord 
a\ hpen LE IL IG H ET  ble fanget opp. Likevel må man trunkere som i 
dette tilfellet for å fa med bøyningsformene LEID  og LEID E. Disse 
ordformene forekom imidlertid ikke i dette materialet, og antall 
adekvate sokeord var derfor det samme ved ved manuell trunkering.

(3) Den siste gruppen utgjor ord som har fått en oppslagsform som er 
mindre enn stammekjernen (il sokeordet. Dette forte til at 
uttrykket VERD* fanget opp både flere relevante og irrelevante ord i 
forhold til uttrykket VERDI*.
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Tabell 7.4/2 Oversikt over de tilfellene Itvor den automatiske trunkeringen 
resulterte i en mindre trunken streng enn den manuelt 
trunkeringen

O R D E T M A N U E L L  T R U N K A U T O M  T R U N K E R 1NG

T  r ii n k e r l Re. T o . T r u n k c r l Re. T o

G R U P P E  1
E t ENDOMV1EN ( 1 ) E 1 ENDOMMEN" 4 4 E 1ENDOM* 1 0 24
B A R N S  ( 1 ) B A R N S * 1 0 B A R N * 1 2 4 4
A R V  1NG ( 1 ) ( 1 ) ARV 1NG * 7 7 A R V * 33 4 9
S E P A R A S J O N  ( 1 ) S E P A R A S J O N * 1 4 26 S E P A R * 1 7 30
P S Y K 1SK  ( 1 ) P S Y K 1S K * 2 2 P S Y K 7 7
s a ti o t e r ( 1 ) 
i e s t a s j o n s -  
h a b i l i t e t

G R U P P E  2

s a b o t  e r *

i e s i a s j o n s 
h a b i 1 *

3

1

3

1

s a b o t *

t c s i a s j o n 
h a b i 1 *

3

1

3

1

o v e r s t i g e  ( 1 ) o v e r s i i g e * 1 1 o v c r s t i g * 1 1
1 'o rø k e  ( 1 ) f o r ø k e * 0 0 f o r  n k * 0 0
p l e i e  ( 1 ) p 1 e i e * 3 X p 1 e i * 3 X
s k i l s m i s s e  ( 1 ) s k i  1 s ni 1 s s e * 1 2 1 5 s k i  1 s ni i s s * 1 2 1 5
s æ r e i e  ( 1 ) s æ r e i e * 5 6 s a* r e i 5 fr
( F.N ) L E  1 E ( 1 ) L E  1 E * 9 1 0 L E  1 * 9 1 6

G R U P P E  3
f y s i s k  ( 1 ) f y s i s k * ■) i f v s * 2 2
g y 1 «I i g ( 1 ) g y I d i g  * 3 1 4 g y 1 il * 3 4
u e n i g  ( 1 ) u e n i g * 3 1 3 ii e n * 3 3
V E R D I  ( 1 ) V E R D I  * 1 4 2 1 V E R D * 1 6 2 7

Konklusjonen av dette forsoket er at den automatiske trunkeringen fungerte 
meget bra - og ga minst like gode sokeargumenter som den manuelle trunk
eringen. 1 tabell 7.4/1 har vi gitt en samlet oversikt over resultatet av den 
manuelle og automatiske trunkeringen
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Tabell 7.4/3 Oversikt over resultatet av den manuelle og automatiske 
trunkeringen

ANT A D E K V A T E  
SØ K EO R D

' S T Ø Y • T O T A L T

Au i om . i r u n k e r i n g  
Ma n u .  i r u n k e r i n g  
B e g g e  ( s n i i t e l )

664 ( 5 X . 4 % )  
63 2 ( 5 6 . 2 % )  
627 ( 5 9 . 3 % )

472 ( 4 1 . 6 % )  
494 ( 4 3 . 8 % )  
43 1 ( 4 0 . 7 % )

1136 j 100% )  
1126 ( 1 0 0 % )  
105 8 ( 1 0 0 % )

Tabellen viser at det faktisk var flere eksempler på at den auto
matiske trunkeringen ga flere adekvate sokeord enn den manuelle 
trunkeringen. Det er grunn til å tro at denne differansen vil være 
enda storre i praksis da trunkeringen i forsoket ble utfort av 
personer med lang erfaring i tekstsoking. 1 praksis vil trunker
ingen ofte bli utfort på en langt mer unoyaktig og impulsiv måte 
(jfr. bl.a. resultatene av LOVDATA-undersokelsen i avsn. 3.3).
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7.5 AutomaCisk trunkering i forhold (il automatisk rotlemmatisering
I tabellen nedenfor har vi sammenlignet resultatet av den auto
matiske trunkeringen med resultatet av den automatiske rot- 
lemmatiseringen.

Tabell 7.5/1 Sammen lign ing av resultatet ved automatisk trunkering og 
automatisk rotlemmatisering

ANT B O Y N .- 
OG A V LED  - 
FORMER

SAMMENSETN ANDRE TOTALT

Re 1. To l. Re 1. Tot, Ret . To 1.

A ti i M u n k .
A ii l . r o t  1 e m .

3X5 
39 1

2 5 X 
0

570
0

2 1 
0

1 -1 1
1 0

6 A 4 
39 1

1 1 3 6 
1 4 0 1

Tabellen viser at den automatiske trunkeringen fanget opp nesten 
like mange boynings- og avledningsformer som den automatiske rot- 
lemmatiseringen. Dette har sammenheng med at de fleste sokeordene 
har et regelmessig boynings- og avledningsmonster. og i slike til
feller vil en trunkering av oppslagsformen til sokeordet. dekket 
alle de ulike ordformene.

Den viktigste forskjellen på disse to hjelpemidlene er at automatisk 
trunkering også supplerer sokeargumentet med mange andre ord. 
Boynings- og avledningsformene utgjorde faktisk bare 1/3 av det 
total antall ord som ble langet opp av den automatiske trunkeringen. 
Blant de resterende ordene var det ca. 1/3 som var adekvate sokeor<’ 
(jfr. 7.2). Det betyr at automatisk trunkering både vil kunne fore 
til at flere relevante og Uere irrelevante dokumenter blir funnet.
Dette forholdet vil vi komme tilbake til i avsn. 8.4.
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7.6 Forbedringer av metoden

Målsetningen for metoden for automatisk trunkering var å fange opp

(1) bovnings- og avledningsformer til sokeordet
(2) ord som er sammensatte av sokeordet
(3) færrest mulig andre ord

Forsok har vist at denne metoden fanger opp de fleste ordene av type
( I )  og (2). Unntaket gjelder en lite gruppe med ord som får en 
rotforandring ved boyning eller avledning - og da spesielt ord som 
får vokalskifte eller konsonantforenkling. Metoden kan imidlertid 
forbedres på dette punktet ved at man bearbeider og tilrettelegger 
regelsettet for trunkering. 1 arbeidet med rotlemmatiseringen fant 
vi del mest hensiktsmessig å anvende den uboyde stammekjernen som 
oppslagsform. mens det i dette tilfellet ville ha vært fordel om den 
bovde formen hadde vært brukt, fordi det er den uboyde lormen av 
ordet som er mest vanlig som sokeordet. Det er imidlertid en enkel 
sak å endre oppslagsformen til de ordene i regelIista som får vokal
skifte (ordregler). Mer problematisk er det å bearbeide de reglene 
som tar hånd om konsonantforenkling, og her må man faktisk vurdere 
hver enkelt regel for seg.

Skal man forbedre metoden for automatisk trunkering, må man se 
nærmere på muligheten for å redusere antall irrelevante ord som blir 
fanget opp. Forsoket med automatisk trunkering viste at 66% av 
"stoven" skyldes ord som var sammensatt av sokeordet. Disse kan 
selvfolgelig fjernes hvis målsetningen er å få med de sammensatte 
ordene. De resterende ordene kan fjernes i den grad man er i stand 
til å undersoke om stammekjernen til ordet er lik eller sammensatt 
av stammekjernen til sokeordet. Dette problemet kan loses ved bruk 
av metoden for automatisk rotlemmatisering og metoden for automatisk 
gjenkjenning og splitting av sammensatte ord. Folgende prosedyre 
kan f.eks. folges:

(a) Finn oppslagsformen til alle de ordene som er fanget opp 
av trunkeringen ved bruk av metoden for automatisk rot
lemmatisering.

(b) Suppler sokeargumente! med de ordene som har samme opp
slagsform som sokeordet.
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(c) Fjern alle ord som ikke er sammensatt, og splitt de gjen
stående (sammensatte) ordene. Her anvendes metoden for 
automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord.

(d) Finn oppslagsformen til det forste leddet i de sammensatte 
ordene ved bruk av metoden for automatisk rot- 
lemmatisering.

(e) Suppler sokeargumentet med de sammensatte ordene som har 
et forste ledd med en oppslags form som er lik oppslags
formen til sokeordet.

Pkt. (a) og (b) vil sile ul alle de ordene som har samme stainme- 
kjerne som sokeordet. og pkt. (e)-(e) vil sile ut de som er sammen
satt av sokeordet. Hvis vi hadde brukt denne fremgangsmåten i for- 
soket med automatisk (runkering. ville vi ha fått fjernet ca. 1/4 av 
"stoyen". Sporsmålet er derfor hvor mye ressurser man er villig til 
å bruke på å få fjernet en såpass liten andel av "stoyen".

Av denne fremstillingen fremgår det også at vi ved å utfore trinn 
(a) og (b) i prosedyren ovenfor, nesten kan oppnå det samme 
resultatet som ved en automatisk rotlemmatisering. Forskjellen vil 
utgjore de ordene med rotforandring som vi ikke får fanget opp i den 
automatiske trunkeringen. En slik fremgangsmåte vil imidlertid 
kreve langt mer maskinressurser under soking enn en metode for auto
matisk rotlemmatisering. Det er likevel en interessant losning. 
fordi den kan implementeres uten å målte bearbeide ordene på forhånd 
og uten å måtte endre systemets filstruktur (ordbokfilen).
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K A P IT T E L  8:
K O N T R O LLER T E  FO R SØ K  M ED  B R U K  AV M ET O D EN E  I T EK ST SØ K IN G

8.1 Innledning

I det folgende skal vi beskrive forsok med bruk av de tre metodene i 
tekstsoking Formålet med forsokene var å få nærmere innsikt i 
hvilken effekt denne type utvidelse av sokeargumentet vil kunne ha 
på søkeresultatet. Sokeelfektiviteten er jo ikke bare bestemt av 
sokeargumentet. men også av sokestrategien og dokumentbasen - og det 
er nettopp samspillet mellom disse faktorene som empiriske forsok 
vil kunne bringe mer innsikt i. De vil kunne belyse hvordan 
systemet fungerer - og hvorfor det fungerer som det gjor.

Empiriske forsok er likevel lite brukt i forskningsarbeidet rundt 
tekstsokesysteiner. Bortsett fra i visse kjente universitetsmiljøer, 
som f.eks Saltons miljø ved Cornell University og City University 
i London, er det sjelden man horer om forsok av denne type. Selv 
ikke i store forskningsprosjektene som f.eks. CO ND O R og SP IR IT , hvor 
sokestrategier og språkbaserte hjelpemidler står sentralt, er det 
lagt vekt pa empirisk forskning. I CONDOR-prosjektet ble det 
riktignok giennomfort et lite kontrollert forsok. men dette ga så 
dårlige resultater at forsoket ble lagt til side og aldri publisert.

Salton gjennomforte forsok med "word-stemming" (automatisk rot- 
lemmatiseringt alt på 1960-tallet, og resultatene viste at dette ga 
positive utslag på sokingen (jfr. Salton 1968). Lignende forsok har 
vært utfort a', andre med tyske databaser, og her vises det til en 
okning i gjenfinningraden på hele 68% og en reduksjon i presisjoen 
på 7% (jfr Niedermair/Thurmair/Butler 1984).
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8.2 Beskrivelse av et kontrollert forsok
8.2.I Oversikt over metoden

Formålet med et kontrollert forsok er å gjore sokeprosessen 
oversiktlig slik at man til enhver tid kan folge med i hva som 
skjer. På den måten vil man få informasjon om hvordan soke- 
resultatene påvirkes av en endring i sokegrunnlaget eller søke- 
strategien.

Et kontrollert forsok er en tidkrevende og omstendig prosess, og det 
består i grove trekke av folgende fire faser:

(1) etablering av eksperimentmaterialet
(2) tilretteleggelse av sokeargumentene for soking
(3) soking
(4) resultatanalyse

Fase ( I )  er kanskje den mest tidkrevende, men har man forst etablert 
et eksperimentmateriale, kan man ha glede av det til senere forsok.

De tre neste punktene utgjor selve forsoket. Her er det en 
stor fordel om man har et eksperimentsysteni til rådighet, slik at 
søkingen og resultatberegningen kan foregå automatisk. Siden denne 
type systemer ikke fantes tilgjengelig, utviklet vi selv et 
eksperimentsysteni som har fått navnet V E X T  (jfr. Fjeldvig 1978).

8.2.2 Etablering av eksperimentmaterialet

Eksperimentmaterialet omfattet:

(1) en dokumentsamling.
(2) et sett med spørsmål
(3) et svarsett (fasit) for hvert spørsmål, dvs. en 

fullstendig oversikt over alle dokumentene i dokument
samlingen som er relevante i forhold (il sporsmålet

( I )  Etablering av en dokumentsamling
Det er viktig at materialet er tilpasset formålet med forsoket (jfr. 
Fjeldvig 1979:8-9). I dette tilfellet var det en forutsetning at 
dokumentene besto av tekster, og at samlingen var såpass stor at vi
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fikk et representativt hilde av effekten av metodene. Dessuten ble 
det lagt vekt på å finne en forholdsvis homogen dokumentbase slik at 
det var mulig å utforme sporsmål som hadde mer enn 2 dokumenter i 
svarsettet (fasiten). Dette har betydning for analysen av 
resultatene, fordi man ved bruk av sporsmål med storre fasiter får 
et mer nyansert bilde av effekten på søkeresultatet enn ved bruk av 
sporsmål med små fasiter.

Eksperinientmaterialet ble etablert alt i 1979. På det tidspunktet 
var det vanskelig å finne et passende materialet som forelå i 
maskinlesbar form. Av praktiske hensyn onsket vi et juridisk 
dokumentmateriale siden vi arbeidet innenfor et juridisk miljo 
(1R1). Vi endte opp med en dokumentsamling som besto av sammendrag 
av alle lagmannsrettsavgjorelser i familie- skifte- og arverett i 
perioden 1970-1979. Den omfattet 1273 dokumenter og utgjorde til- 
sammen 188 582 lopende ord - eller 10 651 ulike graford. Ca. halv
parten av materialet forelå i maskinlesbar form. mens den resterende 
halvparten ble registrert spesielt for dette formålet. En nærmere 
beskrivelse av arbeidet med å få tilrettelagt dokumentsamlingen, er 
gitt i Fjeldvig 1980:4-5 og Fjeldvig 1979:1 I. Eksempel på et par 
dokumenter er gitt i appendix A-l.

(2) Utarbeidelse av sporsmål
Det ble lagt vekt på finne kvalifiserte (potensielle) brukere av 
dokumentsamlingen til å formulere spørsmålene. Med en kvalifisert 
bruker siktes det til én som kjenner dokumentsamlingen og som er i 
stand til å formulere realistiske sporsmål. Det ble også lagt vekt 
på at disse personene kunne ta del i formuleringen av soke- 
argumentet. og det var nærmest en forutsetning at de kunne sette opp 
fasiten (jfr. nedenfor).1

1 alt var deltok 5 personer med å formulere sporsmål og svrasett. og 
det ble utviklet ca. 39 sporsmål. Mange av disse spørsmålene var

I. Naturlig nok var det vanskelig a linne personer sont var villig til a ta ilel i 
ilelte arbeidet. Etter en rekke henvendelser til jurister bade innenfor og utenlor 
Universitetet, fant \i omsider fram til fem personer vcil Del juridiske fakultet; 
lo juridiske professorer (med familie-, skilte- og arveretl som spesialfelt), en 
amanuensis og to vitvnskaplige ussisteniei De to sistnevnte var de samme som 
deltok i forsokene med mmkering (jfr. kap. 7).
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lientel fra dagliglivet og samlet opp over lengere tid. Noen spors- 
mål var svært generelle, mens andre tok opp konkrete problem
stillinger.

(3) Utforming av svnrselt
For hvert sporsmål fikk vi vedkommende som hadde formulert spørs
målet, til å gå gjennom alle dokumentene i samlingen og merke av de 
dokumentene som var relevante for sporsmålet.2 Til flere av spors- 
målene fantes det ikke relevanle dokumenter - eller bare ett doku
mentet. Disse valgte vi å se bort fra. Dette samme gjelder spors
mål med svært stor fasit (over 100 dokumenter).

Det endelige sporsniålssettet besto derfor bare av 22 sporsmål. Av 
disse var 19 utformet av de to personene som deltok i forsoket med 
trunkering (jlr. kap. 7). En oversikt over de sporsmålene som ble 
brukt i forsokene er gitt i appendix A-I.

8.2.3 Søking

Sokeargumentene ble utformet ved at vi fikk den samme personen som 
hadde utformet sporsmålet og fasiten, til å merke av de ordene i 
sporsmålet som var egnet som sokeord. f.eks.:

S røRSM Å LET :  "kan bruksretten til den felles bolig tidsbegrenses?"

ble representert ved

SØKEORDENE BRUKSRETT. BOLIG og TIDSBEGRENSES

Dette er en svært enkel fremgangsmåte som i de fleste tilfellene 
ikke vil gi et godt nok søkeargument. Dette var heller ingen 
forutsetning for disse forsokene. Vårt primære formål var å utvikle

2 Ett unntiik gjaldt de sporsmalene som var formulert av dc to professorene, hvor vi 
llkk en jnriili.sk student lil å loreta llnlesingen av materialet og sile ut de 
dokumentene som berørte de aktuelle problemstillingene. Dette utvalget av 
dokumenter ble vurdert av de to professorene, oc dei endelige fiisitsettet ble salt 
opp pii bakgrunn av deres vurdering.
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metoder som kan hedre sokeresullatene for den vanlige bruker, og 
vare erfaring viser at de fleste brukerne stiller små sokeargumenter 
hvor hver idé er representert med bare etl sokeord (jfr. bl.a. 
resultatene av LOVDATA-undersokelsen i avs. 3.4).

Dessuten var vår hensikt med å velge akkurat denne fremgangsmåten 
også å få et inntrykk av hvilke resultater man kan forvente ved bruk 
av en så enkel sokestrategi basert på spørsmål i naturlig språk. En 
slik prosess lar seg til en viss grad automatisere (jfr. Fjeldvig 
1979:56-66 og Fjeldvig 1980:8-23).

Som sokestrategi valgte vi en fremgangsmåte som minner om 
konseptorbasert søking (jfr. Fjeldvig 1986 avs. 4.4.) - og som vi 
her bare har kalt klasscsoking. Hvert sokeord blir plassert i liver 
sin klasse, og det var eksempler på at to klasser ga uttrykk for den 
idéen. Ord som tilhorte samme rotlemma. ble imdlertid plasserert i 
samme klasse. Sporsmålet i eksempelet ovenfor ble uttrykt ved 
folgende:

SØ KEA RGUM EN T:

KIhssc I: BRUKSRETT
Klasse 2: BOLIG
Klasse 3: TIDSBEGRENSES

På samme måte som ved konseptorbasert soking. ble resultatlista 
rangert primært på antall klasser og sekundært på del totale antall 
sokeord i dokumentet. I tabell 8.2/1 har vi visi det resultatet vi 
fikk for sokeargumentet ovenfor.
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Tabell 8.2/1 Eksempel på en rangert resultatliste

A N T A L L
DOKUM F I JN N E T

A N T A L L
K L A S S E R

A N T A L L
SØ K EO R D

1 3 3
1 2 X
1 2 7
5 2 6
9 2 5

2 5 2 4
4 2 2 3
2 1 2 2

2 1 fi
1 1 5
4 l 3

27 1 2
60 1 1

Av denne tabellen fremgår det at bare ett dokument inneholder alle 
tre sokeordene. Dette dokumentet har en samlet sokeordlrekvensen på 
3 ord. dvs. at hvert sokeord forekommer bare én gang i dokumentet. 
Videre fremgår det at f.eks. 5 dokumenter har sokeord fra to av 
klassene og en samlet sokeordfrekvens på 6.

8.2.4 Resultatanalyse

For hvert sokeresulfat ble det beregnet en individuell GP-kurve med 
gjen finn i ngsgraden (G ) langs den vertikale aksen og presisjonen (P) 
langs den horisontale. Kurven fremkom ved at vi for hvert rangsett 
beregnet gjenfinningsgraden og presisjonen. Inndelingen av rangsett 
skjer på bakgrunn av rangverdiene. slik at for hver gang rangverdien 
endrer seg i den rangerte resultatlista, får vi et nytt rangsett. I 
eksempelet ovenfor vil det overste rangsettet bare bestå av det 
forste dokumentet (jfr. tabell 8.2/1). det neste av dette dokumentet 
pluss det som lolger som nummer to på lista, det tredje vil av disse 
to pluss det som folger som nummer tre på lista, del Ijerde av disse 
tre pluss de neste fem som folger som nummer 4 osv. Denne inn-
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delineen i rangselt er illustrert i tabell 8.2/2 nedenfor, mens 
tabell 8 2 3 gir en oversikt over GP-verdien for hvert enkelt rang- 
sen.

Tabell 8.2 2 Eksempel på inndelingen av rangsell

R A N G S E T T

1 0

i :

1 3

A N T A I. I .
DOK ITJNNF.T

1 

5 

9

2 5 

42 

2 t

2 

1 

4

27

60

A N T A L L
K L A S S E R

3

2

2

2

A N T A L L
S Ø K EO R D
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Tabell 8.2/3 Eksempel pa en beregning av en individuell GP-kurve

RANG ANTAI-L A N T A L L A N T A L L A N T A L L S Ø K E E F F E K T 1V 1 T E T
S E T T K L A S S E R S Ø K EO R D DOK . 

PU N N ET
R E L .  D O K . 
F U N N E T

G - v c r d i P - v c r d i

1 m i n s 1 3 in i ii s l 3 1 1 0 . 1 0 1 . 00
2 2 X 2 1 0 10 0 . 5 0
3 2 7 3 1 0 . 1 0 0 . 3 3
4 2 6 X 1 0 . 1 0 0 . 1 3
5 « 2 5 I 7 1 0 . 1 0 0 . 06
6 2 4 42 0 . 2 0 0 . 0 5
7 " 2 3 X 4 4 0 . 4 0 0 . 0 5
X 2 2 1 0 5 6 0 . 6 0 0 . 06
9 1 6 1 07 7 0 . 7 0 0 . 07

1 0 1 5 1 OX 7 0 . 7 0 0 . 07
1 1 1 3 1 1 2 7 0 . 7 0 0 . 06
1 2 1 « •> 1 39 9 0 . 90 0 . 07
1 3 1 t 1 99 1 0 1 . 00 0 . 0 5

Verdien hle til slutt plottet inn et GP-diagrani. og GP-kurven frem
kom ved at det ble trukket rette linjer mellom punktene (jfr. figur. 
8.2/1).

På bakgrunn av disse individuelle GP-kurvcne ble det beregnet en 
gjennomsnittlig GP-kurve som skulle gi et helhetsbilde av søke
resultatet. Gjennomsnittskurven fremkom ved at vi beregnet den 
gjennomsnittlige presisjonsverdien for gjenfinningsgraden 0.1. 0.2, 
0.3 ...0.9 og 1.0. 1 de tilfellene den individuelle kurven var for 
kort. dvs. at den ikke strakte seg fra 0 (il I langs G-aksen. 
ekstrapolerte vi ut over kurvens endepunkter ved å forlenge kurven 
rett opp fra dens ovre endepunkt og rett ned fra dens nedre ende
punkt (jfr. fig.8.2/2).



Fig. 8.2/1 Eksempel på en individuell GP-kurve 

Gj cn f i nn i n g sg r a d

IVf

0 .1  . 2  . 3  . 4  . 5  . 6  . 7  . 8  . 9  1 . 0

Del kan diskuteres hvorvidt detle er en god fremgangsmåte ettersom 
en forlengelse oppover innebærer at man forutsetter konstant 
presisjon ved okende gjenfinningsgrad. noe som vel er en optimistisk 
antagelse. En bedre fremgangsmåte hadde kanskje vært å estimere 
kurvens forlengelse på bakgrunn av dens forlop.
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For å dempe effekten av denne ekstrapoleringen, vil vi la de gjennom
snittlige GP-kurvene starte ved den gjennomsnittlig laveste G-verdien - og 
slutte ved den gjennomsnittlig hoyeste.

Fig. H.2/2 Eksempel på ekstrapolering ul over kurvens endepunkter

G j en f i nn i ngsgrad

I .0

. 9

.8

I

I figuren nedenfor har vi fremstilt den gjennomsnittskurven vi fikk 
ved å la sokeargumentene inneholde bare de ordene som forekom i
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sporsmålene. dvs. det resultatet vi fikk uten utvidelse av soke- 
argumentene. Denne kurven vil bli brukt som sammenligningsgrunnlag
i vurderingen av de tre metodene.

Fig. 8.2/3 Gjennomsnittlig GP-kurven basen på alle søkeargumeniene, 
og hvor hven sokeargwnent bare består av de utvalgte 
ordene fra spørsmålet

G j e n f i n n i n g s g r a d

0 .1  . 2  . 3  . 4  . 5  . 6  .7  . 8  . 9  1 . 0
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8.2.5 Kritikk av kontrollerte forsøk

Den vanligste innvendingen mot kontrollerte forsok er at omgivelsen 
er for "kunstig", og at resultatet ikke er representativt for det 
som oppnås i praksis. Vårt formål med de kontrollerte forsokene er 
imidlertid ikke å si noe om hvor godt metodene vil fungere i 
praksis, men å kunne si om én fremgangsmåte er hedre enn én annen. 
Ile r er det kun forholdstallene som er interessante - og ikke det 
absolutte resultatet av sokingen.

Andre retter kritikk mot storrelsen på eksperimentmaterialet og 
mener det er for lite til å kunne si noe om de faktiske forhold.
Denne kritikken er berettiget hvis metodene er av en slik karakter 
at effekten av dem endrer seg når dokumentbasen vokser. Vi har 
ingen grunn til å tro at våre metoder vil ha en mindre effekt ved 
bruk av store dokumentbaser enn ved bruk av små - snarere tvert 
imot. Synonymproblemet oker med storrelsen på dokumentbasen. noe 
som også kom fram i IR F s  trunkeringsforsok hvor de konkluderte med 
at nytten av trunkering vil oke med antall dokumenter i samlingen 
(jfr. Harvold 1974:139-144).

Det kan forovrig tilfoyes at vårt eksperimentmateriale ikke er 
mindre enn det som f.eks. har vært brukt av Salton i SMART-for- 
sokene. Dokumentsamlingene i disse eksperimentene varierte fra 82- 
780 dokumenter (jfr. Salton 1968:317).

8.2.6 Kort om eksperimentsystemet VEXT

V E X T  er et eksperimentsvstem som vi har utviklet spesielt til bruk 
for kontrollerte forsok i tekstsoking. Det er basert på tekstsoke- 
systemet N O V A :,:STATUS, skrevet i FO RTRAN og er tilgjengelig j>å Di£C- 
10-anlegget ved Universitetet i Oslo.

Systemet har vært i kontinuerlig forandring helt siden del "kom på 
lufta" i 1977. Nye funksjoner er blitt lagt til etterhvert som det 
har vært behov for det. og i dag omfatter det ulike metoder for 
automatisk indeksering og bearbeiding av sokeargumentet, soke- 
strategier. utskriftsrutiner. statistikk og beregning av søke
resultater. Systemet er modulært oppbygd slik at man ved initiering 
av systemet kan velge hvilke funksjoner man onsker at systemet skal 
ha.
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Alle forsokene som er heskrevet i dette kapittelet, er utfort med 
V E X T . Systemet er kommandodrevet og del finnes l.eks. egne 
kommandoer for innlesing av fasit, redigering av fasit, beregning av 
individuelle GP-kurver og gjennomsnittlige kurver. Valg av soke- 
strategi og meioder for behandling av sokeordene, skjer enten ved 
initiering av systemet eller ved en paraineteroppsetting idet man går 
inn i systemet.

En nærmere beskrivelse og eksempler på bruk av V E X T  er gitt i 
Fjeldvig 1978.

8.3 Forsok med nutnmatisk rotlcmmntisering
Forsoket med automatisk rotlemmatisering ble innledet med at vi rot- 
lemmatiserte alle de ulike ordene i dokumentbasen, dvs. at hvert ord 
ble behandlet av metoden for automatisk rotlemmatisering og tildelt 
en oppslagsform, Deretter grupperte vi ord med samme oppslagsform, 
og la resultatet ut på en fli.



Ved soking ble hvert sokeord tildelt en oppslagsform på samme måte 
som ovenfor. Deretter ble sokeordet supplert med alle de andre 
ordene i basen med samme oppslagsform. Ut eksempel er gitt 
nedenfor:

SPØ RSM ÅL : "Kim bruksretten til Jen leites bolig lidsbegrenses?"

SØKEORD : BRUKSRETTEN . BOLIG. T ID SBEG REN SES

SØ KEA RG UM EN T rø R  UTV ID ELSE:

KLA SSE I: BRUKSRETTEN  
K IA S S E  2: BOLIG,
KLASSE 3: TIDSBEGRENSES.

SØ KEA RG UM EN T ETTER  UTV ID ELSEN  (AUTOM ATISK RO TLEM M AT ISER IN G

KIJVSSE I BRUKSRETT. BRUKSRETTEN  
K IA S S E  2: BOLIG . BOLIGEN . BO LIGER . BO LIG M ESSIG  
KLASSE 3: T ID SBEG REN SE. T ID SBEG REN SES. T IDBEGRENSF.T. 

T ID SBEGREN SN ING . T ID SBEG REN SN IN G EN .

Av det samlede antall sokeord var det bare I (ØKE) som ikke ble 
supplert med alle bovnings- og avledningsformene. og 3 som også ble 
supplert med andre ord. Dette gjaldt ordene:

- TID som også ble supplert med ordet TIDE
- EIENDOM  som også ble supplert med ordene EIENDOM M ELIGE. 

E/ENDOMMEUGHE1 E/i
- UTLAGT som også ble supplert med ordene UTLEGGET. UTLEGGENE

Ingen av disse feilene fikk imidlertid betydning for sokeresultatet.

I figurene nedenfor har vi tegnet inn både den gjennomsnittlige GP- 
kurven som vi fikk med de opprinnelige sokeargumentene (heltruket 
kurven) og den vi fikk etter at sokeargumentet var utvidet med alle 
boynings- og avledningsformene til sokeordene (stiplet kurven).
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Fig. 8.3/1 Effekten av a utvide søkeargumentene med bøynings- og 
avledningsformer

Gj  en f i nn i ngsgrad

--------- den gj.snitt. GP-kurven før utvidelsen av
søkeargumen tene

- - - - den gj.snitt. GP-kurven ved bruk av 
automatisk rotlemmatisering
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Kurvene viser hell klart at denne utvidelsen av sokeargumentene har 
hatt en positiv effekt på sokeresultatet. En sammenligning av 
resultatene for hvert enkelt sok viste en forbedring av soke- 
effektiviteten i over halvpartene av tilfellene.

Tabell 8.3/1 gir en oversikt over antall funne relevante dokumenter 
med og uten denne utvidelsen av sokeargumentene. Tallet i parantes 
viser den totale gjenfinningsgraden i hvert enkelt sok. og tegnet

markerer de sporsmålene som har fått en økning i gjenfinnings
graden.

Av tabellen fremgår det at i 12 av de 22 tilfellene har 
utvidelsen av sokeargumentene fort til at flere relevante dokumenter 
ble funnet. Den gjennomsnittlige økningen i gjenfinningsgraden lor 
alle sporsmålene var på hele 24%. Selv om dette også forte til at 
flere irrelevante dokumenter ble funnet, viser den gjennomsnittlige 
GP-kurven i fig. 8.3/1 at presisjonsverdien økte for alle verdiene 
av gjenfinningsgraden. Det betyr at utvidelsen har gitt et bedre 
grunning for å sile ut de relevante dokumentene. Al man har lått en 
dårligere presisjon i de laveste rangsettene. fremgår ikke av denne 
figuren ettersom maksimal gjenfinn i ngsgrad ble oppnådd ved en høyere 
presisjonsverdi.
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Tabell 8.3/1 En oversikt over antall funne relevante dokumenter ved bruk 
av sokeargumenter med og uten alle boynings- og 
avledningsformene til søkeordene.

SPØ RSM h l FA S  IT UTEN U T V 1D E L S E AUT . ROTLEM.

1 1 3 1 ( 0 . 0 7 ) 1 3 * ( 1 0 0 )
32 1 2 ( 0 . 3 8 ) 3 1 * ( 0 . 9 7 )

3 93 92 ( 0 , 9 9 ) 9 3 ■" ( 1 . 0 0 )
4 1 4 1 0 ( 0 . 7 1 ) 1 3 * ( 0 . 9 3 )
5 t 0 ( 0 . 0 0 ) 1 ( 1 . 0 0 )
6 1 2 1 1 ( 0 . 9 2 ) 1 2 * ( 1 0 0 )
7 39 37 ( 0 . 9 5 ) 3 8 + ( 0 . 9 7 )
8 6 6 ( 1 . 0 0 ) 6 ( 1 . 00 )
9 1 1 3 ( 0 . 2 7 ) 1 1 • ( 1 . 0 0 )
1 0 3 3 ( 1 . 0 0 ) 3 ( 1 . 0 0 )
1 1 68 4 0 ( 0 . 5 9 ) 68 * ( 1 . 0 0 )
1 2 1 4 1 4 ( 1 . 00 ) 1 4 ( 1 . 0 0 )
1 3 27 2 7 ( 1 . 0 0 ) 27 ( 1 . 0 0 )
I 4 6 6 ( 1 . 0 0 ) 6 ( 1 . 00)
1 5 7 5 ( 0 . 7 1 ) 7 * ( 1 . 0 0 )
1 6 1 7 8 ( 0 . 4 7 ) 1 7 * ( 1 . 0 0 )
1 7 1 7 1 7 ( 1 . 0 0 ) 1 7 ( 1 . 0 0 )
1 8 ■> ■> ( 1 . 0 0 ) •> ( 1 . 0 0 )
1 9 20 1 0 ( 0 . 5 0 ) 2 0 + ( 1 . 00 )
20 4 4 ( 1 . 0 0 ) 4 ( I . 00 )
2 1 4 4 ( 1 . 0 0 ) 4 ( 1 . 0 0 )
■> 2 1 0 t 0 ( 1 . 0 0 ) 1 0 ( 1 . 0 0 )

G j e n n om s ii t 1 ( 0 75) ( 0 . 9 9 )

Dette forsoket bekrefter derfor vår antagelse om at en utvidelse av 
sokeargumentene med boynings- og avledningslormer vil kunne oke 
sokeeffektiviteten.
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8.4 Effekten nv mitomntisk trtinkering i forhold til nutnmatisk 
rutlemmnlisering

På lignende måte ble det gjennomfort et kontrollert forsok med auto
matisk trunkering. Også her ble hvert sokeord tildelt en oppslags- 
form på samme måte som ovenfor. Denne oppslagsformen ble trunkert, 
og den erstattet sokeordet i sokeargumentet, f.eks.:

SPØ RSM ÅL : "K<in bruksretten til ilen lelles InMig tidsbegrenses?"

SØKRORD : BRUKSRETTEN. BOLIG. TIDSBEGRENSES

SØ K EA RG U M EN TET  E T rE R  AT SØKEORDENE ER A U TO M A TIS K  TRU N K ERT

Klasse 1: BRUKSRETT*
Klasse 2: BO*
Klasse 3: TIDSBEGRENS-

1 tabell 8.4/1 utgjor den prikkete linjen den gjennomsnittlige GP- 
kurven for automatisk trunkering. De to ovrige kurvene er de samme 
som i tabell 8.3/1 hvor den heltrukne representerer resultatet "uten 
utvidelse" og den stiplele representerer resultatet med "automatisk 
rotlemmatisering".

Hvis man sammenligner kurven for automatisk trunkering med den hel
trukne kurven, fremgår det nokså klart at en automatisk trunkering 
absolutt har sin berettigelse. Kurven viser en gjennomsnittlige 
okning i presisjonsverdien for alle verdiene av gjenfinningsgraden. 
Sammenlignet med kurven for automatiske rotlemmatisering. er for
skjellen bare marginal, og det er vanskelig å si om den ene kurven 
er bedre enn den andre.
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Figur 8.4/1 Sammenligning av resultatet ved au tomat isk t runke ring og 
automatisk rotlemmatisering

G jc n f in n in g r a d

--------- den gjennomsnittlige GP-kurven før
utvidelsen av søkeargumentene

- - - - den g j .snitt. GP-kurven ved bruk av 
automatisk rotlemmatisering

........  den gjennomsnittlige GP-kurven ved bruk av
automatisk trunkering
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I tabellen 8.4/1 har vi gitt en oversikt over hvor mange relevante 
dokumenter som ble funnet ved bruk av den automatiske trunkeringen i 
forhold til den automatiske rotlemmatiseringen. Tegnet ' i kolonne 
4 markerer en okning i antall funne relevant dokumenter ved bruk av 
automatisk rotlemmalisering i forhold til ingen utvidelse, og tegnet 
+ eller ' i kolonne 5 markerer en okning (eller reduksjon) i antall 
funne relevante dokumenter ved bruk av automatisk trunkering i for
hold til automatisk rotlemmatisering.

Tabellen viser at den automatiske trunkeringen okte den totale 
gjenfinn ingsgraden for tre av sporsmålene. mens det bare i ett til
fellet ble funnet færre relevante dokumenter ved trunkering enn ved 
rotlemmatisering (sporsmål 6). Forskjellen er imidlertid så liten 
at den ikke slår ut på den gjennomsnittlige gjenfinningsgraden som 
er vist på siste linje i tabellen.

Det var også bare en marginal forskjellig i presisjonen ved 
bruk av de to fremgangsmåtene - noe som kanskje synes underlig 
ettersom den automatiske trunkeringen forte til at det ble funnet 
flere irrelevante dokumenter. De fleste irrelevante dokumentene ble 
imidlertid plassert i de bakerste langsettene, fordi de inneholdt så 
få sokeord. Her fikk de liten innflytelse på resultatet, fordi de 
relevante dokumentene forekom mye hoyere opp på resultatlista.
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Tabell S. 4/1 Anlall funne relevante dokumentär ved bruk av automaiisk 
rotlemmatisering o$ ved bruk ar aiitomatiske trunkerin%

1 2 3 4 5
S P0 RSM Ä  L F A S  IT U T EN U T V ID . A U T  R O T I.EM A U T T R U N K

(G - v c r il i ) (G - v e i il i )
1 1 7 1 1 3 * ( 0 . 7 7 ) 1 3 ( 0 7 7 )
2 3 ft I 2 3 1 * ( 0 s ft ) 32 + ( 0 . X 9 )
3 93 9 2 9 3 * ( 1 . 0 0 ) 93 ( 1 . 0 0 )
4 1 4 1 0 1 3 * ( 0 . 9 3 ) 1 4 + ( 1 . 0 0 )
5 1 0 1 * ( 1 . 0 0 ) 1 ( 1 . 0 0 )
ft 1 2 1 1 1 2 * ( 1 . 0 0 ) 1 1 - ( 0 . 9 2 )
7 3 9 3 7 3 8* ( 0 . 9 7 ) 39 + ( 1 . 0 0 )
X ft ft 6 ( 1 . 0 0 ) ft ( 1 . 0 0 )
9 1 1 3 1 1 * ( 1 . 0 0 ) 1 1 ( 1 . 0 0 )
1 0 3 3 3 ( 1 . 0 0 ) 3 ( 1 . 0 0 )
1 1 7 1 40 ft X * ( 0 . 9ft ) ft X ( 0 . 9ft )
1 2 1 4 1 4 1 4 ( 1 . 0 0 ) 1 4 ( 1 . 0 0 )
1 3 2 8 2 7 2 7 ( 0 . 9ft ) 2 7 ( 0 . 9 ft )
1 4 ft ft ft ( 1 . 0 0 ) ft ( 1 . 0 0 )
1 5 7 5 7 * ( 1 . 0 0 ) 7 ( 1 . 0 0 )
I ft 1 7 X 1 7 * ( 1 . 0 0 ) 1 7 ( 1 . 0 0 )
1 7 2 1 1 7 1 7 ( 0 . X 1 ) 1 7 ( 0 . X 1 )
1 X 2 *i 2 ( 1 . 0 0 ) 2 ( 1 . 0 0 )
1 9 20 1 0 2 0* ( 1 00 ) 20 ( 1 . 0 0 )
20 9 4 4 ( 0 . 4 4 ) 4 ( 0 . 4 4 )
2 1 5 4 4 ( 0 X 0 ) 4 ( 0 X 0 )
i 2 1 0 1 0 1 0 ( 1 . 0 0 ) 1 0 ( 1 . 0 0 )

G j  c n n oms n i i l ( 0 70 ) ! ( 0 . 9 3 ) ( 0 . 9 3 )
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8.5 Forsok med splilling av sammensatte sokeord

I tillegg til å utvide sokeargumentene ved bruk av automatisk 
trunkering eller rotlemmatisering. kan vi bearbeide de sammensatte 
sokeordene og supplere dem med uttrykk som vil dekke formuleringer 
som inneholder de samme (usammensatte) ordene, og som har samme 
betydning som de sammensatte ordene.

Dette forsoket ble innledet med at alle sokeordene ble behandlet av 
metoden for automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord. 
Resultatet viste at metoden hadde klart å skille ut alle de 31 
sammensatte sokeordene og splitte dem riktig. Bare i ett tilfelle 
ga splitting to alternative losninger. Dette gjaldt ordet 
VERDIØKNING  som ga losningene:

(a) VERDI-ØKNING
(b) VERD-IØKNING

Det siste alternativet ble imidlertid forkastet fordi IØKNING  (eller 
andre ord med denne stammekjernen) ikke lantes i sokefilen. Det 
gjorde derimot ordene VERDI og ØKNING.

For hvert sammensatte ord ble det konstruert et uttrykk som besto av 
de enkelte leddene (eller bovnings- og avledningsformer av disse) 
kombinert med setningsoperatoren (markert ved tegnet " II" ) .  De 
ovrige usammensatte ordene ble supplert med boynings- og avlednings
former. Et eksempel er vist nedenfor:

SPØ RSM ÅL : "Kan bruksretten til den telles bolig tidsbegrenses?"

SØKEORD : BRUKSRETT. BOLIG. T ID SBEG REN SES

SØ K EA RG U M EN TET  rø R  UTV ID ELSE:

Klasse 1 BRUKSRETT 
Klasse 2: BOLIG.
Klasse 3: T tDSBEGREN SE.
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SØ KEA RG U M EN TET  ETT ER  U TV ID ELSE :

Klasse 1: BRUKSRETT. BRU KSRETTEN . (BRUK. BRU KEN . BRUKEN S.
BRU KER . BRU K E) // (RETT .R ETT EN )

Klasse 2: BOLIG . BO LIG EN , BO L IG ER . BO LIG M ESS IG
Klasse 3: T ID SBEG REN SE . T ID SBEG REN SES . T ID SBEG R EN SET .

T ID SBEG REN SN IN G . T ID SBEG REN SN IN G EN .T ID SBEG REN SN IN G . 
T ID SBEG REN SN IN G EN . (TID . T IDA. T ID E . T ID EN . TIDS.
T ID EN ) // (BEG R EN SE . B EG R EN SER . B EG R EN SET . BEG REN SETE . 
BEG REN SN IN G . BEG REN SN IN G . BEG REN SN IN G EN . 
BEG REN SN IN G ER )*)

Setningsoperatoren stiller som krav at minst ett ord fra liver side 
a\ operatoren (f.eks. li HU KEN  og RETT) må forekomme i samme setning 
lor at uttrykket skal betraktes som funnet. Rekkefolgen av ordene 
innen setningen er uten betydning. Som nevnt i avsn. 4.2 pkt. 2. ga 
dette et bedre resultat enn om man bare skulle stille krav til at de 
måtte forekomme innen samme dokument.

I eksperimentmaterialet var det kun ett sammensatt ord som besto av 
tre rotter, nemlig ordet SETA RA S J ON S l ID SPU N K I ’. Dette ordet 
supplerte vi med følgende tre uttrykk:

1) (SEPARASJON. SEPARASJO N EN ,..) // (TID. T ID S,..) // (PUNKT. 
PUNKTET..)

2) (SEPARASJON. SEPARSJO N EN ....) // (TIDSPUNKT, TIDSPUNKTET, ..)
3) (SEPARSJONSTfD, SEPARASJONSTIDEN. ..) // (PUNKT, PUNKTET...)

I fig. 8.5/1 er den gjennomsnittlige GP-kurven ved bruk av metoden 
for automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord markert 
\ed den prikkete kurven. Den stiplete kurven viser GP-kurven ved 
bruk av bare automatisk rotlemmatisering. Differansen mellom disse 
to skulle derfor gi et inntrykk av effekten av behandle de sammen- 
>ane ordene på denne måten.



Figur 8.5/1 EJfckten av å splitte de sammensatte søkeordene
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Gj  en f i nn ingsgrad

--------  den gjennomsnittlige GP-kurven før
utvidelsen av søkeargumentene

- - - - den gjennomsnittlige GP-kurven ved bruk av 
automatisk rotlemmatisering

........  den gjennomsnittlige GP-kurven ved bruk av
både metoden for automatisk splitting av 
sammensatte ord og automatisk 
rotlemmat isering
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Som det fremgår av figuren, ga denne utvidelsen av sokeargumentet 
lite utslag på del gjennomsnittlige søkeresultatet. Den forte ikke 
til at det ble funnet flere relevante dokumenter, men i tre av til
fellene forte den lil bedre presisjon i det overste langsettet. Den 
ga ikke dårligere resultat i noen av tilfellene, bortsett fra al det 
ble funnet flere irrelevante ord som ble plassert i de bakerste 
rangsett.

For å undersoke nærmere effeklen av denne utvidelse, gikk vi gjennom 
alle de dokumentene som var blitt funnet bare på grunn av denne 
utvidelsen, og vurderte om de inneholdt formuleringer som hadde 
samme meningsinnhold som det sammensatte sokeordet. Resultatet av 
detie studiet er visi i tabell 8.5/1. Den andre kolonnen (TO TA LT ) 
viser hvor mange flere dokumenter som ble funnet, og den Iredje 
kolonnen hvor mange av disse som inneholdt relevante formuleringer.
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Tabell 8.5/1 Oversikt over livor mange flere dokumenter som ble 
funnet pga. demte behandlingen av de sammensatte 
sokeordene - og hvor mange av disse som inneholdt 
i r relevante formuleringer

ORD T O T A L T R E L E V A N T E

A R V E  - LO VEN 2 2
AR B E  1 DS -T 1D 2 1 7
B R U K S  R ET T 3 3
E G E N - 1N N SA TS 2
E K T E - F E L L E  LO V EN 1 1 3
E K T E - F E L L E  S K 1F T E 1 6 1 6
E K T E S K A P S  - LO V EN 1 35 la
F A R S K A P S  SAK 6 fc
F O R E L D R E  - R ET T 3 1

*M IN D R E  Å R I G 2 0
O P P  F O S T R 1N G S - B 1 DRAG 1 1

" P L I K - D E L 2 0
SAM VÆ RS - R E T T E N 1 1
S E P A R A S JO N S  - BO 3 1
T 1 DS - B E G R E N S E S 4 2
U N D ER H O LD S B 1 DRAG 4 1
V E R D I- O K N 1NG 1 1

B e h a n d l i n g e n  a v  l o l g c n d c  s a  mm e n s a l  l e  o r d  f ø r i c  
i k k e  l i l  a l  d e l  b l e  f u n n e  I f l e r e  d o k i i m c n i c r :

B L O D T Y P E  
" T E S T A S  JO N S  II AB I L I T E T
* E K T E P A K T E R S
* H A L V P A R T
*1-1 V S D I  S P O S  I S J O N  
* L O N N S B R ING EN D E 

S E P R A S J O N S T I D S  PUN KT 
•"TI DS PU N K T  

S K I  E T E  LO V EN

D O D S D IS P O S IS JO N  
‘ E K T E F E L L E  
FO RELD REM YN D IG H ET  

♦HUSBANKEN 
LODDE I ER 
MARKEDS PR IS

* r i .E  I ED ATTER 
*TVANGSM ULKT
* SER E I E



Tabellen viser al 17 av de 33 sammensatte ordene ble supplert med 
uttrvkk som forte til at flere dokumenter ble funnet, og av disse 
var det 15 som forte til at det ble fanget opp dokumenter med 
relevante formuleringer. Ordene som er listet under tabellen, forte 
ikke til at det ble funnet flere dokumenter. Blant disse finner vi 
mange juridiske fagtermer, som f.eks. SÆ REIE, EKTEPAKTERS. 
EK TEFELLE. FLIK D EL, LIVSD ISPO SISJO N  og DØDSDISPOSISJON.
Dene er ord som har fått en særbetydning, og som ikke kan uttrykkes 
ved de enkelte ordene. Det samme gjelder ord som HALVPART. HUSBANK, 
EIEN D ELER . PLEIED A  TTER. ARBEID STID 1 . TIDSPUNKT og 
LØNNSIiRINGENDE2 . V i finner grunn (il å tro at andelen 
leksikaliserte ord i dette tilfellet er langt hoyere enn det somer 
vanlig blant sokeord. 1 de to eksperimcntmaterialene som ble omtalt 
ovenfor, var det nesten ingen leksikaliserte ord. Heller ikke i 
ekspei imentmaterialet som ble brukt i LOVDATA-undersokelsen (jfr. 
avsn. 3.4). som også er av juridisk karakter, var det mange 
leksikaliserte ord. I tabellen (jfr. tabell 8.5/1) har vi merket 
alle leksikaliserte ord med en *.

Bortsett fra de to leksikaliserte ordene i tabell 8.5/1. ga alle 
sokeordene minst ett dokument som inneholdt en formuleringen med 
samme meningsinnhold som det sammensatte ordet. Et eksempel er 
ordet ZTA TEFELLELO VEN . hvor det i teksten sto "LO V OM EKTEFELLERS  
FORM UESFORHOLD" som er langtittelen på loven. Det var også en del 
tilfeller hvor det fremgikk mer indirekte av teksten at de to ordene 
uttrykte det samme meningsinnholdet, f.eks. i stedet for ARVELOVEN  
sto det

I. Ordet A RBEID ST ID  betrakter vi som et leksikalisert ord lor»li tlel refererer lil den 
titlen |vi dagen som vi arbeider, og ikke til f.cks. hvilke perioder i aret vi 
jobber

2 TiKvureikle liugei del i ordet LO N N SBR IN G EN D E en oknine av kinnen - noe som ikke 
kommer lil uttrykk gjennom de lo leddene LONN og BR IN GEN D E.
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( ! )

"Avdode A hadde i testamen tel bestemt al "hva jeg
iah mane etterlate meg av losore. verdipapirer og kontanter,
fordeles likelig mellom mine i Norge bosatte ARVINGER etler LO VEN"

(2)
"Fru li (fodt 1885 - d. 1975) opprettet i 1968 el testament. Tvist 
om testamentets siste punkt: del som måtte vare igjen eller meg 
skal deles mellom mine ARVINGER etter LOVEN"

Dette forsoket viser derfor at man ved å supplere sammensatte soke- 
ord med uttrykk av denne tvpe, får et mer utfyllende sokeargument. 
Hvorvidt dette vil fore til at flere relevante dokumenter blir 
funnet, avhenger av hvilke andre sokeord som er brukt, den aktuelle 
problemstillingen og brukerens oppfatning av lua som er et relevant 
dokument.

8.6 Oppsummering
1 dette kapittelet har vi beskrevet en serie med kontrollerte forsok 
i lekstsoking hvor vi har testet effekten på søkeresultatet ved å ta 
i bruk de tre hjelpemidlene:

(1) automatisk rotlemmatisering
(2) automatisk trunkering
(3) automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord

Forsokene har vært gjennomfort på en dokumentsamling bestående av 
1273 sammendrag av lagmannsrettsavgjorelser. og 22 sporsmål.

Resultatene viser helt klart at både metode ( I )  og (2) gir en 
betydelig okning i sokeeffektiviteten. Resultatene i disse to til
fellene var nesten sammenfallende, og det synes derfor å spille 
liten rolle hvilke av de metodene man velger. Ressursmessige hensyn 
tilsier imidlertid at man bor velge automatisk rotlemmatisering. men 
det kan være praktiske hensyn som gjor at man likevel foretrekker 
automatisk trunkering.
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En nærrere undersokclsen av resultatene for hvert enkelt sok viste 
at dei Me funnet flere irrelevante dokumenter ved bruk automatisk 
trunkering. men disse ble som oftest plassert i de bakerste rang* 
settene oz fikk liten innflytelse på presisjonen. 1 tre tilfeller 
forte den automatisk trunkeringen til at det ble funnet flere 
relevante dokumenter enn ved bruk av automatisk rotlemmatisering. 
mens dei motsatte var tilfelle for bare et sporsmål.

Bruk a\ den tredje metoden - gjenfinning og splitting av sammensatte 
ord - forte ikke (il en bedre gjennomsnittlig GP-kurve. Dette til 
tross for at denne metoden resulterte i at sokeargumentene som 
oftest ble supplert med relevante sokeuttrykk. dvs. uttrykk som 
fanger opp dokumenter med samme meningsinnhold som det sammensatte 
sokeorde’. Metoden er imidlertid nokså ressurskrevende, og det kan 
derfor reises tvil om i hvilken grad den vil bidra til mer effektive 
tekstsokesystemer. Uansett bor det innhentes mer erfaring med denne 
type metode for man tar en beslutning.
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O PPSU M M ER IN G

Formålet med denne avhandlingen har dels vært å peke på svakheter 
ved dagens tekstsokesystemer og dels å komme med konkrete forslag 
til hvordan de kan gjores mer effektive. 1 definisjonen av tekst- 
sokesystemers effektivitet har vi tatt utgangspunkt i formålet med 
et tekstsokesystem. Et tekstsokesvstem er et verktoy som skal tjene 
informasjonssystemet på en slik måte at det blir raskere og bil
ligere å nå fram til den aktuelle informasjonen. Jo  bedre soke- 
systemet tiIfredstiIler dette formålet, jo mer effektivt er det.

Det er flere sider ved et tekstsokesystem som påvirker dets 
effektivitet. 1 grove trekk kan man skille mellom systemets:

(1) oppbygning og utforming (systemarkitektur)
(2) brukergrensesnitt
(3) søkefunksjon
(4) bla- og utskriftsmuligheter

Det forste punktet angår måten dataene er organsiert på 
(filsystemet), programstrukuren og kvaliteten på programmer i ngs- 
arbeidet. Denne siden av systemet er avgjorende for ressurs
forbruket ved oppdatering og hvor mye lagringsplassen systemet 
krever for en gitt dokumentsamling. Dessuten vil den påvirke 
responstiden ved soking.

De tre neste punktene angår sokesiden av systemet, og de har 
betydning for hvordan systemet vil fungere i en sokesituasjon. Man 
kan se på brukergrensesnittet som systemets "ansikt" mot brukeren.
Det er bestemmende for hvordan man kan kommunisere med systemet og 
hvilken hjelp man får. Med søkefunksjonen sikter vi til de egen
skapene ved systemet som angår dets evne til å finne fram til 
relevant informasjon. Her er spesielt sokestrategien og eventuelle 
metoder for bearbeiding av sokegrunnlaget (dokumentene og soke- 
grunnlaget) avgjorende.

Det siste punktet er av betydning for den tiden brukeren 
anvender på å vurdere de funne dokumentene. Ved bruk av lange doku
menter er det f.eks. nyttig å kunne få se sentrale deler av de funne 
dokumentet eller bare de delene som tiIfredstiIIci' sokeargumentet 
(fokusering).
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I denne avhandlingen har vi rettet oppmerksomheten mot de sider ved 
systemet som angår sokeeffektiviteten. Dette gjelder spesiell søke
funksjonen og til en viss grad brukergrensesnittet. Vi har ikke 
berort tiltak som har til formål å effektivisere relevansvurderingen 
(jfr. pkt. 4 ovenfor).

Ser man utviklingen av tekstsokesvstemene. er det lite som har vært 
gjort i retning av å bedre søkefunksjonen. De Heste systemene i 
dag er fremdeles basert på boolsk soking. og søkeresultatet vil være 
bestemt av brukerens valg av søkeord og måten sokeordene er 
kombinert på i sokeargumentet. Det finnes ingen spesielle metoder 
for automatisk indeksering, og alle ordene i dokumentene er sokbare
- bortsett fra eventuelle stoppord som er satt opp på en forhånds
definert liste. Alle ordene får også tildelt samme vekt - uansett 
hvor hyppig de opptrer i den enkelte dokument og hvor stor spredning 
de har i dokumentsamlingen. Brukeren får ingen hjelp i formulering 
av sokeargumentet. og trunkering og evt. synonymtesaurus er de 
eneste hjelpemidlene man har som kan bidra til å utvide soke- 
argumentet med relevante søkeord.

Det har vært gjennomfort relativt få undersøkelser med formål å 
belyse brukernes syn på dagens tekstsokesvstemer. Avhandlingen gir 
et kort utdrag fra de mest kjente brukerundersøkelsene - som alle 
retter seg mot rettslige informasjonssystemer. Konklusjonen på 
disse undersøkelsene er at det er en relativ stor interesse for 
tekstsoking blant de yngre og uerfarne brukere, men at mangel på 
kunnskap om dokumentbasenes og systemets virkemåte, er de viktigste 
årsakene til at systemet brukes lite og at mange foler at de ikke 
får utnynet systemet på en optimal måte. De fleste etterlyser 
bedre dokumentasjon om baser og soketeknikker. og et storre tilbud 
av kurs med praktiske ovelser.

Denne vurderingen av dagens systemer viser at systemene ikke fungere 
tilfredstillende. og at mye kan gjores for å bedre søkefunksjonen og 
legge forholdene bedre til rette for brukerne. For å få bedre inn
sikt i hvilke type tiltak som synes mest nodvendig og som burde 
prioriteres, gjennomførte vi en empirisk undersøkelse av hvordan 
brukerne går fram når de soker. Undersøkelsen var basert på ea.
2400 sokeargumenter som var stilt til LOVDATA.

Resultatet viste at de fleste brukere stiller svært enkle
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sokeargumenter. Over halvparten av sokeargumente! besto bare av ett 
sokeord - selv om vi så bort fra alle de argumentene som omfattel 
faste ord og uttrykk, f.eks. navn. lovhenvisninger, faste faguttrykk 
o.l. De fleste hadde lagt liten vekt på å definere synonymer, og 
bare 40%  av de ordene som burde ha vært trunkert. var trunkert. 
llndersokelsen viste også at boolsk soking var mye mer brukt enn 
konseptorbasert soking. og bare 7 av de 581 sokeargumenter som var 
bygd opp av den boolske operatorene OG. inneholdt opeiatoren E L L E R .

Denne undersokelsen peker på en rekke svakheter ved den type 
svstemer som bl.a. LO VD A TA  gjor bruk av, og vi vil spesiell trekke 
fram behovet for

(a) å erstatte boolsk soking med en sokestrategi som er mer 
rettet mot tekstsoking

(b) å innfore tiltak som kan bidra til en mer utfyllende soke- 
argument

Del finnes en rekke sokestrategier som vil kunne fungere mye bedre 
enn boolsk soking (jfr. Fjeldvig 1986 kap 4 og avs. 7.3). Et 
eksempel på en slik strategi er konseptorbasert soking. Denne 
strategien var faktisk tilgjengelig i LO VD ATA  på det tidspunktet 
undersokelsen ble gjennomført, men den ble relativt lite brukt i 
forhold til boolsk soking. Dette antar vi har med måten konseptor
basert soking er tilgjengelig på.

Derimot har lite av forskningen rundt tekstsokesystemer vært rettet 
mol "synonympioblemet i tekstsoking". Dette er el omfattende og 
komplekst problemområde som har sammenheng med ulike egenskaper ved 
del naturlige språk. I denne avhandlingen har vi arbeidet med to 
tvper egenskaper ved språkel som er med på å forårsake synonym- 
problcmet - nemlig at et ord kan

(1) ha ulike boynings- og avledningsformer
(2) være sammensatt av flere ord

I en sokesituasjon er det sjeldent at man tillegger ordets 
grammatiske form er en betydning da det er det meningsinnholdet som 
ordet gir uttrykk for. som er del sentrale. Soker man f.eks. på 
ordet ARV. vil man også være interessert i de dokumentene hvor står 
ARV. ARVEN. ARV ENS. ARVER. ARVENE. ARVE.
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ARVET. ARVING , ARVING. ARVINGEN  e.l.
På norsk bruker vi mye sammensatte ord. Undersøkelser viser 

at ca. 25-30% av de ulike ordene i tekst er sammensatte. 1 tekst- 
soking skaper de sammensatte ordene to typer problemer. Del ene 
oppstår når man i sokeargumentet har brukt et sammensatt ord. f.eks. 
ARVEAVGIFT, og del i tekstene (dokumentene) bare er brukt usammen 
satte ord. f.eks. AVGIFT TA ARV. Disse dokumentene vil da ikke bli 
funnet. Det samme skje hvis det i dokumentene bare er brukt sammen 
satte ord og i sokeargumentet bare de tilsvarende usammensatt 
ordene.

Disse to problemområdene er ikke lost i dagens tekstsokesystemer.
De Heste brukere er henvist til å trunkere sokeordene, men erfaring 
(bl.a. gjennom LOVDATA-undersokelsen) viser el trunkering faller 
vanskelig for mange brukere, og at den er leit å glemme. De morfo
logiske problemene kan man riktignok lose ved en forhåndsdefinert 
ordbok med all nodvendig informasjon, men dette er en kostbar og 
upraktisk losning som få har tatt i bruk.

En viktig grunn til vi valgte nettopp disse problemområdene 
er at det er et språklig problem som må loses for hvert enkelt 
språk, og det vil derfor være begrenset hvor stor nytte man her vil 
ha av internasjonal forskning. Dessuten er det et stort behov for 
denne type metoder i enhver form for analyse av naturlig språk, og 
ettersporselen vil oke etterhvert som oppmerksomheten rettes mer mot 
datamaskinell behandling av tekster.

Som losning på disse to problemområdene, har vi utvikle tre ulike 
metoder:

(1) Automatisk rotlemmatisering
(2) Automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord
(3) Automatisk trunkering

Felles for alle tre metodene er at de er regelbaserte - dvs. at det 
er basert på et sett med regler - og ikke på en fullstendig ordbok. 
Reglene inneholder informasjon om ordenes morfologiske og grafo- 
takiiske struktur. Den forste metoden har som mål å gruppere alle 
ord med samme stammekjerne. Med en stammekjerne sikte vi (il det vi 
står igjen med når alle bovnings- og avledningsendelsene er til 
ordet er fjernet. Denne metoden er basert på 670 regler som gir 
informasjon om ordenes morfologiske struktur. Den har vært testei
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på ulike typer materiale, og resultatene har vist at den fungere 
tilfredstillende for ca. 97-98% av de ulike ordene.

Den andre metoden har som formål å gjenkjenne et sammensatte 
ord og avgjore hvor grensen(e) går mellom de ulike sammensetnings- 
leddene. Den vil kunne bidra til at man kan supplere et sammensatt 
sokeord med et uttrykk som fanger opp eventuelle omskrivinger av det 
sammensatte sokeordet i dokumentene. Metoden er basert på 1061 
regler som gir informasjon om de ulike bovnings- og avlednings- 
morfeiner. og en oversikt over alle lovlige konsonantkombinsjoner 
(bokstavregler) på norsk. Den har vært testet på testet på ulike 
tvper materiale, og resultatene viser at den gjenkjenner omtrent 
alle sammensatte ord. og finner de riktige leddgrensene i ca. 87% av 
tilfellene. Den siste metoden, automatisk trunkering. kan 
betraktes som et alternativ til automatisk rotlemmatisering. Det 
interessante ved denne metoden er at den er enkel å implementere i 
eksisterende tekstsokesystem og forutsetter ingen endring av soke- 
filen (i motsetning til automatisk rotlemmatisering). Metoden tar 
utgangspunkt i metoden for automatisk rotlemmatisering og trunkerer 
den oppslagsform ordet får i denne metoden. Forsok har vist al den 
gir minst like gode resultater som en manuell trunkering, og i 
praksis vil den antagelig fungere mye bedre enn manuell trunkering - 
iallfall h\is man skal domme ut fra de observasjonene som ble gjort 
i LOVDATA-undersokelsen.

Alle tre metodene har vært testet gjennom kontrollerte forsok i 
tekstsoking. Eksperimenlmatcrialet omfattet en dokumentsamling på 
ca. 1300 sammendrag av domsavgjorelser og 22 sporsmål.

Forsokene viste at det har stor betydning for sokcresultatet 
at sokeargumentet omfatter alle de ulike bovnings- og avlcdnings- 
formene til sokeordene. Den gjennomsnittlige gjenfinningsgraden 
okte som folge av at det ble funnet llere relevante dokumenter, og 
presisjon okte som folge av at de funne dokumentene ble bedre. 
Automatisk trunkering ga omtrent de samme resultater som automatisk 
rotlemmatisering. Delte til tross for at trunkeringen fanget opp 
langt flere irrelevante dokumenter. Dette skyldes at de irrelevante 
dokumentene ofte ble plassert nederst på den rangerte lista, fordi 
de inneholdt så få sokeord. Likevel vil vi anbefale en losning med 
automatisk rotlemmatisering. fordi den er mindre ressurskrevende ved 
soking. Automatisk trunkering er imidlertid et godt alternativ for 
de som ikke har muligheten til å bygge denne informasjonen inn i 
sokefilen.
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Forsok med automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte 
ord forte ikke til bedre søkeresultater. Dette til tross for at 
denne utvidelsen forte til at det ble fanget opp mange dokumenter 
som inneholdt formuleringer med samme meningsinnhold som det sammen
satte søkeordet. Av den grunn anser vi likevel denne metoden for å 
være et tiltak som kan bedre sokeellektiviteten.

På bakgrunn av de resultatene som er fremkommet under arbeidet med 
denne avhandlingen, har vi tro på at man kan oppnå en betydelig 
bedring av sokeeffektiviteten ved å gjennomføre følgende enkle til
tak:

(1) Erstatte det kommandodrevne grensesnittet med et enkelt, 
fleksibelt, dynamisk og menvdrevet grensesnitt. Med 
enkelt mener vi at det er oversiktlig og begrenset til å
de mest nødvendige funksjoner, med fleksibelt at det til
later alternative måter å velge fra menyen på og med 
dynamisk at menyen er tilpasset den situasjonen som 
brukeren befinner seg i. Menyene må kunne slås av eller 
gjores usynlig for brukeren.

(2) Erstatte boolsk soking med konseptorbasert soking eller en 
lignende strategi som er tilpasset tekstsoking. Det er 
viktig at brukeren blir oppfordret til å gi et uttømmende 
beskrivelse av hvert enkelt søkebegrep (idé), og at doku
mentene rangeres på bakgrunn av deres innbyrdes sann
synlighet for å være relevant.

(3) Sokesystemet likestiller ord med felles rot - eller 
gjennomfører en automatisk truukering av sokeordene.

(4) Sammensatte sokeord suppleres helt eller delvis automatisk 
med et sokeuttrvkk som fanger opp evt. omskrivinger av det 
sammensatte ordet. En delvis automatisk metode kan 
f.eks. innbære at systemet foreslår utvidelsen, men at det 
er brukeren som avgjor om den skal være med.

Som et tilbud til ile helt uerfarne brukere, foreslår vi en enkel 
sokestrategi basert på sokeaigumcnter i naturlig språk, f.eks. som
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(i) fjern de ordene i sporsmålet som er uegnet som sokeord3

(ii) splitt alle sammensatte sokeord og suppler dem med et 
uttrykk som består av de enkelte (usammensatte) ordene 
kombinert med setningsoperatoren.

(iii) suppler hvert søkeord med alle andre ord i dokument- 
samlingen(e) som har samme stammekjerne som sokeordet,

(iv) ved soking la søkeresultatet omfatte alle dokumenter som 
inneholder minst et søkeord, og ranger de funne doku
mentene primært på antall ulike sokeord (med ulik 
stammekjerne) og sekundært på det totale antall sokeord.

Dette er i prinsippet den samme strategien som vi brukte i de 
kontrollerte forsokene i tekstsoking, og resultatene ga oss absolutt 
tro på at en slik strategi vil fore til bedre resultater enn det 
mange oppnådde med de sokeargumentene som var stilt til LO VD ATA  i 
\årt eksperimentmateriale.

Disse tiltakene vil kunne lose en del av de problemene man står 
ovenfor ved bruk av dagens tekstsokesystemer. men fremdeles gjenstår 
store forskningsoppgaver. Den viktigste oppgaven er å få lost 
synonymprobleniet. Dette er den storste årsaken til at en bruker 
ikke finner de dokumentene det sokes etter. Problemet er imidlertid 
uhyre kompleks fordi en stor andel av synonymene er kontekst- 
avhengige og kan kun defineres ut fra kjennskap til den problem
stilling som brukeren står ovenfor. Skal man derfor kunne få 
systemet lil å foreslå synonymer, må systemet også kunne 
identifisere brukerens problemstilling. Dette innebærer at det må 
ha kunnskap om det domene som dokumentsamlingen faller inn under, og 
\i står her ovenfor den samme problemet som ligger til grunn for mye 
av den forskning son\ pågår innen området "kunstig intelligens".

Ved Institutt for rettsinformatikk ( IR I) har det initiert et 
prosjekt som skal se nærmere på muligheten lor en normbasert 
tesaurus i tekstsoking som skal lede brukeren fram til både 
synonymer - også kontekstavhengige synonymer. I stedet for å ta

3 Fu melode lor miiomntisk identifisering av slovord er foreslått i Fjeldvig 1979 og 
IQXO
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utgangspunkt i de enkelte dokumentene, tar de i dette prosjektet 
sikte på å bygge opp et kunnskapsbasert system over det domenet som 
dokumentene representerer. 1 dette systemet er de rettslige normer 
representert i en begrepsstruktiir som brukeren blir konfrontert med 
ved formuleringen av sokeargumentet. Etter å "funnet fram" til 
hvilken del av dette begrepsnettverket som problemstillingen 
refererer seg til. vil systemet kunne hjelpe brukeren med å finne 
fram til synonymer på bakgrunn av ordlister som er knyttet til hvert 
enkelt begrep. Disse ordlistene forutsettes etablert manuelt, men 
man vil vurdere en automatisk metode basert på erfaring fra tid
ligere sokeargumenter.

Den gjenstår å se om denne fremgangsmåten vil fore fram. Viktig er 
det iallfall at man også på nasjonalt plan deltar i utvikling av 
tekstsokesystemer, for etterhvert som oppmerksomheten rettes mer mot 
teksten og dens innhold, vil man stå ovenfor språklige oppgaver som 
må loses for hvert enkelt språk.
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APPENDIX A-l: EKSPERIMENTMATERIALET

(1) EKSEMPEL PÅ DOKUMENTER

a)

FO RELDREM YNDIGHET

Foreldrene var skill på grunnlag av husfruens utroskap. Faren ble 
tilkjent foreldremyndigheten over begge fellesbarn, lo piker på 8 og 
6 år. Del var ikke avgjorende al han som yrkesfisker var bor le Jra  
hjemmel seks måneder av året. De ville få et godt hjem allikevel, 
og han bodde sammen med en søster som var enke og hadde godt lag med 
barne. Moren karakteriseres som us labil, og ja r i dl hele el darlig 
skussmål. Selv om den yngste av pikene var så\’idt li len, målte man 
an la al hun ville få  del besl hos faren, og det ville være uheldig å 
skille de to søsken fra hverandre.

T: Hålogaland 
S .7 4 I0 I7 
A: 1974/28

b)

W IST  OM UNDERHOLDSBIDRAG  - EKTESKAPSLOVEN PARAGRAF 56

Herr A (fodt I9 M ) og fru B (født 1923) ble gift i 1962 og skill i 
1976 i medhold ar eklekteskapsloven paragraf 48.
Lagmannsretten kom til at underholdsbidraget burde bli tilkjent B. 
men begrenset til en overgangstid (ut 1977). Hjemmelen for a 
pålegge A a betale bidrag faJil lagmannsretten i eklskapsloven
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paragraf 56. 2. ledd. 2. pkt. De sarlige grunner som talte for at 
bidrag burde ydes i det foreliggende tilfellet var den uheldige 
stilling II var kommet i ved al hun. påvirket av A. sa opp sin gode 
stilling i 1975. og at hun burde få en rommelig frist til å skaffe 
seg ny stilling.

Saksomkostningene for bidragssporsmalet ble ikke tilkjent for 
herredsretten eller lagmannsretten, jfr. TVISTEMÅLSLOVEN ( I  VML) 
paragraf 174, I. ledd og paragraf 180. 2. ledd.

T.EIDSIVA TING 
D .770225 
A :483/76 
E  .FAM ILIERETT
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(2) SPØRSMÅLSETTET

(1) Livsdisposisjon og dødsdisposisjon, jfr. arveloven §35 og §53. 

Fasit: 17 dokumenter

(2) Bragl inn i felleseie, jfr. skifteloven §50.

Fasit: 36 dokumenter

(3) Tvist om samværsrett, jfr. Lov om born utanfor ekteskap av 21 
desember nr. 9. jfr. 38, 2. ledd.

Fasit: 93 dokumenter

(4) Tvist om skjevdeling av formuesfellesskapet?

Fasit: 33 dokumenter

(5) Hvilken betydning har morens vandel i farskapssaker?

Fasit: 7 1 dokumenter

(6) Hvilke momenter legges det vekt på ved avgjorelse av om det 
skal gis separasjon eller skilsmisse ved utroskap, jfr. 
ekteskapsloven §48?

Fasit: 14 dokumenter
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(7) Har utroskap betydning for hvem av foreldrene som får 
foreldremyndigheten over barna, jfr. ekteskapsloven $ 48?

Fasit: 28 dokumenter

(8) Faren påstår at moren saboterer samværsretten han har til deres 
Jelles barn. Kan hun ilegges tvangsmulkt?

Fasit: 6 dokumenter

(9) Berit og Karl er skilt. De har en sonn som Berit har fått 
foreldremyndigheten over. lierit og sønnen har flyttet til USA, 
hvor de nå bor sammen med Berit 's nye mann. Karl har fått 
tilkjent samværsrett med gutten 4 uker hvert år som skal utøves 
i sommerferien. Karl vil at gutten skal komme til Norge, men 
Berit vil al samværsretten skal utøves i USA. Hvem Ja r 
medhold?

Fasit: 7 dokumenter

(10) Hvilken betydning har farens vandel for samværsretten? 

Fasit: 17 dokumenter

( I I )  Hvor går grensen mellom livs- og dødsdisposisjon? 

Fasit: 21 dokumenter

(12) Har et barns fysiske eller psykiske handicap betydning for 
oppfostringsbidragets eller underholdsbidragets størrelse?
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Fasit: 2 dokumenter

(13) Har tr\gder og sosiale stønader som hustruen har eller kan få  
innvirkning på underholdsbidraget?

Fasit: 20 dokumenter?

(14) Hva legges det vekt på ved vurdering av testasjonshabilitet? 

fasit: 9 dokumenter

(15) A krever vederlag for stell og pleie av avdode utlagt for boel? 

Fasit: 5 dokumenter

(16) Kan bruksretten til den felles bolig tidsbegrenses? 

Fasit: 10 dokumenter

(17) ranene er separert, mannen er flyttet ul iflg. dom. lioet er 
ikke skiftet. Fire barn i alderen 16 til 22 år. Mannen ønsker 
hustruens eventuelle bruksrett begrenset i lid - frem til del 
yngste barnet er 18 år.

Fasit: 14 dokumenter

(18) Saker vedrørende skifteloven §6/, 2. ledd. 2. setning: "E r det 
uenighet om en loddeter skal få utlagt bestemte eiendeler, kan 
de bare legges ul til han dersom gode grunner taler for det. og 
det ikke er noen rimelig grunn for de andre lodde i ere lil å 
sette seg mot det".
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Fasit: 12 dokumenter

(19) Skifteloven §50. /. ledd:
Partene giftet seg i 1964. Begge ektefellene var i fullt 
arbeid utenfor hjemmet. Hun var ekspeditrise i farens 
manufakturforetning. Partene ftkk en tomt som gave fra A 's 
foreldre. På tomten ble det oppfort et ferdighus hosten 1968.
I skjolet var det oppført med en verdi på kr. 4000 og skjolet 
lød på mannens navn. Til finansieringen av huset var del 
opptatt lån i begge ektefellers navn i Husbanken. Mannen ytet 
en betydelig egeninnsats ved utgraving av tomten og oppforingen 
av ferdighuset. Hustruen bidro ikke fysisk i oppføringen av 
huset,m.v. da hun hadde inntekstbringende arbeid med lang 
arbeidstid i butikk - men hun stelte huset og lok seg av 
ektefellenes mindreårige pleiedatter. Eller separasjonen 
krevde mannen eiendommen utlagt til seg. Hustruen benektet 
rett og hevdet at eiendommen var innbragt i boel av ektefellene 
i fellesskap, og al eiendommen ikke skulle utlegges til en 
enkelt av ektefellene?

Fasit: 39 dokumenter

(20) Ektefelleloven §25, 2. ledd:
"E r ektefelles særeie under ekteskapet okt i verdi og har den 
annen ektefelle i vesentlig grad medvirket til forøkelsen 
gjennom bidrag til familiens underhold, arbeid eller på annen 
måte. kan denne ektefelle ved ekteskapets opphør eller ved 
lovlig eller faktisk separasjon tilkjennes el beløp av den 
førstes særeie som ikke må overstige halvparten av 
verdiøkningen. Er den berettigede ektefelle dod. kan krav 
gjøres gjeldende av hans amnger når særlige grunner taler for 
det?

Fasit: 6 dokumenter
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(2 1) Ektefelle/oven §33. Ektepakters gyldighet - gaver mellom 
ektefeller. Avtale om at fremtidig erverv skal tilfalle den 
annen ektefelle?

Fasit: 11 dokumenter

(22) Skifteloven §44. Tidspunkt for ektefelleskifte - hvorvidt 
separasjonstidspunktei legges til grunn?

Fasit: 3 dokumenter
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