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what can it be used for? Is it possible to replace the author-written abstracts with
extracts from "Copernic Summarizer"? Is automatic summarization motivated
for the different areas of use that are identified in the first question?

An automatic summarizer is a program that is intended to summarize text
automatically and it can be used for different purposes, for example for
summarizing WebPages or scientific articles. To answer the second uestion
an experiment is carried out. Five empirical articles are summarized with
"Copernic Summarizer" and a qualitative method is used which is intended
to evaluate the content and readability of the extracts. The content of the
extracts are compared against the author-written abstracts. The results show
that two of five extracts could replace the abstracts, though one of the
acceptable extracts was a borderline case. The conclusion is that in most of
the cases you can not replace abstracts with extracts from "Copernic
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question is discussed and the author suggests that automatic summarization
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1 Inledning

År 1997 hölls en konferens i Madrid. Konferensen arrangerades av ACL, The Association for
Computational Linguistics, och ämnet för konferensen var automatisk textsammanfattning.
Konferensen motiverades med följande ord: "With the explosion in the quantity of on-line
information in recent years, demand for text summarization technology appears to be
growing. Commersial companies are increasingly starting to offer text summarization
capabilities, often bundled with information retrieval tools."(ACL'97/EACL'97 1997).

Det verkar som om automatisk textsammanfattning är ett relativt okänt fenomen. När
kurskamrater har frågat mig vad jag skriver om i min uppsats har det flesta verkat frågande
och inte hört talas om detta tidigare trots att det faktiskt finns en textsammanfattare i
Microsofts ordbehandlingsprogram Word som ju är ett program som många använder sig av
dagligen.

Meningen med automatisk textsammanfattning är att användaren skall låta
textsammanfattaren automatiskt skapa en kortare version av en text. Därigenom slipper
han/hon att skumma texten eller läsa hela texten och ändå kunna förstå eller bilda sig en
uppfattning om dess viktigaste och relevanta innehåll. Jag kommer senare i uppsatsen att
beskriva olika typer av textsammanfattare.

Tänkbara användningsområden för automatisk textsammanfattning är som vi senare skall se
många. Mycket av den forskning som rör automatisk textsammanfattning handlar om att
försöka konstruera automatiska textsammanfattare som skall kunna producera ett abstrakt av
något slag till vetenskapliga artiklar. På senare tid har en rad företag också börjat sälja
automatiska textsammanfattare via webben och i sin reklam för dessa program menar man att
användaren kan vinna tid genom att slippa läsa ursprungstexten i sin helhet. Genom att
använda en textsammanfattare skall man kunna få en bild av ett dokument innan man har
laddat ner det och läst det i sin helhet, menar försäljarna.

För egen del väcktes intresset för detta ämnesområde genom att jag av en händelse upptäckte
att det fanns en svensk textsammanfattare, ”SweSum”, fritt tillgänglig på webben. Min
nyfikenhet väcktes också hur och huruvida dessa program fungerade och jag bestämde mig
för att tillfredställa denna nyfikenhet genom att ägna min magisteruppsats åt ämnet. Enligt
min mening så borde det också finnas intresse hos yrkesgrupper som arbetar med information
och texter, till exempel bibliotekarier, att känna till vad automatisk textsammanfattning är och
hur bra det fungerar.
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2 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar

2.1 Problembeskrivning

Automatisk textsammanfattning är ett område där det går att identifiera en rad
problemområden. Huvudproblemet är enligt min mening att konstruera en textsammanfattare
som kan sammanfatta text på ett liknande sätt som människor sammanfattar text. För att detta
skall bli möjligt krävs det att textsammanfattaren på något sätt kan identifiera de viktigaste
delarna eller innehållet i en text och sedan producera detta i kortare form än ursprungstexten,
det vill säga som en sammanfattande text av något slag. Det övergripande problemet kan
brytas ned i två delproblem, dels det som handlar om att konstruera ett datorprogram som kan
identifiera vilka delar eller vilket innehåll i en text som är de viktigaste och bör finnas med i
olika typer av sammanfattande texter, och dels problemet att konstruera ett datorprogram som
kan producera texter som liknar de som människor författar, med avseende på
meningsbyggnad och sammanhang.

2.2 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att testa om en automatisk textsammanfattares extrakt går att
använda som abstrakt. Jag kommer att utföra ett experiment med en automatisk
textsammanfattare som bygger på grunda metoder för textsammanfattning. Syftet är också att
ge en bild av vad automatisk textsammanfattning är och varför det är motiverat.

2.3 Frågeställningar

- Vad är automatisk textsammanfattning och vad kan det användas till?

- Kan man ersätta de abstrakt som hör till testartiklarna i mitt experiment med extrakt från
”Copernic Summarizer”?

- Är automatisk textsammanfattning motiverat för de olika användningsområden som
identifieras i första frågan?

2.4 Disposition

Kapitel 3 som följer efter detta kommer att definiera olika typer av sammanfattande texter.
Därefter kommer kapitel 4 som handlar allmänt om vad automatisk textsammanfattning är,
problem på området och innehåller också exempel på automatiska textsammanfattare på
marknaden. Kapitel 5 innehåller tidigare forskning.

I kapitel 6 kommer jag att, med ”Copernic Summarizer”, sammanfatta fem stycken artiklar,
närmare bestämt surveyundersökningar, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap
och sedan analysera och jämföra extrakt med abstrakt skrivna av författarna till artiklarna. Jag
har valt att lägga mitt metodkapitel i anslutning till uppsatsens analysdel.

Kapitel 7 innehåller diskussion, resultat och slutsatser. Sedan avslutas uppsatsen med en
sammanfattning i kapitel 8.
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2.5 Avgränsningar

Som jag senare i uppsatsen kommer att förklara så skiljer man i litteraturen på grunda
respektive djupa metoder för textsammanfattning. Jag kommer bara att ytligt beröra de djupa
tillvägagångssätten. Huvudsakligen handlar uppsatsen om de grunda metoderna. En annan
begränsning rör kapitlet ”tidigare forskning”. Eftersom jag inte är matematiker så kommer jag
inte att fördjupa mig i de tekniska sidorna av detta ämne, utan begränsa mig till att på ett
övergripande plan beskriva vilka principer som ligger bakom konstruktionen av
textsammanfattarna. De matematiska och tekniska sidorna utgör faktiskt en betydande del av
forskningen kring automatisk textsammanfattning och man kan fråga sig vad som i så fall står
i fokus i denna uppsats då jag utesluter denna del av ämnet. Faktum är dock att detta är ett
område som berör många olika ämnen och angreppssätten varierar i litteraturen. Som vi
senare skall se så har jag hämtat inspiration i min metod från Trine Dahl som är lingvist. I och
med detta kommer jag att i uppsatsen fokusera på och studera vad automatisk
textsammanfattning medför för problem med avseende på texternas beskaffenhet. Det är med
andra ord resultatet av den automatiska textsammanfattningen, det vill säga de
sammanfattande texterna och dess egenskaper, som är det intressanta här. De textmässiga
problem som jag menar är de mest intressanta förklaras förhoppningsvis ovan i
problemformuleringen. Uppsatsen blir alltså ett försök att belysa den problematik som är
förknippad med textsammanfattning och min egen empiriska undersökning skall ses som
exempel ämnade att kasta ljus över dessa problem.

2.6 Terminologi

Sammanfattande texter används i uppsatsen som en övergripande term, till exempel både för
abstrakt, extrakt och sammanfattningar.

Ursprungstexter eller testartiklar står i uppsatsen för de texter som sammanfattas.

Att sammanfatta/sammanfattas används i uppsatsen som en bred term som syftar på den
process varvid dator eller människa producerar/skriver en sammanfattande text av något slag,
till exempel abstrakt, extrakt eller sammanfattning.

Abstrakt används som en övergripande term för olika typer av abstrakt, det vill säga kritiska,
indikativa, indikativa-informativa och informativa abstrakt, som skrivits av en människa.

Extrakt står i uppsatsen för sammanfattande texter, producerade av människa eller dator, som
enbart består av meningar från ursprungstexten.

Sammanfattning kan förklaras som en sammanfattade text som är en del av ursprungstexten
och innehåller en kort repetition av innehållet och kan innehålla det man har kommit fram till
och slutsatser och återfinns oftast i slutet på en text.

Sammanfattningsgrad kan definieras som den sammanfattande textens längd delat med
ursprungstextens längd, uttryckt i procent.
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2.6.1 Några ord om förvirring vad gäller terminologi

I litteratur om automatisk textsammanfattning används termen ”summary” om alla möjliga
typer av sammanfattande texter, till exempel både abstrakt och extrakt. Det som är förvirrande
är att ”summary” också syftar på en speciell typ av sammanfattande text, det vill säga det som
jag ovan har definierat som sammanfattning. Det är enligt min mening tydligare att skilja
extrakt, abstrakt och sammanfattning från varandra, även om inte alla skulle hålla med om att
denna skillnad är helt glasklar. Jag anser att denna termförvirring beror på att verbet att
sammanfatta har sammanblandats med substantivet sammanfattning. Med mitt synsätt innebär
verbet att sammanfatta inte nödvändigtvis att man skriver en sammanfattning, utan syftar på
den process varvid dator eller människa producerar/skriver en sammanfattande text av något
slag.
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3 Olika typer av sammanfattande texter

I detta kapitel tar jag upp definitioner av olika typer av sammanfattande texter och vad de
olika typerna bör eller kan innehålla.

I skriften ISO 214 Documentation - Abstracts for publications and documentation, finns
definitioner och riktlinjer för olika typer av sammanfattande texter. Man skiljer här på
summary, annotation, extract och abstract, det vill säga sammanfattning, annotation, extrakt
och abstrakt. En sammanfattning förklaras som en text som kort repetition av innehållet i en
text och kan innehålla det man har kommit fram till och slutsatser. Den återfinns oftast i slutet
på en text. Ett extrakt definieras som en eller flera delar av en text som skall representera
texten. Ett abstrakt definieras som "…an abbreviated, accurate representation of the contents
of a document, without added interpretation or criticism and without distinction as to who
wrote the abstract." (1973, s. 1). Man förklarar vidare att man skiljer på informativa abstrakt
och indikativa abstrakt. Informativa abstrakt skall innehålla så mycket kvantitativ och/eller
kvalitativ information från ursprungstexten som möjligt och lämpar sig, enligt ISO, bäst för
"experimental work and documents devoted to a single theme." (Ibid.). Indikativa abstrakt
lämpar sig bättre för "…broad overviews, review papers, and entire monographs…" (Ibid.).
Det bör beskriva vilken typ av dokument det handlar om och de huvudsakliga ämnena som tas
upp. Man tar också upp så kallade indikativa-informativa abstrakt som dock beskrivs ganska
vagt. Det framstår dock som om man menar att indikativa-informativa abstrakt är ett slags
mellanting mellan de två övriga typerna och att det skrivs då längden inte tillåter ett
informativt abstrakt (Ibid.).

Följande rekommendationer ger ISO för vad ett informativt abstrakt bör innehålla och säger
samtidigt att dessa rekommendationer bör följas av författare till indikativa och informativa-
indikativa abstrakt så långt det är praktiskt möjligt (Ibid., s. 2f):

• Syfte: Här skall man ta upp det huvudsakliga syftet med eller anledningen till att
dokumentet skrivits om detta inte klart framgår av titeln eller framgår av resten av
abstraktet. Man rekommenderas att bara hänvisa till annan litteratur om det är en
nödvändig del av syftet.

• Metod: Här skall man beskriva de tekniker eller angreppssätt som används, enbart till den
gräns som är nödvändig för förståelse.

• Resultat: Här uppmanas man att så kortfattat och informativt som möjligt beskriva vad
man kom fram till. Om resultaten är för omfattande för att allt skall kunna tas med bör
man prioritera resultat som är nya, av långsiktigt värde eller som motsäger tidigare teorier.

• Slutsatser: Här skall man ta upp de slutsatser som kan dras utifrån resultaten. Slutsatserna
kan associeras med rekommendationer, utvärderingar, praktisk betydelse, förslag, nya
samband eller bekräftande eller vederläggande av hypoteser.

 I ISO 214 finns också rekommendationer för hur långt ett abstrakt bör vara. För flesta
dokument menar man att ett abstrakt under 250 ord bör räcka, men för längre dokument kan
ett abstrakt vara längre, men under 500 ord och bör rymmas på en sida.
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Det finns också en rad handböcker som rör författandet av abstrakt och som också ger
rekommendationer för hur abstrakt bör vara utformade och bör innehålla. Här tar jag upp två
sådana handböcker.

Donald B. Cleveland och Ana D. Cleveland har författat boken Introduction to Indexing and
Abstracting och redogör där för olika typer av abstrakt. De skiljer på tre olika typer av
abstrakt - indikativa, informativa och kritiska. Ett kritiskt abstrakt är ett abstrakt som
innehåller värderingar om ursprungstexten (1990, s. 163). De indikativa abstrakten, menar
författarna, ger en vink om vilka data och vilken information som man kan hitta i
ursprungstexten och är inte ämnat att ersätta ursprungstexten. Det är mer ämnat att vara en
guide för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vad han/hon kan förvänta sig att
finna i texten men kan dock inte vara för generellt utan måste, menar Cleveland & Clevaland,
åtminstone innehålla syfte och resultat. Författarna ger här exempel på en mening som skulle
kunna förekomma i ett indikativt abstrakt: "the number of onions grown i California was
determined and reported in this article" (Ibid.). De informativa abstrakten däremot, menar
författarna, innehåller de data som ursprungstexten innehåller och är i regel längre än de
indikativa. De ger här motsvarande exempel som det skulle se ut i ett informativt abstrakt:
"According to this article, a billion seventy-five onions were grown in California" (Ibid.).
Författarna förklarar i likhet med ISO 214 att ett informativt abstrakt bör innehålla syfte,
metod, resultat och slutsats. Cleveland & Cleveland använder sig inte av begreppet indikativa-
informativa abstrakt, dock förklarar man att den indikativa och informativa funktionen ofta
kombineras i praktiken (Ibid., s. 165).

F. W. Lancaster skiljer i boken Indexing and Abstracting in Theory and Practice på extrakt
och abstrakt. Ett extrakt består av utdrag ur en text och kan enligt Lancaster ge en bra bild av
vad ursprungstexten handlar om, till exempel några meningar från inledningen och några
meningar från slutsatsen. Ett abstrakt består, enligt Lancaster, av ny text snarare än direkta
citat ur ursprungstexten (1998, s. 95). I likhet med Cleveland & Cleveland talar han om
indikativa respektive informativa abstrakt och förklarar skillnaden på ett liknande sätt: "The
indicative abstract simply describes (indicates) what the document is about, whereas the
informative abstract attempts to summarize the substance of the document including the
results." (Ibid.). Här skriver Lancaster i en fotnot att en del författare har försökt att skilja
abstrakt från sammanfattningar, men Lancaster menar att denna distinktion inte är klar
eftersom ett abstrakt är en form av sammanfattning (Ibid.). Lancaster fortsätter med att
förklara att ett indikativt abstrakt till exempel kan innehålla syfte och omfattning eller metod
men inte resultat, rekommendationer och slutsatser. Ett informativt abstrakt skall däremot
innehålla syfte, metod, resultat och slutsatser eller rekommendationer och kan enligt
Lancaster i viss mån fungera som ersättning för ursprungstexten, något som inte är fallet med
ett indikativt abstrakt. Han nämner också att ett abstrakt i praktiken kan vara ett indikativt och
informativt abstrakt. Informativa abstrakt förekommer oftare inom naturvetenskap och teknik
än inom humaniora, menar Lancaster (Ibid., s. 96).

Finns det då några skillnader och likheter mellan de tre källorna jag har tagit upp här? Det
verkar råda enighet om distinktionen mellan informativa och indikativa abstrakt. De
informativa bör innehålla syfte, metod, resultat och slutsats. Vad gäller de indikativa
abstrakten råder inte samma enighet om vad de bör innehålla. Cleveland & Cleveland menar
dock att det inte får vara för generellt, utan måste innehålla syfte och resultat. Lancaster ger
inga definitiva svar på vad det indikativa abstraktet bör innehålla, men säger att det kan
innehålla syfte, omfattning eller metod, men inte resultat, slutsatser eller rekommendationer.
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ISO:s standard menar att ett indikativt abstrakt i varje fall bör beskriva vilken typ av
dokument det handlar om och de huvudsakliga ämnena som tas upp. ISO 214, Lancaster och
Cleveland & Cleveland påpekar alla att det finns mellanting mellan indikativa och
informativa abstrakt, även om alla inte använder beteckningen indikativa-informativa
abstrakt.
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4 Automatisk textsammanfattning

I detta kapitel kommer jag att ge en generell bild av vad en textsammanfattare är, olika typer
av textsammanfattare och jag ger också exempel på textsammanfattare på marknaden. Min
redogörelse är inte heltäckande, detta är en för omfattande uppgift i denna uppsats. Syftet med
detta kapitel är att ge en grundläggande bild av vad automatisk textsammanfattning är.
Tyngdpunkten ligger på de så kallade grunda tillvägagångssätten eftersom de är mest
relevanta för min egen undersökning.

4.1 Vad är en automatisk textsammanfattare?

En viktig källa i min uppsats är boken Automatic summarization skriven av Dr. Inderjeet
Mani, forskare och specialist på automatisk textsammanfattning och knuten till universitetet i
Georgetown (Ball 2001). Mani använder en bred definition för termen "summarizer": ”In
brief, a summarizer is a system whose goal is to produce a condensed representation of the
content of its input for human consumption.” (2001, s. 3).

För att förstå vad en "summarizer" är och hur den är tänkt att fungera kan man se på antal
faktorer som är av vikt vad gäller textsammanfattning. Genom att titta närmare på dessa
definieras också ett antal relevanta termer. Mani ställer upp följande lista över faktorer som är
inblandade vid textsammanfattning (Ibid., s. 13) (dessa kommer även att diskuteras i samband
med metodavsnittet i anslutning till mitt eget experiment):

• Compression rate: Detta står för i vilken grad som ursprungstexten har förkortats och
kan uttryckas som den sammanfattande textens längd delat med ursprungstextens
längd. I avsaknad av en svensk term kommer jag att kalla detta för
sammanfattningsgrad. Termen kompressionsgrad ser jag som olämplig eftersom
termen komprimering används i samband med så kallad textkomprimering (mer om
detta nedan).

• Audience: Denna faktor har att göra med om den sammanfattande texten är anpassad
för någon speciell användare. Alternativt kan den sammanfattande texten vara mer
allmän och rikta sig till en bred läsekrets.

• Relation to source: Detta har att göra med den sammanfattande textens relation till
ursprungstexten, det vill säga om den sammanfattande texten utgörs av extrakt eller om
textsammanfattaren producerar ny text.

• Function: Den sammanfattande texts funktion kan vara informativ, indikativ eller
kritisk, menar Mani.

• Coherence: Detta har att göra med om den sammanfattande texten är koherent eller
inte, det vill säga sammanhängande eller osammanhängande.

• Span: Här är det frågan om huruvida textsammanfattaren skall sammanfatta en
ursprungstext åt gången, eller om den skall sammanfatta flera. I den senare fallet talar
man om ”multi-document summarization”.

• Language: Vissa textsammanfattare klarar av ursprungstexter på flera språk medan
andra bara ett.
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• Genre: En textsammanfattare kan ha olika strategier för olika typer av texter, det vill
säga fungera olika med till exempel nyhetsartiklar jämfört med vetenskapliga artiklar.

• Media: Detta har att göra med vad som skall sammanfattas. Det kan till exempel röra
sig om text i elektronisk form, ljud, diagram, eller bilder.

Eftersom Manis definition av ”summarizer” är bred täcker den in även andra medier än text i
elektronisk form. Den smalare termen automatisk textsammanfattare täcker dock inte in andra
medier än text i elektronisk form och alltså blir punkten media i uppställningen kanske
överflödig; själva termen textsammanfattare medför med andra ord att det bara är text i
elektronisk form som aktuell för då jag i fortsättningen talar om textsammanfattare.

Här är det också nödvändigt att skilja på sammanfattande texter och komprimerade texter.
Den första termens användning definierade jag tidigare som en bred term som täcker in
extrakt, sammanfattningar och de olika typerna av abstrakt. Komprimerade texter är en term
som används inom ”information retrieval” och syftar till att med olika tekniker representera
hela texter i färre bits och bytes (Baeza-Yeats & Riberio-Neto 1999, s. 438).
Textkomprimering handlar alltså om att koda texter så att de tar mindre plats.

4.2 Varför automatisk textsammanfattning?

I nästa kapitel, tidigare forskning, kommer jag att referera ett antal undersökningar inom
området automatisk textsammanfattning. Den typiska undersökningen på detta område är
upplagd så att en textsammanfattare konstrueras och sedan utvärderas. Jag tycker att det är
intressant att redan här kort återge hur några av författarna motiverar sina undersökningar –
varför automatisk textsammanfattning?

H. P. Luhn menar att vinsten med automatisk textsammanfattning dels är att man sparar
arbete som i vanliga fall måste läggas på att skriva abstrakt för hand, och dels att ett ”auto-
abstract” kan vara mer objektivt än ett abstrakt eftersom det enbart består av författarens ord
(1958, s. 15). H.P. Edmundson talar inte mycket om nyttan med automatisk
textsammanfattning, men verkar resonera ungefär som Luhn då har talar om att automatiska
extrakt kan vara ett supplement till, eller möjligen tävla med traditionella abstrakt (1969, s.
41). Också Kupiec et al. är kortfattade i sin motivering till varför automatisk
textsammanfattning är relevant, men verkar mena att vinsten är att ett extrakt är lättare att
producera än ett traditionellt abstrakt (1995, s. 55). Trine Dahl menar att ett automatisk
textsammanfattning är användbart eftersom:

It may be offered to research communities required to produce condensed versions of their work as well as to
managers of abstracting databases, as a means to obtain condensations of scientific text in a simple, fast and
non-expensive way. (2000, s. 372)

4.3 Grunda respektive djupa tillvägagångssätt

Man kan göra en grov indelning av textsammanfattare i två grupper med avseende på hur de
fungerar. Den första gruppen kan sägas vara de som använder grunda tillvägagångssätt och
den andra de som använder djupa (Mani 2001, s. 18). De grunda metoderna producerar oftast
extrakt. De djupare tillvägagångssätten, som kan producera egen text, är betydligt mer
kunskapskrävande och är oftast knutna till en speciell disciplin (Ibid.). De djupare
tillvägagångssätten har sitt ursprung inom ”natrual language processing” och kräver en
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kunskapskälla i någon form för att fungera (Moens 2000, s. 136). I och med att de behöver
denna kunskapskälla så är de alltså begränsade till sammanfatta text inom en domän (Ibid.).

De djupare metoderna kan ibland också producera egen text och därmed kan man i en
mening, beroende på hur man definierar abstrakt, säga att de djupare metoderna producerar
abstrakt. Mani definierar ett abstrakt som en sammanfattande text som åtminstone innehåller
något material/text som inte finns i den ursprungstext som sammanfattats (2001, s. 6). Ett
extrakt kontrasterades enligt honom mot detta som en sammanfattande text vars innehåll är
kopierat från ursprungstexten (Ibid.). Mani kopplar också definitionerna av vilken typ av
sammanfattande texter som djupa respektive grunda tillvägagångssätt producerar, till hur man
skall benämna den sammanfattande proceduren. Här skiljer han på automatic extracting och
automatic abstratcting och de djupare metoderna kan med hans definitioner alltså i en mening
sägas producera abstrakt medan de grunda producerar extrakt (Ibid., s. 18). Idag används dock
termen text summarization (det vill säga textsammanfattning på svenska) ofta som en
övergripande term för både automatic extracting och automatic abstracting (Lancaster 1998, s.
283).

4.3.1 Sammanfattningsprocessen

Man kan åskådliggöra hur en textsammanfattare fungerar på ett mycket övergripande plan
genom att dela upp sammanfattningsprocessen i tre steg (Mani 2001, s. 15; Moens 2000, s.
133):

1. Analys av texten: Här analyseras input, det vill säga ursprungstexten som skall
sammanfattas. Textsammanfattaren skapar här någon form av inre representation av
ursprungstexten.

2. Transformation: Den inre representationen av ursprungstexten omvandlas till en
representation av den sammanfattande texten.

3. Syntes: Representationen av den sammanfattande texten omvandlas tillbaka till
naturligt språk.

En textsammanfattare som producerar extrakt genomgår dock aldrig den andra fasen, det vill
säga transformationen, utan hoppar direkt från analysen till syntesen (Mani 2001, s. 15)

Man kan vidare skilja tre grundläggande typer av operationer som en textsammanfattare utför
för att förkorta ursprungstexten. Dessa operationer kan ske i vilken som helst av de tre faserna
ovan. Operationerna kallar Mani för selection, aggregation och generalization (Ibid., s. 15).
Den förstnämnda, det vill säga selection, består i utväljande eller bortfiltrering av element.
Med element åsyftas här ord, fras, sats eller mening (Ibid., s. 16). Den andra operationen, det
vill säga aggregation, betyder hopsättning av element. Man kan till exempel tänka sig att två
meningar sätts ihop till en.  Slutligen har vi generalisering, som betyder att element byts ut
mot mer generella.

De grunda respektive djupa metoderna och de tre faserna ovan kan ytterligare förklaras
genom att se på dem utifrån ett lingvistiskt synsätt som delar in språket i olika nivåer. Detta
lingvistiska synsätt är alltså ytterligare ett medel för att på ett principiellt plan förklara hur de
grunda respektive djupa tillvägagångssätten skiljer sig åt. Mani menar att de grunda
metoderna ibland kommer upp till den semantiska nivån vad gäller analys av ord, men att
analysen av meningar inte överstiger den syntaktiska nivån (Mani 2001, s. 18). Den
semantiska nivån kan förklaras som att ordens innebörd måste analyseras (Salton 1982, s.
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260). På den syntaktiska nivån är det däremot ordens förhållande till varandra i satser, fraser
eller meningar som analyseras (Salton 1982, s. 260). De djupare metoderna för
textsammanfattning förutsätter, till skillnad från de grunda, att meningarna i en text
åtminstone analyseras på en semantisk nivå (Mani 2001, s. 18).

4.4 Problem vid automatisk textsammanfattning

Ett vanligt problem i samband med automatisk textsammanfattning är frånvaron av koherens.
Som jag tidigare kort nämnde så har detta att göra med om den sammanfattande texten, eller
texter i allmänhet, är sammanhängande eller inte. Under rubriken ”coherens of extracts” pekar
Mani på tre problem i samband med extrakt och automatisk textsammanfattning (2001, s. 70):

• Dangling anaphors: Detta rör det som kallas referenter i en text. Mani ger här ett
exempel: om ett pronomen som ”they” (anaphor) finns i en mening i ett extrakt så kan
extraktet inte uppfattas som fullständigt begripligt om inte om inte referenten till ”they” ,
det vill säga det ord som ”they” refererar till, också finns med i extraktet.

• Gaps: En text, menar Mani, är oftast skriven så att idéerna hänger ihop och att bryta
dessa sammanhang kan orsaka problem.

• Structured Environments: Manis poäng här är att listor, tabeller och logiska argument
etc., inte kan delas upp hur som helst. Här ger han också ett exempel: om ursprungstexten
lyder ”The rebels made three demands” varefter villkoren är uppräknade, så riskerar ett
extrakt att bli absurt om bara det första och tredje villkoret finns med.

Inom textlingvistiken talar man om att det finns vissa kriterier för att en text skall kunna
kallas för en text. Ett av dessa kriterier är just koherens. I boken Vägar genom texten förklarar
Lennart Hellspong och Per Ledin vad koheres står för. De menar att till exempel en ordbok
knappast inte är en riktig text, eftersom en text inte består av lösryckta ord eller meningar utan
dess delar går upp i en helhet:

Texten är koherent, sammanhängande. Därför letar du som läsare hela tiden efter föreningsband inom den
och försöker foga ihop det mindre till något större. Ser du inte sammanhangen undflyr dig texten. (1997, s.
35f)

Hellspong och Ledin menar vidare att koherens handlar om att texten hålls ihop av ett
övergripande ämne – tematisk koherens. Detta består i band mellan delarna i en text genom
att de handlar om något gemensamt (Ibid.). De nämner också att de språkliga signaler för
sammanhanget ibland kallas för kohesion, men säger samtidigt att detta inte är ett nödvändigt
krav för att en text skall ha en röd tråd och vara koherent. En text kan totalt sakna kohesion
men ändå uppfattas som koherent: ”Kolla med Johan, Hamburgssund, 200 kg, Björn
Granholm”. Denna lista har ingen kohesion men kan vara begriplig och koherent för rätt
läsare, till exempel för  journalisten som själv skrev minneslistan innan han började arbeta
med notisen (Ibid.).

Kohesion är inte heller någon garanti för koherens, menar Hellspong och Ledin:

Ivar Lo-Johanssons genombrott kom året därpå med den epokgörande romanen God natt, jord. Jorden lämpar
sig inte för potatis. Årets första halkolycka skedde därför på natten. (1997, s. 35)
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Denna text har, menar Hellspong och Ledin, sammanhangssignaler mellan meningarna i form
av ämnesmässiga kopplingar mellan ”jord” och ”jorden” och mellan ”god natt” och ”natten”,
och en orsaksmarkör ”därför”, men det är ändå hopplöst att se någon övergripande innebörd
(1997, s. 35).

4.5 Exempel på textsammanfattare på marknaden

För närvarande finns det ett antal textsammanfattare på marknaden. Det finns till exempel en
möjlighet att sammanfatta text i ”Microsoft Word”. Ett företag som har utvecklat en
automatisk textsammanfattare är företaget ”Inxight”. Deras textsammanfattare är anpassad till
att användas på webben, det vill säga man kan med hjälp av textsammanfattaren sammanfatta
webbsidor innan man öppnat dem och på så sätt bilda sig en uppfattning om innehållet. Av
deras webbplats framgår också att de sammanfattande texterna är tänkta att användas som en
slags relevansbedömning av ursprungstexterna. Följande beskrivning av textsammanfattaren
finns på företagets hemsida:

By focusing on the relevant key sentences contained within a document, Summarizer technology enables
end-users to browse quickly though volumes of information and extract the documents most applicable to
their search requirements…End-users save precious time and effort since they do not have to download and
read each retrieved document to determine its relevancy. They experience easier navigation through Web
sites, faster access to pertinent information and increased productivity. (Inxight Software Inc. 2002)

Ett annat företag som har en textsammanfattare till försäljning är ”Applied Semantics”. Deras
”Page Summarizer” är också anpassad för användning på webben:

After reading and extracting the most meaningful content in a document, Page Summarizer develops
customizable summaries by selecting the most representative sentences or phrases to enable users to quickly
browse though dozens or hundreds of prospects to select the ones that contain the nuggets of information
valuable to them. (Applied Semantics Inc. 2002)

Jag har inte kunna finns någon prisinformation om vare sig ”Inxights” eller ”Applied
Sematics” textsammanfattare. Det finns dock textsammanfattare som kan användas direkt på
webben. Företaget ”Zentext” har en textsammanfattare fritt tillgänglig på webben. Deras
textsammanfattare fungerar så att man markerar och kopierar den text som skall sammanfattas
och sedan klistrar in den i ett fält i textsammanfattaren. Sedan bestämmer man själv
sammanfattningsgraden, det vill säga antalet meningar, som man vill att extraktet skall bestå
av (Zentext Content Management 2002).

Hercuels Dalianis, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, och Martin Hassel, doktorand
vid KTH har utvecklat en svensk textsammanfattare som de kallar för ”SweSum” (Dalianis &
Hassel 2002). Den är tänkt att användas främst för nyhetstexter och utvecklas av företaget
Euroling som är ett avknoppningsföretag från KTH (Euroling AB 2002).

”SweSum” finns fritt tillgänglig på webben och fungerar så att man skriver in den webbadress
man vill sammanfatta och sedan anger sammanfattningsgraden i procent av ursprungstexten.
Här har också användaren möjlighet att styra sammanfattningens utseende genom att ange
nyckelord som är viktiga i texten (Dalianis & Hassel 2002). Enligt Dalianis är automatisk
textsammanfattning användbart för en rad ändamål (Dalianis 2001):

• För sammanfattning av nyhetstexter i SMS eller WAP-format för mobiltelefoner.
• I syntetisk uppläsning per telefon av sammanfattade webbsidor. Här menar Dalianis att

vanlig skriven text både är lång och långtråkig att lyssna på.



19

• I sökmotorer för att presentera sökresultaten sammanfattat. Dalianis tar här ”Google” som
exempel. ”Google” är en sökmotor för sökning på webben.

• I nyckelordsstyrt abonnemang av nyheter som presenteras sammanfattade. Här
exemplifierar Dalianis med Nyhetsguiden som också finns på webben (Hassel 2002).

• För att söka på främmande språk och få en automatisk sammanfattning av den
automatöversatta texten.

I ”Googles” hjälpsidor framgår att texten som presenteras under titeln på sökträffarna består
av text från webbsidan: ” Den returnerade texten är inte nödvändigtvis den första texten på
sidan utan ett utdrag som inkluderar en eller fler frågetermer som är markerade med fetstil.”
(Google 2002).

Den textsammanfattare som jag senare i min uppsats kommer att testa är ”Copernic
Summarizer”(Copernic Technologies Inc. 2002). Denna textsammanfattare kommer jag att
beskriva i uppsatsens analysdel.
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5 Tidigare forskning

Målet är här att ge en bild av hur man tidigare har bedrivit forskning i ämnet samt att beskriva
vilka principer som legat till grund för konstruktionen av textsammanfattarna.

Redan i slutet av 50-talet började forskare göra försök med att låta datorer göra extrakt. Den
första automatiska textsammanfattaren konstruerades av H. P. Luhn och resultatet
publicerades 1958 i artikeln The Automatic Creation of Literature Abstracts. Artikeln
innehåller ingen utvärdering av textsammanfattaren, men är ändå intressant här eftersom den
förklarar vilka principer som låg bakom textsammanfattaren.

Luhns textsammanfattare producerade extrakt - de mest relevanta meningarna i en text
extraherades och fick utgöra "the auto-abstract" (1958, s. 15). För att konstruera
textsammanfattaren behövde Luhn en metod för att gradera meningarna i texterna - han kallar
detta ett mått på meningarnas "significance". En menings "significans" byggde på vilka ord de
innehöll:

It is here proposed that the frequency of word occurrence in an article furnishes a useful measurement of
word significance. It is further proposed that the relative position within a sentence of words having given
values of significance furnishes a useful measurement for determining the significance of sentences.  The
significance factor of a sentence will therefor be based on a combination of these two measurements (Ibid., s.
16)

Luhns textsammanfattare byggde alltså på två mått för att avgöra en menings "significans" -
ordfrekvens i texten och ords placering i förhållande till varandra i meningarna. Luhn
förklarar vidare att detta bygger på antagandet att en författare tenderar att upprepa viktiga ord
och att "the more often certain words are found in each other´s company within a sentence,
the more significance may be attributed to each of these words" (Ibid.). Luhn konstruerade
också något han kallar "common-word list", det vill säga en stoppordlista för ord som kan
vara högfrekventa i en text, men inte anses vara viktiga (Ibid.). Luhn utvärderade som sagt
inte textsammanfattaren i denna artikel, men drar ändå slutsatsen att hans "auto-abstract"
fungerar som indikativa abstrakt (Ibid., s. 21).

1969 publicerade H. P. Edmundson artikeln heter New Methods in Automatic Extracting.
Artikeln är välkänd för dem som ägnar sig åt automatisk textsammanfattning - många
författare refererar till artikeln. Mani säger till exempel följande om Edmundsons arbete: "
The classic work of Edmundsson defined the framework for much of the work on extraction,
and his groundbreaking work continues to influence extracton work today.” (2000, s. 47)

Ett av syftena med Edmundsons undersökning var att konstruera en automatisk
textsammanfattare som skulle producera indikativa extrakt. Edmundson använde sig av en
korpus, det vill säga en textmassa, bestående av 200 artiklar inom ämnet kemi och hans
textsammanfattare byggde på fyra följande principer:

Cue Method: Denna princip bygger på antagandet att närvaron av vissa ord i en mening, så
som "significant", "impossible" eller "hardly", kan indikera att meningen är viktig eller
oviktig (Edmundson 1969, s. 30). Dessa ord fanns i en ordlista som Edmundson beskiver så
här:
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The Cue Dictionary comprises three subdictionaries: Bonus words, that are positively relevant; Stigma
words, that are negatively relevant; and Null words, that are  irrelevant. The final Cue weight for each
sentence is the sum of the Cue weights of its constituent words. (Edmundson 1969, s. 30)

Ordlistan bestod av ord som utvunnits från en del av korpusen.

Key Method: Denna princip påminner om Luhns metod - den bygger på ordfrekvens i det
dokument varifrån meningarna skall extraheras. Här användes alltså inte någon korpus utan
orden i ursprungstexten (i det här fallet den artikel varifrån meningar skall extraheras), som
inte finns med en stoppordlista, räknas och rankas efter frekvens. De ord vars frekvens
överstiger en viss nivå, det vill säga högfrekventa ord - "key words", anses vara viktiga. Efter
detta så lokaliseras de meningar som innehåller dessa högfrekventa ord och meningar som
innehåller flera av dessa ord rankas högre än de som har färre. "Key words" fick dock inte
tillhöra "Cue words" samtidigt (Ibid., s. 31).

Title Method: Här är tanken att ord som förekommer i ursprungstextens titel eller undertitlar
kan indikera vilka meningar som är viktiga i ursprungstexten. En menings vikt beräknas här
efter hur många ord som den innehåller som också finns med i titeln och undertitel: “The title
method is based on the hypothesis that an author conceives the title as circumscribing the
subject matter of the document.” (Ibid.).

Location Method: Här antar man att en menings placering/lokalisering i ursprungstexten kan
säga något om hur viktig meningen är. Edmundson förklarar:

The location method is based on the hypothesis that (1) sentences occurring under certain headings are
positively relevant; and (2) topic sentences tend to occur very early or very late in a document and its
paragraphs. (Ibid.)

Här användes också en ordlista för olika typer av rubriker: "Introduction", "Purpose", eller
"Conclusions" (Ibid., s. 32).

Textsammanfattaren kunde sedan manipuleras genom att variera metoden för att extrahera
meningar ur ursprungstexterna. De fyra principerna testades var för sig och också i olika
kombinationer. Utvärderingen gick till så att manuellt producerade extrakt av
ursprungstexterna, så kallade "target extracts" bestående av runt 25 % av ursprungstexten,
jämfördes med de extrakt som producerats av den automatiska textsammanfattaren (med
samma antal meningar som i de manuella extrakten) (Ibid., s. 27). Resultaten utgjordes av
antalet meningar i procent som valts ut av både textsammanfattarens extrakt och de manuella
extrakten. Det visade sig att "Key Method" presterade sämst och "Location Method" bäst av
de fyra metoderna individuellt (Ibid., s. 33). Den bästa resultatet fick kombinationen "Cue-
Title-Location"  - medelvärdet för antalet meningar som fanns både i textsammanfattarens
extrakt och i de manuella extrakten var omkring 50 % (Ibid.).

Artikeln A Trinable Document Summarizer skrevs 1995 av Julian Kupiec, Jan Pedersen och
Francine Chen (Kupiec et al.). Mani talar om denna artikel som ett standardverk för
automatisk textsammanfattning som involverar en textsammanfattare som tränas av en korpus
(Mani 2001, s. 60).

Syftet med undersökningen var att konstruera en textsammanfattare som kunde producera
korta extrakt med en indikativ funktion. Kupiec et al. hänvisar till tidigare forskning och
menar att extrakt som består av runt 20 % av ursprungstexten kan vara lika informativa som
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ursprungstexten och menar i och med detta att även kortare extrakt kan vara användbara
(Kupiec et al.1995, s. 55). De nämner i inledningen att extrakt inte är garanterat koherenta,
men menar att de ändå kan vara användbara (Ibid.). Kupiec et al. förklarar principen bakom
textsammanfattaren så här:

Given a training set of documents with hand-selected document extracts, develop a classification function
that estimates the probability a given sentence is included in an extract. New extracts can then be generated
by ranking sentences according to this probability and selecting a user-specified number of top-scoring ones.
(Ibid.)

För att träna textsammanfattaren använde de sig av en del av en korpus bestående av 188 par
av artiklar med medföljande abstrakt skrivna av "professionell abstractors" (Ibid., s. 57).
Textsammanfattaren byggde sedan på beräkning av sannolikheten för att en mening skulle tas
med i ett extrakt. Textsammanfattaren konstruerades för att testa följande principer för val av
de meningar som skall ingå extrakten (Ibid., s. 56):

Sentence Lenght Cut-off Feature: Detta bygger på principen att korta meningar, som är fem
ord eller kortare, inte tas med i extraktet: "Short sentences tend not to be included in
summaries." (Ibid.).

Fixed-Phrase Feature: Denna princip bygger dels på att viktiga meningar tenderar att
innehålla vissa fixerade fraser, oftast två ord långa, som till exempel "in conclusion", och dels
på principen att meningar som kommer direkt efter viktiga ord som "clonclusion" eller
"results" tenderar att vara viktigare än andra (Ibid.). Här använde sig Kupiec et al. av en lista
med fraser och ord.

Paragraph Feature: Här är det en menigs placering i ursprungstexten som är avgörande för
om den skall exkluderas eller inkluderas i extraktet. Meningarna i de första tio och de fem
sista styckena i ursprungstexten delas upp i tre typer: De meningar som inleder styckena, de
som avslutar styckena och de mitt emellan (Ibid.).

Tematic Word Feature: Denna princip bygger på ordfrekvens och att meningar som
innehåller vissa ord är viktiga: "The most frequent content words are difined as thematic
words." (Ibid.). Här är Kupiec et al. mycket kortfattade och definierar inte närmare vad de
menar med "content words".

Uppercase word Feature: Denna princip bygger på antagandet att egennamn är viktiga då de
ofta förklarar förkortningar. Här ger Kupiec. et al. ett exempel: "… by the ASTM (American
Society for Testing and Materials)." (Ibid.).

Textsammanfattare utvärderades genom att jämföra abstrakt med extrakt producerade av
textsammanfattaren. Abstraktens längd var i genomsnitt tre meningar och textsammanfattaren
fick producera extrakt i samma längd. Utvärderingen komplicerades av att abstrakten i
praktiken ibland inte bestod av meningar som direkt kopierats ur texten. Kupiec et al. delade
därför in abstraktens meningar i olika kategorier: ”direct sentence match” bestod i att en
mening i abstraktet hade en direkt motsvarande mening i ursprungstexten sett till innehållet,
”direct join” bestod i en mening där det var tydligt att det var två eller flera meningar i
ursprungstexten som låg till grund och slutligen ”unmatchable” bestod i meningar där det var
uppenbart att en mening i abstraktet inte hade någon motsvarighet i ursprungstexten (Ibid., s.
57). Vid utvärderingen använde de sig av ursprungstexter och abstrakt som inte varit med i
korpusen som tränade textsammanfattaren och resultatet visade att textsammanfattaren
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återgav 35 % av de meningar i abstrakten som var av kategorierna “direct sentence match”
eller ” direct join ” (Kupiec et al. 1995, s. 57).  Den bästa individuella metoden var
"Paragraph Feature" och det sammantaget bästa resultatet fick kombinationen "paragraph +
fixed-phrase + sentence-length" (Ibid., s.58). Vid en sammanfattningsgrad på 25 % valde
textsammanfattaren 84  av de meningar som också fanns i de manuella abstrakten (Ibid.).
Kupiec et al. nämner i diskussionen att det faktum att "Paragraph Feature" fick det bästa
individuella resultatet, överensstämmer med Edmundsons resultat som visade att "Location
Method" presterade bäst individuellt (Ibid.).

År 2000 publicerade norskan Trine Dahl en avhandling med titeln Lexical cohesion-based text
condensation : An Evaluation of Automatically Produced Summaries of Research Articles by
Comparison with Author-Written Abstracts. Hennes undersökning skiljer sig från de övriga så
till vida att det är en avhandling. Trine Dahl är språkvetare och avhandlingen är skriven vid
universitetet i Bergen.

Ett av syftena var att utvärdera huruvida extrakt, eller "summaries" som Dahl kallar dem, från
en textsammanfattare skulle kunna ersätta abstrakt skrivna av författarna själva (2000, s. 41).
Här begränsar sig Dahl till ämnesspecialister som tänkta läsare av extrakten. Den
textsammanfattare som Dahl använde sig av heter "Tele-pattan II" och 15 artiklar inom ämnet
korrosion testades (Ibid., s. 36).

"Tele-pattan II" är konstruerat av forskaren Maria Helena Tostevin. Dahl menar att ” Tele-
pattan II ” hör hemma bland de så kallade grunda metoderna och principen bakom den är att
meningar som hänvisar till varandra genom "lexical repetition" av olika slag, antas vara
viktiga och väljs ut för att utgöra den sammanfattande texten (Ibid., s. 41). "Tele-pattan II"
konstruerades enligt lingvisten M. Hoeys teorier om hur texter är uppbyggda. Enligt Dahl
skiljer Hoey på följande kategorier av lexikal repetition (Ibid., s. 28):

• simple repetition: corrrosion - corrosion; valve -valves
• complex repetition: corrosion - corrosive; make (verb) - make (substantiv)
• simple paraphrase: volume - book; statesman - politician
• complex paraphrase: hot - cold; instruction - teacher

"Tele-pattan II" bygger på de två förstnämnda principerna i valet av meningar:

Tele-pattan II performs a computationally simple pattern-matching  operation in order to pick up instances
of simple lexical repetition the text. Stings of characters that are identical  are registered and counted as
lexical links between sentences. In addition, the program looks for instances of complex repetition by means
of a list of suffixes encoded in the program. Such repetition will also be counted as links. (Dahl 2000, s. 30)

Meningar i ursprungstexten som refererar till varandra genom ett visst antal "links" benämner
Dahl "bonded"(Ibid.). De meningar som är ”most bonded” ligger sedan till grund för extraktet
(Ibid., s. 31). Dahl ger ingen exakt siffra på sammanfattningsgraden, men antalet meningar i
extrakten är mellan fem och elva meningar och artiklarnas längd varierar mellan tre och elva
sidor (Ibid., s. 135-333, 35)

För att utvärdera ”Tele-pattan II” jämförde Dahl innehållet i extrakten med de informativa
abstrakten skrivna av författarna till testartiklarna. För att avgöra huruvida extrakten skulle
kunna ersätta abstrakten eller inte ställde Dahl krav både och på innehållet och på läsbarheten
och resultatet visade att 5 av de 15 extrakten skulle kunna fungera som acceptabla ersättningar
för abstrakten (Ibid., s. 353).
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6 Analysdel

6.1 Metod

Den metod jag har valt att använda har inspirerats av Trine Dahls metod, det vill säga den
metod som hon använde sig av i sin undersökning. Jag kommer att på ett liknande sätt att
jämföra extrakt med abstrakt. Extrakten är producerade av "Copernic Summarizer" och
abstrakten är skrivna av författarna till de artiklar som skall testas. Min forskningsstrategi kan
sägas vara den experimentella. Martyn Denscombe menar att experimentet kännetecknas av
kontroll och att isolera enskilda faktorer och i detalj studera deras effekter (2000, s. 55).

Min metod är i grunden kvalitativ. Kvalitativa metoder kan beskrivas som att det är
kvaliteterna eller egenskaperna hos ett fenomen som undersöks (Repstad 1999, s. 9).
Målsättningen är att undersöka ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser vad
gäller egenskaper eller innebörder (Starrin & Svensson 1994, s. 21). Jag betraktar automatisk
textsammanfattning som ett relativt okänt fenomen och i mitt fall är det egenskaperna hos
extrakten som är föremål för undersökning. Gränsen mellan kvalitativa och kvantitativa
studier är dock inte helt klar då även kvalitativa undersökningar kan innehålla
mängdangivelser (Repstad 1999, s. 9). Trots att det förekommer en del mängdangivelser i min
undersökning så menar jag att min metod i grunden är kvalitativ.

För att åskådliggöra experimentet på ett bra sätt applicerar jag här Manis modell för olika
faktorer som är relevanta för en automatisk textsammanfattare på mitt experiment (se kapitel
4). Vissa av faktorerna kommer att diskuteras närmare längre fram:

• Compression rate: Detta har jag valt att kalla sammanfattningsgrad i min
undersökning och de artiklar jag kommer att testa vid en sammanfattningsgrad mellan
7 och 11 %, beräknat som antalet ord i extrakten dividerat med antalet ord i
ursprungsartiklarna.

• Audience: Copernic Summarizer riktar sig till de användare som vill spendera mindre
tid för att läsa texter: ”… you spend considerably less time reading without missing any
important information ” (Copernic Technologies Inc. 2002)

• Relation to source: Här rör det sig om extrakt. ”Copernic Summarizer” producerar
med andra ord ingen ny text.

• Function: Det är främst detta jag vill undersöka – går det att använda Copernics
textsammanfattares extrakt som abstrakt.

• Coherence: Jag berör detta då jag också tar hänsyn till läsbarheten i undersökningen -
är extrakten från Copernics textsammanfattare koherenta?

• Span: Copernics textsammanfattare fungerar bara med en text åt gången. Det är alltså
inte frågan om ”multi-document summarization”.

• Language: Språket är i detta fall engelska.

• Genre: Här handlar det om vetenskapliga artiklar, närmare bestämt
surveyundersökningar, inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

• Media: Här rör det sig om text i elektronisk form.
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6.1.1 Val av program

Inför valet av program tyckte jag att det var mest intressant att testa en textsammanfattare som
var en färdig produkt. ”SweSum” finns fritt på webben men begränsar sig till texter som är
elektroniskt publicerade på webben och eftersom de artiklar jag valt att testa inte finns fritt
tillgängliga, så föll ”SweSum” bort. Den textsammanfattare som ”Zentext” har tillgänglig på
sin webbplats ger intryck av att vara ett slags demonstrationsexemplar. De kallar den själva
för "Summarizer Lite" (Zentext Content Management 2002). Jag tog kontakt men både
”Inxight” och ”Applied Semantics”, men utan resultat. Eftersom jag redan ägde en version av
"Copernic Summarizer" så föll valet på denna.

"Copernic Summarizer" säljs av företaget Copernic Technologies Inc. Textsammanfattaren
finns nu i version 2.0 och säljs på företagets webbplats för 59.95 dollar (Copernic
Technologies Inc. 2002). Den textsammanfattare jag skall testa är den tidigare versionen 1.0
som då jag införskaffade den kostade runt 1000 svenska kronor.

Det har varit svårt att komma över information om ”Copernic Summarizer”. Jag skrev e-post
till Copernic Technologies Inc. i hopp om att kunna få information om hur
textsammanfattaren fungerar, men fick inget svar.

Copernics textsammanfattare kan användas både för textfiler och webbsidor. Längden på
extraktet kan varieras med hjälp av en regel på den högra sidan av textsammanfattaren (se bild
av gränssnittet i bilaga 2). Användaren får dock ingen information om
sammanfattningsgraden. Den sammanfattade texten produceras med meningarna klart åtskilda
från varandra – varannan mening har vit bakgrund och varannan grå bakgrund (Ibid.).

6.1.2 Val av artiklar

De artiklar som jag kommer att använda vid testet är alla hämtade från tidskriften Library
Review. Inför valet av artiklar begränsade jag mig till ett ämne som jag själv behärskar. Jag
bestämde mig för att testa artiklar inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, dels
med tanke på min egen bakgrund i detta ämne och dels med tanke på att de flesta läsare av
denna uppsats troligen hör hemma i detta ämne. Vid valet av tidskrift var jag också tvungen
att begränsa mig till de tidskrifter som fanns tillgänglig i fulltext i elektronisk form. Många
tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap visade sig finnas tillgängliga i fulltext i
biblioteket vid Högskolan i Borås, dock var många begränsade till Pdf-format som inte
Copernics textsammanfattare klarar av. Valet stannade så vid tidskriften Library Review där
det finns möjlighet att välja mellan att visa artiklarna i Html- eller Pdf-format. Library Review
ingår i databasen Emerald fulltext (MCB UP Ltd 2002).

Eftersom min metod innebär att jag jämför artiklar med abstrakt valde jag att begränsa mig till
surveyundersökningar. Det är inte alla artiklar i Library Review som är empiriska
undersökningar och av detta skäl valde jag att begränsa min undersökning till enbart
surveyundersökningar. Denscombe definierar den engelska termen survey som att ”göra en
uttömmande och detaljerad granskning” eller att ”skaffa fram data till en kartläggning”(2000,
s. 12). Han menar också att surveyundersökningar kännetecknas av bred och omfattande
täckning, görs vid en bestämd tidpunkt och att den är empirisk (Ibid.). Han menar också att
surveyundersökningar nödvändigtvis inbegriper en föreställning om empirisk forskning (Ibid.,
s. 12). Denscombe påpekar också att surveyundersökningen inte är en metod utan snarare en
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forskningsstrategi – metoderna kan variera i olika surveyundersökningar (Denscombe 2000, s.
13).

Det praktiska tillvägagångssättet för experimentet gick till så att jag kopierade artiklarna till
wordfiler som sedan sammanfattades av ”Copernic summarizer”. Abstrakten och
källförteckningarna klipptes bort från testartiklarna. Vad gäller längden på extrakten så är det
naturligtvis så att resultatet kan förväntas bli bättre ju lägre extraktet är. Om extraktet skall
kunna fungera som ett abstrakt så bör det dock inte ta mycket längre tid att läsa än ett abstrakt.
Med detta i åtanke valde jag att hålla extraktens längd mellan 300-400 ord.

6.1.3 Jämförelse av abstrakt och extrakt

Innan jag beskriver metoden kan det vara på sin plats att erinra om den inledande
frågeställningen som rör denna del av uppsatsen.

- Kan man ersätta de abstrakt som hör till testartiklarna i mitt experiment med extrakt från
”Copernic Summarizer”?

För att kunna svara på frågan så behöver jag naturligtvis kriterier för bedömningen av
extrakten. Jag kommer i likhet med Trine Dahl att använda författarnas abstrakt som en mall
att jämföra mot vad gäller innehållet i extrakten. Den kritik som jag har vad gäller Trine Dahls
undersökning rör det faktum att hon själv inte är expert på området korrosion utan använde
sig av uppslagsböcker då hon behövde få termer förklarade. Med andra ord kan man möjligen
ifrågasätta lämpligheten i att hon själv bedömer innehållet i dessa extrakt.

Hur gjorde då Trine Dahl? För själv jämförelsen använde Dahl något hon kallar för ”content
frame”, alltså en slags innehållsramar som bestod av följande delar (2000, s. 115f):

Background
Purpose
Methology
Results
Comments on results

Dahl förklarar orsaken eller grunden till utseendet på denna innehållsram genom att hänvisa
till en avhandling av Liddy 1988, ett eget pilotprojekt 1998, och ISO 214. Den första källan är
en avhandling skriven av Liddy 1988 The discourse-level structure of natural language texts:
An exploratory study of empirical abstracts, som också finns i artikelform 1991 i tidskriften
Information processing and management med titeln The discourse-level Structure of
Empirical Abstracts: An Exploratory Study. Jag har försökt att få tag i både avhandlingen och
artikeln, men utan resultat, därför tvingas jag hänvisa till den genom Dahl och Mani.
Avhandlingens syfte var att ta reda på huruvida vetenskapliga abstrakt har en förutsägbar
struktur och detta ledde fram till att Liddy kunde presentera en sådan struktur som hon ansåg
gälla för empiriska abstrakt generellt. Undersökningen bestod bland annat av analys av 276
abstrakt inom ämnena psykologi och pedagogik, och denna visade att de komponenter som
var valigast förekommande var (Mani 2000, s. 41; Dahl 2000, s. 104):

Purpose
   Hypothesis
Methology
   Subjects
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Results
Conclusions
References

Vid en jämförelse av Liddy och Dahl ser man att Dahls ”content frame” är något modifierad i
förhållande till Liddy. Hon har lagt till bakgrund och har döpt om slutsats till kommentarer
om resultatet. Detta gjorde hon genom sitt pilotprojekt 1998 (Dahl 2000, s. 111; Dahl 1998).
Dahl nämner också ISO:s standard som en källa till sin ”content frame”. Dahl menar att ett
abstrakt kan ses som en miniversion av ursprungstexten (Dahl 2000, s. 8). Hon menar också
att det är lämpligt att jämföra abstrakt skrivna av författarna själva, med extrakt. Detta
eftersom hon menar att författaren själv vet vilken information i ursprungstexten som är
essentiell (Ibid., s. 21) Detta motiverar hon:

I regard the author as an expert on his or her own text and hence take the author-produced abstract to be a
valid summary of the research article. (Ibid., s. 8)

Även för min undersöknings del är det viktigt att det är författarna som har skrivit abstrakten
till artiklarna. Jag tog via e-post kontakt med Eileen Breen som är ”managing editor ” för
Emerald och av hennes svar framgår att det är författarna till artiklarna som skriver abstrakten
i Library Review (Bilaga 3).

I likhet med Dahl menar jag att de kriterier som är mest relevanta för bedömning av
extraktens duglighet som abstrakt är följande (Dahl 2000,s. 124):

• Närvaron av nödvändig information
• Närvaron at icke nödvändig information
• Läsbarheten

Den första punkten är central för att kunna bedöma extraktens innehåll. Hur skall då detta
göras? Eftersom de artiklar jag har valt är av empirisk art så menar jag att syfte, metod,
resultat och slutsats är mycket centrala delar för att en sammanfattande text skall ge rättvisa åt
ursprungstexterna och därmed kunna ersätta ett abstrakt. Att dessa fyra delar är särskilt
viktiga återspeglas också i abstraktens utformning. Vid en första läsning av abstrakten visade
det sig att författarna dock ofta avslutar sina abstrakt med rekommendationer istället för
slutsatser. Som vi har sett i ISO:s standard (se kapitel 3) så kan slutsatserna dock associeras
med rekommendationer. Detta antyder enligt min mening en oprecis gräns mellan
rekommendationer och slutsatser och jag har därför valt att benämna detta
slutsats/rekommendationer i min jämförelse. Jag har alltså i likhet med Dahl modifierat min
rams utseende något i förhållande till Liddy, men överensstämmer i det närmaste med ISO
214.

Eftersom jag ställer frågan om extrakten kan ersätta abstrakten så måste jag också ta hänsyn
till vilken funktion som abstrakten har. De har, som jag ovan berörde, samma struktur som
informativa abstrakt, men verkar i något fall vara indikativa vad gäller resultatredovisning. I
praktiken är abstrakt ibland svåra att klassificera med säkerhet – gränsen mellan informativa
och indikativa-informativa abstrakt är otydlig. Trine Dahls analys försvårades i två fall på
grund av att en del abstrakt inte innehöll tillräcklig information och dessa två abstrakt
klassificerade Dahl som indikativa-informativa. Abstrakten i min undersökning är dock enligt
min mening mer informativa än de abstrakt som Dahls klassificerade som indikativa-
informativa (2000, s. 257, 300). Med andra kan kanske abstrakten i min undersökning till sin
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art sägas befinna sig mitt emellan informativa och indikativa-informativa och är
förhoppningsvis tillräckligt informativa för att kunna användas som mallar vid jämförelsen.

Eftersom ”Copernic Summarizer” producerar extrakt är det för mycket begärt att förvänta sig
att syfte, metod, resultat och slutsats/rekommendationer skall framgå i ett och samma extrakt
av den här längden. Dock menar jag extrakten måste, om de skall kunna ersätta abstrakten,
följa denna struktur någorlunda då testartiklarna är av empirisk art. I och med detta ställer jag
upp följande kriterier vad gäller närvaron av nödvändig information i extrakten:

Syftet måste framgå och antingen metod eller resultat eller slutsatser/rekommendationer
indikeras.

Det andra kriteriet rör närvaron av icke nödvändig information i extrakten. Här måste jag ta
hänsyn till sådan information i extrakten som jag bedömer som överflödig i sammanhanget
och som inte rör syfte, metod, resultat och slutsatser/rekommendationer. Om närvaron av
överflödig information överväger kan enligt min mening ha en negativ inverkan på extraktens
duglighet som abstrakt genom att det riskerar att ge en felaktig bild av ursprungstexterna.
Dahl säger följande om detta kriterium: ”A summary comprising sentences with information
which is not important in the present circumstances is less acceptable as an abstrakt
replacement…” (2000, s. 125).

Vad gäller det sista kriteriet, det vill säga läsbarheten, så har jag även här inspirerats av Trine
Dahl vad gäller min metod. Här är följande citat från Dahl belysande:

The analysis of the computer-generated summaries also takes into account the readability of these as
independent texts. Since they consist of whole sentences lifted from the source text and presented together in
concatenated form without any post editing, it seems likely that various problems may occur. A typical
problem mentioned in connection with sentence-based automatic summaries is the aspect of unresolved
anaphoric expressions. (Ibid., s. 33)

Dahl pekar här på det kanske vanligaste problemet vad gäller extrakt: ” unresolved anaphoric
expressions ”, det vill säga frånvaron av referenter som Mani kallar ”dangling anaphors” (se
kapitel 4). Dahl säger vidare:

A summary heavily marked by unresolved anaphoric expressions and other linguistic features which
influence the coherence and cohesion of the summary as an independent text is less likely to be accepted as
an abstract replacement. (Ibid., s. 125)

Ett abstrakt publiceras oftast i anslutning till titeln på artikeln och som läsare har man med
andra ord titeln framför sig då man läser abstraktet. Vad gäller ”Copernic Summarizer” så tas
ibland titeln med och ibland inte i själva extraktet. Titeln på dokumentet syns dock överst på
gränssnittet även om inte titeln finns med i själva extraktet (se bilaga 2). Därför utgår jag i
analysen från att läsaren också har vetskap om titeln även om de inte alltid finns med i själva
extrakten.

För att jämförelsen skall bli så tydlig som möjligt kommer abstrakt och extrakt efter varandra
i texten. Extraktens meningar har också numrerats för att det ska bli lättare att följa med i
analysen. Extrakten har dock utöver numreringen inte ändrats. De källhänvisningar som
ibland förekommer i extrakten är inte skrivna av mig. Eftersom meningarna är hämtade direkt
från artiklarna i oförändrad form så tillhör dessa källhänvisningar testartiklarnas
referenssystem. Jämförelsen av extrakt och abstrakt kommer att göras under följande rubriker:
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• Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt: Här analyseras och jämförs innehållet i
extraktet med abstraktet som mall. Här är det närvaron av nödvändig information som är
centralt.

• Läsbarhet: Här gör jag en bedömning av läsbarheten på grundval av oupplösta referenter,
meningsbyggnaden och sammanhang i extraktet.

• Helhetsomdöme: Här ger jag ett sammanfattande helhetsomdöme om huruvida jag anser
att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet eller inte. Detta omdöme baserar jag på
innehåll, läsbarheten och på hänvisningar till litteraturen.

Vad kan man förvänta sig för resultat av mitt test? Vi har alltså att göra med ett program som
är konstruerat att plocka ut de viktigaste meningarna ur en text. Huruvida dessa meningar är
tillräckliga enligt mina kriterier återstår att se. Man kan förvänta sig att det i likhet med Dahls
undersökning uppstår problem vad gäller till exempel oupplösta referenter, meningsbyggnad
och sammanhang. Huruvida dessa problem är så allvarliga att extrakten blir obegripliga
återstår också att se. Det jag här vill ta reda på är om extrakten duger som abstrakt enligt de
kriterier som jag har satt upp.
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6.2 Analys

6.2.1 Artikel 1

The effect of automated systems on Jordanian university libraries' organizational structure

Younis, A.R. (1999)

Abstrakt

Reviews the higher education movement and the development of universities in Jordan.
Reports results of a questionnaire survey of 17 responding libraries (85 per cent response) to
explore the effect of automation on academic libraries, organizational structure and technical
and administrative services. All libraries are computerized, six (35.3 per cent) use MINISIS,
nine (52.9 per cent) use CDS/ISIS and two (11.8 per cent) use customized packages. Systems
are mostly utilized in technical processing, reference services, bibliographies and acquisitions.
The effect of automation on technical and administrative services is evidenced by the
establishment of a department for computer applications in nine (52.8 per cent) libraries, the
motives of staff and users to use the systems and their satisfaction and acceptance of this
technology. The study stressed the need to develop software packages conducive to the Arab
libraries' particular needs, plans for academic training and the necessity for a network linkage,
both locally and internationally.

Copernic summarizer, sammanfattningsgrad 7 %

1. The effect of automated systems on Jordanian university libraries' organizational structure

2. The educational movement in Jordan was characterized by many distinctive features in its impetus towards
higher education.

3. The demand for qualified schoolteachers has been persistent, and a number of teachers' colleges, and
community colleges, have been established, to meet the ever increasing demand for education.

4. As a result of the growing interest in higher education, the need arose for a mechanism to properly plan,
control and supervise higher education institutions in the country: a government body that would also
expand higher education subject areas and fields of specializations, and to see how higher education would
fit into students' abilities on one hand, and the community's needs for certain specializations, on the other.

5. However, the need also arose for a new large-scale government body to carry on and share the council's
duties and responsibilities in executing the government's plans and its educational and scientific policies in
higher education institutions.

6. the endorsement of areas of specializations at all levels in higher education institutions in the country.

7. All award BA, post-graduate vocational/higher diploma and master's degrees in different areas and fields of
specialization including the arts and sciences, the humanities, social sciences, applied sciences, medical
sciences, agriculture and engineering.

8. It shows years of establishment, number of faculties (scientific and humanities) and number of faculty
members and students in each university (The Ministry of Higher Education - Jordan, 1997).

9. In 1970, the university focused on the fields of humanities, education, agriculture, medical sciences and
engineering.
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10. These components have increased to become, with the establishment of the Faculty of Business
Administration in 1997, 15 faculties and more than ten centres for research and studies in computers,
continued education, manpower and human resources developments, strategic studies, and water resources.

11. Thus, it became a model to other university libraries to follow in this endeavour.

12. Unlike the two aforementioned universities, it was conceived as a military college to offer training in martial
arts and police techniques along with a curriculum of academic disciplines and civic specializations
(Younis, 1987, p. 348).

13. Perhaps the most "important aspect of organizational change will be the full integration of technology into
daily work routines and the streamlining and redesign of activities, the consolidation of similar functions
scattered throughout the organizational structure, the maximization of interfaces between systems
throughout the structure, and ultimately the enhancement of services to users" (Corbin, 1992, p. 353).

14. Table V also shows that the ratio between state university libraries and private university libraries, in respect
to the use of MINISIS, is 1:2.

Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt

I den andra meningen i abstraktet återfinns både metoden och syftet för undersökningen. Vad
gäller metod så finner jag ingen motsvarighet i extraktet. Titeln är talande vad gäller syftet
men är inte komplett då slutet av syftet, som återfinns i abstraktet, saknas i extraktet: ”…and
technical and administrative services”. I mening tre till fem i abstraktet framgår resultaten av
undersökningen och jag finner ingen motsvarighet till detta i extraktet utom i sista meningen
som hänvisar till en tabell vad gäller användningen av MINSIS. Denna mening riskerar dock
att framstå som obegriplig eftersom det inte framgår att MINSIS är ett datoriserat
bibliotekssystem. Angående slutsatser/rekommendationer så avslutas abstraktet med
rekommendationer och dessa återfinns inte i extraktet. Vad gäller extraktets innehåll så verkar
det motsvara abstraktets första mening, det vill säga utvecklingen av högre utbildning och
universitetet i Jordan.

Läsbarheten

De fem första meningarna i extraktet anser jag hänga samman bra. Meningarna sex till fjorton
ger dock intryck av att vara osammanhängande. Mening sex är ofullständig, mening sju
verkar vara ryckt ur sitt sammanhang och här finns också en oförklarad förkortning: ”BA”. I
mening åtta undrar man vad ”it” syftar på och i mening tio finns liknande problem då det är
osäkert vad som menas med ”These componentes ”. Samma problem med referenter finns
meningarna elva och tolv med uttrycken: ”this endeavor” respektive ”the two aforemenitoned
universities” och ”it”. Mening tretton som till större delen består av ett citat, framstår också
som ryckt ur sitt sammanhang.

Helhetsomdöme

Jag anser inte att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet. Syftet är oprecist och det resultat
som hänvisat till en tabell framstår som obegripligt. Metod och slutsatser/rekommendationer
saknas helt. Det första kriteriet är med andra ord inte uppfyllt – extraktet innehåller inte
nödvändig information för att kunna fungera som ett abstrakt. Även läsbarheten är
otillfredsställande. I extraktet hittar vi exempel på ”dangling anaphors” med Manis
benämning eller ”unresolved anaphoric expressions” med Dahls benämning (se s. 17
respektive 28). Här är det alltså oklart vad vissa uttryck och konstruktioner syftar på eftersom
referenterna till dessa saknas. Vad finns bakom orden it, these, this? Det finns också skäl att
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fråga sig om texten hänger ihop tematiskt och idémässigt. Denna typ av problem talar Mani
om som ”Gaps” och Hellspong & Ledin som tematisk koherens (se s. 17).  Att texten på något
sätt hålls ihop av ett ämne och att idéerna inte bryts är viktigt för att texten skall uppfattas som
sammanhängande. I Extraktet ovan menar jag att denna typ av problem främst finns i
extraktets andra hälft. Ett mycket vagt tematiskt samband kanske kan anas mellan meningarna
sju till tolv då de på något sätt handlar om utbildning, men meningarna hänger trots detta inte
ihop. Tematiken är för vag och sammanhanget och tanken/idén förloras.

6.2.2 Artikel 2

HIV/AIDS information resources and services: a Swaziland case study

Muswazi, P. (2000)

Abstrakt

Reports results of a questionnaire survey, conducted at 8 of the 14 public libraries in
Swaziland regarding the availability of HIV/AIDS information resources which indicate that:
limited and non-current information on various subjects appealing to a select cross-section of
library users is available; the information resources are lacking in appropriateness; titles are
duplicated, limited resource sharing between regions; access is restricted and usage levels are
low. It is recommended that libraries in Swaziland should contribute to the effectiveness of
the campaign against HIV/AIDS by collaborating with existing partnerships to influence the
production, distribution and access to appropriate materials, embarking on high profile
HIV/AIDS information exhibitions at public forums, extending information access to remote
communities, and exploiting electronic mail facilities to facilitate timely access to, and solicit
innovative ideas on, selective dissemination of HIV/AIDS information.

Copernic summarizer, sammanfattningsgrad 11 %

1. HIV/AIDS information resources and services: a Swaziland case study

2. Since the mid-1980s, the HIV/AIDS pandemic has swept across the Southern African sub-continent with
debilitating socio-economic consequences.

3. In Botswana and Zimbabwe, it is projected that by 2010 the population will cease growing due to severe
AIDS epidemics (Confronting AIDS, 1997).

4. These figures represent only 20 per cent to 30 per cent of the actual number of cases and HIV has probably
spread more rapidly in Swaziland than anywhere else in Africa where data is available, with the possible
exception of Botswana (Whiteside and Wood, 1993).

5. A substantial body of research, most of it in developing countries, suggests that improved information
dissemination in respect of preventive measures is effective (Confronting AIDS, 1997).

6. Yet, the need for education in HIV/AIDS prevention among the public remains great (CARE, 1991).

7. Libraries, by the nature of their information business, can provide the missing link and make a meaningful
contribution to the fight against HIV/AIDS.

8. Indeed, though there is a fairly well established library infrastructure in Swaziland, there is no detailed study
on the availability of information resources on HIV/AIDS and access thereto.
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9. Similar to the practice at the Malawi National Library Service (Myers, 1996), the Hlatikhulu Public Library
has gone a step further and provides free condoms, in packets of five, as its contribution towards the
HIV/AIDS prevention campaign.

10. It is apparent that the grey literature that has proliferated through the local, regional and global efforts of
non-governmental organisations and others is not readily available through the public libraries.

11. In addition, optimal use of national interlibrary loan services, the regional Southern African Interlending
Scheme (SAILS), and the Internet facilities at the Manzini and Mbabane public libraries should be made to
access timely and appropriate materials, beyond the borders of Swaziland, to augment local resources and
services.

12. Libraries can contribute to the effectiveness of current efforts in the information campaign against
HIV/AIDS by making available a variety of usable information resources.

Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt

Abstraktets första långa mening innehåller både metod, syfte och resultat. Vad gäller metod,
det vill säga att det rör sig om en ”questionnaire”, framgår av abstraktet men inte av extraktet.
Syftet kan förstås av extraktet, dels genom titeln och dels genom mening åtta som indirekt kan
tolkas som att denna undersökning rör bibliotekens tillgänglighet till informationsresurser
som rör HIV/AIDS. Vad gäller resultat så överensstämmer mening tio i extraktet någorlunda
med ett av abstraktets resultat: ”… limited and non-current information on various subjects
appealing to a select cross-section of library users is available ”. Angående
slutsatser/rekommendationer så överensstämmer abstraktets rekommendation: ”… extending
information access to remote communities …”, med mening elva i extraktet. Likaså
abstraktets rekommendation: ”…libraries in Swaziland should contribute to the effectiveness
of the campaign against HIV/AIDS… ”, överensstämmer till sitt innehåll med extraktets sista
mening.

Läsbarheten

Meningarna i extraktet hänger samman ganska väl som en text. Mening nio stör dock
läsningen och sammanhanget. Också mening elva framstår som ryckt ur sitt sammanhang då
den börjar med formuleringen ”In addition…”.

Helhetsomdöme

I det här fallet så menar jag att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet. Vad gäller kravet på
nödvändig information så får extraktet godkänt eftersom indikerar syfte (det om än indirekt),
ett av resultaten och också ett par rekommendationer. Man kan dock påpeka att extraktets
resultatredovisning är mycket magrare än abstraktets. I extraktet finner vi endast ett av
abstraktets fem resultat. Dock är extraktets förhållandevis rikt på information om artikelns
slutsatser/rekommendationer. Detta extrakt innehåller betydligt mer av den nödvändiga
informationen jämfört med det föregående extraktet. I det förra extraktet saknades tydligt
syfte (som var oprecist), metod (saknades helt), resultat (där fanns ett obegripligt resultat) och
slutsatser/rekommendationer (saknades helt). I detta extrakt hittar vi ett utförligare syfte (om
än indirekt), resultat (om än magrare än i abstraktet) och också slutsatser/rekommendationer
(dock också de magrare än i abstraktet). Extraktet sammanhänger också till större delen som
en text även om det finns ett par störningar i läsningen. Om jag återigen jämför med det förra
extraktet så finner jag här inga problem av den typ som har med referenter att göra. Också den
tematiska koherensen är klarare här än i det förra extraktet – som läsare kan man följa med i
extraktet och förstå dess innebörd.
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6.2.3 Artikel 3

Assessment of library services as a support system in the Institutes of Health Sciences (IHS)
in Botswana

Fidzani, B.T. & Oladokun, O.S. (2001)

Abstrakt

A study was undertaken to assess the state of libraries in Institutes of Health Sciences in
Botswana. The objectives of the study were to assess the state of the collections and services
and examine how well or otherwise the libraries provide good educational complements to
classroom-based student learning and to lecturers' research. Based on the eight areas used to
determine standards in college libraries, the study revealed that college library standards were
not met in Institute of Health Science libraries. It was recommended that the Ministry of
Education, the Ministry of Health and Botswana University, to which the Institutes of Health
Sciences are affiliated, should work together to facilitate improvement on library collection,
library services, staffing, and library facilities.

Copernic summarizer, sammanfattningsgrad 9 %

1. Assessment of library services as a support system in the Institutes of Health Sciences (IHS) in Botswana

2. By virtue of this system of affiliation, the Government of Botswana provided a mandate to the university
whereby the latter has responsibility for the academic and professional standards of the diplomas and
certificates for which the students in these institutions are prepared.

3. that affiliated institutions may, if they so wish, seek the advice and assistance of a university faculty or
department in the development and review of their programmes (University of Botswana Calendar,
1997/98).

4. In so far as the library is concerned the agreement between the University of Botswana and its affiliated
institutions is that the library collections, among other academic structures, shall be of such a quality that
they compare well with international standards for tertiary level college libraries.

5. For avoidance of doubts, the required standards/recommended guidelines were presented to the principals of
these affiliated colleges for their information and consideration in February 1996.

6. In conducting this survey the following objectives were the focus:

7. In order to obtain a good measure of reliability for a study of this nature the instruments used in generating
data consisted of a questionnaire, observation and interview.

8. The observation and interview schedules were included to enable full participation of not only the librarians,
but also the principals of these institutions, in discussions about their libraries.

9. Visits also enabled researchers to evaluate the available facilities.

10. In deploying staff to these institutions, they were armed with a letter introducing them to the principals and
indicating their mission, which is basically to assess the collection development and facilities available in
the college/institute library.

11. For instance, all of them indicate that they support the teaching, learning and research of the institutions they
serve.
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Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt

De två första meningarna i abstraktet ger en god bild av syftet med artikeln. Artikeln har en
talande titeln som ger en viss, men inte fullständig information om syftet. Mening sex i
extraktet börjar lovande ” In conducting this survey the following objectives were the focus ”,
men är ofullständig eftersom ”the objectives” inte finns med. Dock ger mening tio i extraktet
någon ytterligare information om syftet, som inte framgår av titeln. Dock saknas en del av
syftet som återfinns i abstraktet: ”…and examine how well or otherwise the libraries provide
good educational complements to classroom-based student learning and to lecturers' research
”. Meningarna sju till tio i extraktet ger information om metoden som använts: ”…
questionnaire, observation and interview ”, och här är extraktet mer utförligt än abstraktet som
bara löst antyder hur man gått tillväga i studien. Vad gäller resultat så är abstraktet kortfattat.
Mening tre i abstraktet verkar röra resultatet eller möjligen en tolkning av resultatet. Jag
finner dock ingenting i extraktet som motsvarar abstraktets mening ”… college library
standards were not met in Institute of Health Science libraries ”. Vad rör slutsatser/
rekommendationer så ger abstraktet i den sista meningen information om rekommendationer
och jag finner i extraktet ingen motsvarighet till detta.

Läsbarheten

Meningarna två till sju ger ett fragmentariskt och osammanhängande intryck. I den andra
meningen saknas till exempel referenten till ”this system of affiliation” och meningarna tre
och sex är ofullständiga. Meningarna sju till elva går att läsa bra ihop, bortsett från att den
sista meningen framstår som ryckt ur sitt sammanhang då den börjar med formuleringen ”for
instance”, och man undrar också vad ”them” refererar till här.

Helhetsomdöme

Jag anser inte att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet. Vad gäller den nödvändiga
informationen så faller extraktet på att det inte förmedlar något klart syfte. Syftet är mer
utförligt i abstraktet än i extraktet. Inte heller resultat och slutsatser/rekommendationer finns
med i extraktet. Dock är metoden väl beskriven i extraktet – mer utförligt än i abstraktet.
Trots detta så faller som sagt extraktet på att syftet är för vagt. Vad gäller läsbarheten så finns
det klara brister i extraktet. Vi hittar ett par problem som rör frånvaron av referenter, som vi
också hittade i extraktet till artikel 1. Mening sex belyser ett problem i samband med
automatisk textsammanfattning som Mani tala om som ”structured environments” (se s. 17).
Detta problem handlar till exempel om att uppräkningar och listor blir obegripliga om de inte
finns med i sin helhet. Troligen så är mening sex början på en uppräkning – de ”objectives”,
det vill säga syften eller frågeställningar, som nämns i meningen finns inte med och det hela
blir obegriplig. Också sett till den tematiska koherensen finns det brister i detta extrakt anser
jag, främst i de första sex meningarna.  Liksom i extraktet till den första artikeln blir
tematiken här för vag och sammanhanget och tanken/idén förloras.
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6.2.4 Artikel 4

Consumer health information needs and services in Nigeria

Popoola, S.O. (2000)

Abstrakt

Discusses the information needs and services of health consumers in Nigeria. The cluster-
quota sampling technique with a questionnaire survey instrument was used for data collection
on 260 subjects out of which 250 responded with usable questionnaires. The study found that
there was a significant relationship between the levels of education of the health consumers
and sources of information used. Books/reports, medical laboratories, film houses and
medical library/ records office were rarely used when they were searching for pertinent
information on health care services. Their specific areas of health information needs and
services were also found to be health institutions service quality, child and maternal care,
drugs administration and family planning. Concludes that the available health information
systems failed to meet the demands made of them.

Copernic summary, sammanfattningsgrad 11 %

1. Since independence successive governments in Nigeria have made provision of qualitative medical and
health services as their priority area.

2. The experience of health management organisations in the country suggests that the provision of good
consumer information is a key factor in attracting or wooing clients to a particular provider.

3. Moreover, those medical establishments which do provide consumer health information services are
particularly likely to attract comparatively young, socially advantaged patients who are likely to demand
fewer episodes of care and to be low-cost clients.

4. However, a humane approach to health care involves the considerate and courteous treatment of patients,
good communication and information giving, and a health-promoting environment, in short, quality health
care.

5. What we have been witnessing in a developing nation like Nigeria over the years is low budgetary provision
for the health sector and carefree attitudes toward provision of qualitative health information services to
consumers.

6. To investigate if there is any significant relationship between the levels of education of the respondents and
their sources of information used.

7. To determine their specific areas of health information needs and services.

8. Presently in Nigeria, health consumers are not better informed about how to manage their health owing to
low level of education, nonfunctional communications technology, and uncoordinated work of consumer
bodies and pressure groups.

9. In this regard, the government was appealed to, to set up a national health information system and to
increase its budgetary allocation to the health sector.

10. In Table IV, the rank order distribution of specific areas of health information needs of respondents is
shown.
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11. This means that the available health information systems failed to satisfy the needs of the health consumers
in Nigeria.

Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt

Syftet antyds löst i abstraktets första mening på ett sätt som inte är mer talande än titeln på
artikeln. Vad gäller extraktets syfte så kan man genom uttrycken ”investigate” och
”determine” meningarna sex och sju ana sig till att detta uttrycker två syften med artikeln. Här
är extraktet möjligen mer uttömmande än abstraktet. Metoden framgår av abstraktes andra
mening och någon tydlig motsvarighet finner jag inte i extraktet, även om det i meningarna
sex och tio talas om ”respondents”. Meningarna tre till fem i abstraktet innehåller resultat och
detta motsvaras möjligen av mening tio i extraktet som vagt hänvisar till en tabell. Vad gäller
slutsatser/rekommendationer så återfinns en slutsats i den sista meningen i abstraktet som
motsvaras av den sista meningen i extraktet.

Läsbarheten

De första fem meningarna i extraktet anser jag fungera som en sammanhängande text. Detta
bryts sedan av meningarna sex och sju som är språkligt sett märkliga till sin uppbyggnad,
eftersom de är ryckta ur sitt sammanhang. Meningarna åtta och nio ger dock intryck av att
hänga samman. Mening tio framstår dock som lösryckt liksom den sista meningen då den
börjar med formuleringen ”this means”.

Helhetsomdöme

Detta är ett gränsfall enligt min mening. Först något om det innehållsliga kriteriet: i abstraktet
saknas en tydlig syftesformulering vilket försvårar jämförelsen och ett säkert helhetsomdöme.
I extraktet förefaller dock syftet mer uttömmande än i abstraktet. Vidare så framgår slutsatsen
i extraktet, dock är metod och resultat vaga. Här blir det alltså svårt att dra någon klar slutsats
– om syftet framgår av extraktet så är i så fall det innehållsliga kriteriet uppfyllt. Vad gäller
läsbarheten så finns det en del problem. Den sista meningen, det vill säga mening elva, börjar
med formuleringen ”this means”. Detta kan ses som ett referensproblem – vad syftar ”this” på
i detta fallet? Denna typ av problem med referenter hittade vi också i extrakten till artikel 1
och 3. Man kan också möjligen se mening elva som ytterligare ett exempel på det som Mani
kallar ”structured environments” – detta problem fanns också i extraktet till artikel 3. Mening
elva verkar vara en del av ett logiskt argument då den börjar med formuleringen ”this means”.
Denna formulering påminner om hur man brukar avsluta ett orsaksresonemang: ”detta
betyder…”. Dock har argumentet (eller strukturen med Manis ord) i så fall här brutits och
man förstår inte sammanhanget. Den tematiska koherensen i extraktet är dock förhållandevis
tillfredställande om man jämför med extrakten till artikel  1 och 3. Bortsett från meningarna
sex, sju och  tio så hänger det hela ihop tankemässigt. Sammanfattningsvis: jag anser alltså att
detta möjligen skulle kunna ersätta abstraktet även om det är ett gränsfall.
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6.2.5 Artikel 5

User perceptions of library effectiveness in Malaysian agricultural libraries

Majid, S., Anwar, M.A. & Eisenschitz, T.S. (2001)

Abstrakt

Reports results of a study to investigate those factors that contribute positively in shaping
users' perceptions of library effectiveness. A questionnaire-based survey of five major
agricultural libraries in Malaysia was conducted. It was found that the adequacy of
collections, services and facilities were closely linked to the perceptions of library
effectiveness. Certain other factors contributing positively to the perception of library
effectiveness were the adequacy and effectiveness of library promotion, involvement of users
in the selection of library materials, convenient library location, participation in user
education programmes, availability of assistance for using library resources and facilities, and
subject background of library professionals. Suggests that for any reliable library
effectiveness study, all factors associated with user satisfaction should be investigated
together.

Copernic summarizer, sammanfattnningsgrad 8 %

1. Sustained growth in agriculture cannot be achieved without improving access to the needed information
which will strengthen agricultural research (Gooch, 1994).

2. As well-equipped laboratories and field facilities are indispensable for carrying out agricultural research,
well-developed libraries are essential to provide information support to researchers (Wasserman, 1991).

3. Lack of current, accurate, and relevant information could seriously hinder the agricultural research process,
leading to low quality or duplicate research resulting in wastage of financial, material and human resources
(Perera, 1995).

4. Emphasizing the need for library evaluation studies, Nicholas (1996, p. 5) argued, "recent political and
economic events have dragged libraries into the value-driven environment, from which they are unlikely
ever to escape".

5. Libraries are now on the same cost-conscious footing as any other business and, as a result, they are subject
to the same concerns, such as customer care, customer character, economic efficiency, cost benefit, etc.
(Greenaway, 1997).

6. User assessment can provide invaluable data to libraries in re-orienting their collections, services and
activities for effectively meeting their information needs (Fidzani, 1998; Eager and Oppenheim, 1996).

7. Cullen and Calvert (1996, p. 115) pointed out, "there might well be some core dimensions of effectiveness
that can be used for judging effectiveness, and as a basis for performance measurement".

8. He argued that the yardstick had to be changed since the success or effectiveness of a library can be
measured only through user satisfaction.

9. Adequacy of collections is one of the important factors that determines the effectiveness of any library in
meeting the information needs of its users.

10. Mwila (1993) found that over 75 per cent of the academics from the University of Zambia were visiting
their library less frequently due to the inadequacy of library materials.
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11. Folster (1995) reported that in those institutions where staff with subject expertise perform reference duties,
it was more likely that users' needs would be effectively met.

12. It is evident from the above discussion that a user-oriented approach was considered more suitable for
measuring library effectiveness.

13. Therefore, the data for 234 (70.5 per cent) respondents will be presented in the analysis.

14. Respondents' ability to keep in touch with scientific literature and perception of library effectiveness

Jämförelse av innehåll i abstrakt och extrakt

I abstraktets första mening framgår syftet med undersökningen. Jag finner inget i extraktet
som preciserar syftet närmare än titeln gör och syftet är därmed inte klart definierat. Titeln är
visserligen talande även här, men saknar information om att det just är faktorer som påverkar
användarnas bild positivt vad gäller biblioteks effektivitet. Vad gäller metod så framgår det av
abstraktet att det rör sig om en ”questionnaire-based survey” och detta motsvaras till viss del
av extraktets mening tretton, även om det inte framgår klart att det rör sig om en enkät. Jag
finner ingenting i extraktet som motsvarar abstraktets resultat och slutsatser/
rekommendationer.   

Läsbarheten

Bortsett från mening fjorton, som är ryckt ur sitt sammanhang och därmed obegriplig, så
anser jag att meningarna kan läsas tillsammans som en text.

Helhetsomdöme

Angående det innehållsliga kravet kan man konstatera att extraktet inte innehåller någon
tydlig syfteformulering och metoden antyds bara vagt. Vidare saknas resultat och
slutsatser/rekommendationer. Extraktet innehåller alltså för lite av den nödvändiga
informationen. Läsbarheten är dock tillfredställande – liksom extraktet till artikel 2 så saknas
det problem med referenter (denna typ av problem fanns i extrakten till artiklarna 1, 3 och 4).
Extraktet verkar också hänga ihop tematiskt – det finns samband mellan mening ett till och
med tretton. Detta bryts sedan av mening fjorton som framstår som något lösryckt och
ofullständig. Jag anser dock inte att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet då det inte
innehåller nödvändig information och för många meningar är irrelevanta för att det skall
kunna duga som ett potentiellt abstrakt. Visserligen så är läsbarheten enligt min mening
tillfredställande, men det räcker inte. För att kunna duga som en ersättning för abstraktet så
måste även kravet på nödvändig information vara uppfyllt. Jämfört med extrakten till
artiklarna 1, 3 och 4 är alltså läsbarheten mer tillfredställande. Innehållet är dock sämre
jämfört med extraktet till artikel 2, 3 och 4.
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7 Diskussion, resultat och slutsatser

Här kommer jag att ta upp och diskutera de inledande frågeställningarna i tur och ordning och
också försöka besvara dem. Jag kommer också att om möjligt dra slutsatser.

- Vad är automatisk textsammanfattning och vad kan det användas till?

Inderjeet Mani definierar en ”summarizer” brett som ett system eller program som producerar
en kortare representation av input. Manis definition innefattar inte bara text utan till exempel
också ljud och diagram. I min uppsats har jag bara tittat på sammanfattning av texter och
därför använt mig av den svenska termen automatisk textsammanfattning som jag tycker är en
passande översättning av amerikanskans ”automatic text summarization”.

En automatisk textsammanfattare kan beskrivas som ett datorprogram som är konstruerat för
att sammanfatta text automatiskt. Meningen är att användaren skall låta textsammanfattaren
automatisk skapa en kortare version av en text. Ofta kan användaren själv variera
sammanfattningsgraden, det vill säga längden på den sammanfattande texten.

Vi har sett att man i litteraturen skiljer på grunda respektive djupa metoder för
textsammanfattning, där de senare är betydligt mer kunskapskrävande och är oftast anpassade
för att användas inom speciella discipliner eller ämnen. I den här uppsatsen har tyngdpunkten
legat på de grunda metoderna som utnyttjar olika antaganden för valet av meningar, till
exempel ordfrekvens, meningars placering i texten, ord eller fraser som antas indikera att en
mening är viktig etc. De grunda metoderna producerar oftast extrakt till skillnad från de djupa
som ibland kan producera egen text.

Den tidigare forskning som jag har tagit upp i uppsatsen går ut på att ta reda på huruvida
extrakt kan ha samma funktion som traditionella abstrakt. De första försöken på området hade
denna funktion i åtanke då de konstruerade sina textsammanfattare. Både Luhn och
Edmundson var inne på detta spår och senare även Kupiec et al. och Dahl.

Webbens tillkomst har resulterat i nytt användnigsområde för automatisk textsammanfattning.
Företagen ”Applied Semantics”, ”Inxight”, ”Copernic Inc.” och ”Zentext Content
Management” säljer eller demonstrerar textsammafattare som är ämnade att användas på
webben. Vissa textsammanfattare så som ”SweSum” och ”Nyhetsguiden” har specialiserats
för speciella typer av texter, i detta fall nyhetsartiklar. Andra textsammanfattare på webben så
som ”Zentext Summarizer” eller ”Copernic Summarizer” är inte begränsade till någon
speciell texttyp utan kan användas för alla typer av texter. ”Copernic Summarizer” har också
anpassats för att användas på webben, och även texter i en sparad fil – för att sammanfatta och
bilda sig en uppfattning om texter, och om de visar sig vara ointressanta slippa läsa dem i sin
helhet.

Automatisk textsammanfattning används också av sökmotorn Google även om det här verkar
röra sig om mycket korta utdrag/extrakt där söktermerna visas i fetstil och i den mening som
de ingår i. Hercules Dalianis som är en av konstruktörerna till ”SweSum” menar att
automatisk textsammanfattning också kan användas till exempel i mobiltelefoner eller för att
sammanfatta automatiskt översatta texter på främmande språk.
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Det finns alltså en rad områden där automatisk textsammanfattning kan tänkas ha en funktion.
På det hela taget kan man tänka sig att man, om det fungerar till belåtenhet, kan använda sig
av denna teknik där det behövs en sammanfattande text av något slag. I de sammanhang där
sammanfattande texter traditionellt skrivs av människor skulle automatisk textsammanfattning
istället kunna användas.

- Kan man ersätta de abstrakt som hör till testartiklarna i mitt experiment med extrakt från
”Copernic Summarizer”?

Resultatet av min undersökning visar att ett extrakt, det vill säga det som hör till artikel 2,
klart skulle kunna ersätta abstraktet enligt kriterierna då syfte, ett av resultaten och också två
av rekommendationerna fanns med. Extraktet sammanhängde också till större delen som en
text även om det fanns ett par störningar i läsningen.

Ett av extrakten bedömde jag som gränsfall, det vill det extrakt som hör till artikel 4. Här
gjorde jag bedömningen att det möjligen skulle kunna ersätta abstraktet även om läsbarheten
inte var helt tillfredsställande. Jämförelsen försvårades i detta fall eftersom abstraktet inte
innehöll någon klar syftesformulering och detta ledde till att jag inte kunde dra någon slutsats
med säkerhet. Syftet var här möjligen utförligare än i abstraktet och även slutsatsen framgick,
dock saknades metod och ett resultat indikerades vagt.

Vad gäller extraktet till artikel 5 så var läsbarheten tillfredställande och också metoden
indikerades delvis. Dock innehöll det för många meningar som bedömdes vara irrelevanta för
att extraktet skulle kunna ersätta abstraktet och det saknades också ett tydligt syfte. Metod,
resultat och slutsatser/rekommendationer saknades. Extraktet till artikel 1 ansåg jag inte heller
skulle kunna ersätta abstraktet. Detta grundade jag dels på att extraktet inte innehöll
nödvändig information och dels på att läsbarheten var otillfredsställande. Inte heller extraktet
till artikel 3 bedömde jag skulle kunna ersätta abstraktet då det var för osammanhängande i
sin helhet och att resultat och slutsatser/rekommendationer saknades. Inte heller syftet
framgick tydligt och i sin helhet.

Det hör uppsatser till att också diskutera och kritisera den egna metoden. Automatisk
textsammanfattning är ett område där det är problematiskt att hitta självklara
forskningsstrategier och metoder. Olikheterna i Dahl, Kupuiec et al. och Edmundsons
metoder vittnar om detta. En av svårigheterna ligger möjligen i att hitta klara kriterier för vad
som utgör en bra respektive dålig sammanfattande text.

Till att börja med så kan man diskutera om titlarna på ursprungstexterna i mitt test är
tillräckliga eller inte för att läsaren skall förstå syftena. Min bedömning var oftast att titlarna
kunde ge en viss men inte fullständig information om syftena då syftesformuleringarna var
utförligare i abstrakten än i titlarna, med undantag av abstraktet till artikel 4. Det var bara
extraktet till artikel 2 som jag bedömde ha ett lika talande syfte som abstraktet, det vill säga
att det fanns tillräcklig information om syftet utöver titeln. Dels så har titlarna kommit till
korta eftersom de inte tillräckligt preciserade och dels så menar jag att en läsare faktiskt inte i
förväg kan veta om titeln är tillräckligt talande eller inte vad gäller syftet med
undersökningarna. Kanske är det också så att titlarna på mina ursprungstexter är ovanligt bra
och talande vad gäller syftet i artiklarna. Titlar kan enligt min mening ibland vara betydligt
mer kryptiska och kortfattade och i sådana fall är det frågan om ”Copernic Summarizer” alls
klarar av att förmedla syftet till läsaren.
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Jag tycker att man kan diskutera Dahls antagande att artikelförfattaren också är den idealiska
abstraktförfattaren. Detta eftersom vi har sett att extrakten i några få fall överträffar
abstrakten. Till exempel överträffar möjligen extraktet till artikel 4 abstraktet vad gäller syftet,
som jag ovan berörde. En tydlig metodbeskrivning saknas också i abstraktet till artikel 3 och
extraktet förefaller här innehållsrikare. Det finns alltså skäl att ifrågasätta Dahls antagande; de
flesta artikelförfattare är kanske de mest lämpade för att skriva abstraktet, men det finns nog
undantag från detta. Man skall dock komma ihåg att det faktiskt saknas tydlig
metodbeskrivning i de övriga extrakten jämfört med abstrakten.

Alla abstrakt innehåller dock någon form av resultat vilka saknas, framstår som obegripliga
eller vaga i alla extrakt utom det som hör till artikel 2 där ett av resultaten någorlunda
framgick. Slutsatser eller rekommendationer finns också i alla abstrakt och i extrakten till
artikel 2 och 4.

Man kan också notera att de båda extrakt som har lägst sammanfattningsgrad, det vill säga de
som hör till artikel 2 och 4, är också de som jag har bedömt som möjliga ersättningar för
abstrakten även om extraktet till artikel 4 var ett gränsfall. Min undersökning är dock kanske
för liten för att jag skall kunna dra några slutsatser om detta samband. Rimligtvis borde det
vara så att ”Copernic Summarizer” fungerar bättre vid en lägre sammanfattningsgrad.
Problemet är dock att extrakten i så fall skulle bli för långa och ta för lång tid att läsa för att
kunna fungera som abstrakt.

Som sagt så är det möjligt att min undersökning är för liten med avseende på antalet artiklar
som testades. Jag kan i och med detta kanske inte helt gardera mig för slumpens möjliga
inverkan i sammanhanget. Man kan också kritisera min undersökning vad gäller bedömningen
av läsbarheten att den innehåller ett mått av subjektivitet. En annan person hade kunnat göra
något annorlunda bedömningar. Detta verktyg är kanske också lite väl trubbigt? Detta märks
till exempel i extraktet till artikel 4 som jag bedömde som ett gränsfall. Det innehållsliga
kriteriet var möjligen tillfredställande men läsbarheten var inte var helt tillfredsställande – det
var en av orsakerna till att jag bedömde det som ett gränsfall.

Man kan också fråga sig om det verkligen är meningen att extrakten från ”Copernic
Summarizer” skall ses som texter. Den sammanfattade texten visas, som vi har sett, med
meningarna åtskilda från varandra genom att varannan mening har vit bakgrund och varannan
grå bakgrund. Det är alltså frågan om det är meningen att man skall betrakta extrakt från
”Copernic Summarizer” som texter i vanlig mening där meningarna sammanhänger med
varandra, eller om man skall se dem som meningar som är separata från varandra. Det som
gör att jag har valt att se extrakten från ”Copernic Summarizer” som texter är att termen
”summary” används på gränssnittet (se bilaga 2). Detta antyder enligt min mening att det är
meningen att man skall se extrakten som texter. Termen ”summary” kan visserligen tolkas
som svenskans sammanfattning, men enligt Lancaster så är distinktionen mellan abstrakt och
sammanfattning inte helt klar. Dahl använder också termen ”summary” i sin undersökning.
Jag tror att denna termförvirring beror på att man i litteraturen tenderar att kalla alla
sammanfattande texter som är resultatet av ”automatic summarization” för summary. Detta
gör att jag i fallet med ”Copernic Summarizer” inte tror att ”summary” skall översättas med
termen sammanfattning i den mening som man vanligen avser med termen, det vill säga som
en speciell typ av sammanfattande text.
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Man kan kanske invända mot mitt syfte och min frågeställning att jag möjligen har använt
”Copernic Summarizer” på ett sätt som den inte är ämnad att användas. Kanske är det så att
deras textsammanfattare inte är ämnad att producera abstrakt. Ett abstrakt kan ju till skillnad
från ett extrakt generalisera i förhållande till ursprungstexten på ett sätt som inte ett extrakt
kan göra. Jag tyckte trots detta att det hela skulle vara ett intressant experiment. Faktum är
också att många tidigare undersökningar har tittat just på användningen av extrakt som
abstrakt, även om deras textsammanfattare ofta har konstruerats speciellt för ett visst
experiment och en viss typ av texter.

En annan fråga som inställer sig är om man kan åstadkomma ett extrakt som uppfyller mina
kriterier om man skulle sammanställa ett extrakt manuellt. Om så inte är fallet så är det i så
fall en fråga om extrakts duglighet som abstrakt i allmänhet. Med detta menar jag att det kan
vara så att det för vissa artiklar och med den sammanfattningsgrad som jag har använt, det vill
säga omkring 10 %, inte är möjligt att kombinera de innehållsliga kriterierna med läsbarhet
och sammanhang. Jag kan i denna uppsats inte svara på huruvida det är så eller inte.

Även om det finns en del att anmärka på i min metod så menar jag att för att kunna duga som
abstrakt så måste man helt klart kunna ställa krav på både innehåll och läsbarhet i extrakten.
Resultaten i min undersökning har trots allt visat att bara två extrakt skulle kunna ersätta
abstrakten, varav ett var ett gränsfall. Slutsatsen är att extrakten från ”Copernic Summarizer” i
de flesta fall inte kan ersätta abstrakten trots att resultatet ibland blir acceptabelt enligt mina
kriterier.

Slutsatsen kan dock inte sägas gälla för alla typer av artiklar. Jag har undersökt artiklar med
empiriskt innehåll och jag kan inte dra slutsatser om huruvida ”Copernic Summarizer”
fungerar bättre eller sämre med andra typer av artiklar eller artiklar inom andra
ämnesområden. Man kan också tillägga att jag har valt att undersöka en textsammanfattare.
Det kan vara så att Copernics textsammanfattare skiljer sig från andra textsammanfattare på
marknaden med avseende på resultatet – den kan vara bättre eller sämre än liknande program.

- Är automatisk textsammanfattning motiverat för de olika användningsområden som
identifieras i första frågan?

Tidigare konstaterade jag att det finns en rad områden där automatisk textsammanfattning kan
tänkas vara relevant och motiverat. Den tidigare forskning som jag har tagit upp i uppsatsen
handlar ofta om huruvida extrakt kan duga som eller ha samma funktion som traditionella
abstrakt. Det som har motiverat denna forskning är att skulle vara är lättare, billigare och gå
fortare att låta en automatisk textsammanfattare producera ett extrakt än att låta författaren
eller en professionell abstraktförfattare skriva ett abstrakt. Här tycker jag dock att man kan
diskutera nyttan av automatisk textsammanfattning. Vinsten med automatisk
textsammanfattning skulle alltså vara att det går snabbt och är enkelt. Denna vinst på tid och
arbete måste ställas mot de eventuella nackdelarna, det vill säga att textsammanfattaren inte
alltid ger ett acceptabelt resultat. De problem som uppstår i samband med att man extraherar
meningar ur en text består ofta i att koherensen, det vill säga sammanhanget, bryts. Både
Mani och Dahl tar upp frånvaron av referenter i texterna som det typiska problemet.

Idag verkar det som om de flesta databaser med vetenskapligt material fortfarande använder
traditionella handskrivna abstrakt. Detta skulle i och för sig kunna bero på att tekniken ännu
är relativt okänd och inte har slagit igenom. En annan förklaring kanske kan vara att tekniken
ännu inte har nått dit hän att den faktiskt duger. Som vi har sett så kom Trine Dahl fram till att
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5 av 15 abstrakt kunde ersättas med extrakt. Kanske är detta resultat inte tillräckligt bra för att
artikelförfattare och databasvärdar kan tänka sig att använda tekniken? Frågan är också hur
lång tid det tar för författaren skriva ett traditionellt abstrakt. Kanske är detta inte den mest
betungande delen i ett forskningsarbete?

Min egen åsikt är att tekniken fortfarande fungerar för dåligt och nackdelarna med att använda
extrakt som abstrakt till vetenskapliga artiklar kanske fler än fördelarna. En möjlig
användning kan kanske vara att använda en automatisk textsammanfattare som en slags hjälp
vid författandet av ett abstrakt? Arbetsvinsten med automatisk textsammanfattning skulle
också kunna tänkas vara stor i en situation då en stor mängd artiklar ska förses med abstrakt i
efterhand, det vill säga om författaren själv inte skrivit något abstrakt. I sådana fall kanske
extrakt kan vara bättre än ingenting?

En annan fråga som rör abstrakts funktion som extrakt är sammanfattningsgraden. Ett av
kraven på ett abstrakt är att det inte får vara för långt, det vill säga det skall inte ta för lång tid
att läsa. Både Edmundsen och Kupiec et al. testar sina textsammanfattare vid en
sammanfattningsgrad på 25 % och kanske är denna nivå den rimliga för att ett extrakt skall bli
sammanhängande och innehållsrikt? Å andra sidan skulle det då ta längre tid att läsa extrakten
om man ser till antalet ord och meningar, och det är då frågan om det är möjligt att ersätta ett
abstrakt med ett extrakt av denna längd. Om man exempelvis har att göra med en artikel på tio
sidor skulle ett extrakt i så fall bli två och en halv sida. Då är det frågan om en användare inte
föredrar att skumma igenom hela ursprungstexten i stället. Man skall också komma ihåg att
Kupiec et al. också testade sin textsammanfattare vid en högre sammanfattningsgrad än 25 %.

Andra användningsområden för automatisk textsammanfattning kan möjligen vara mer
fruktbara. Kanske är det mest motiverat i de situationer då texter saknar en sammanfattande
text skriven av en människa och kanske är då automatisk textsammanfattning bättre än
ingenting? Här kanske automatisk textsammanfattning kan komma till mest nytta eftersom det
finns dokument på webben som saknar sammanfattande texter vilket gör det svårt att bedöma
en sökträffs relevans. En lösning på detta är att användningen av metadata, till exempel
Dublin Core, som tillåter att webbsidor kan förses med en kort beskrivande text, som skrivs
för hand. Sökmotorn ”Google” använder sig istället av automatisk textsammanfattning även
om ”Google”, enligt min mening, inte verkar avse att extrakten skall utgöra texter. Extrakten
är mycket korta oavsett texternas längd.

”Copernic Summarizer” är ett annat exempel på hur automatisk textsammanfattning anpassats
för att kunna användas på webben. I en situation då man vid sökning på webben får ett antal
träffar på dokument där en sammanfattande text saknas kan textsammanfattaren användas för
att skapa en kort textrepresentation som kan ge en bild av innehållet i dokumenten. Det
behöver alltså inte vara så att ”Copernic Summarizer” generellt sett är oanvändbar trots det
dåliga resultatet av min undersökning. Kanske fungerar ”Copernic Summarizer” bättre med
andra typer av texter än de jag har testat? Troligtvis fungerar den också bättre vid en lägre
sammanfattningsgrad. Det kan också vara så att extrakten ger läsaren en bild av vad artiklarna
handlar om på ett mer övergripande plan, så som ämne – detta kan jag inte uttala mig om i
denna uppsats. Men om läsaren förväntar sig att korta extrakt alltid skall vara
sammanhängande och se ut som texter författade av människor, då blir nog användaren i vissa
fall besviken på resultatet.

För mig var automatisk textsammanfattning ett okänt fenomen när jag började skriva denna
uppsats. Som vi har sett så är detta dock inget nytt fenomen - forskning har pågått sedan slutet
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av 50-talet. En fråga som jag undrar över är i vilken utsträckning dessa program säljs och
används. Det vore mycket intressant att försöka hitta användare av till exempel ”Copernic
Summarizer” och fråga dem hur de använder textsammanfattaren och också fråga dem om de
tycker att den motsvarar deras förväntningar. Jag kan tillägga att jag för egen del inte
använder den trots att gränssnittet är tilltalande, den är mycket enkel att använda och att jag
använder mig en hel del av webben för att söka information.

Förhoppningsvis har jag genom denna uppsats gett en bild av ett område som jag antar är
förhållandevis okänt för många. Slutligen kan jag tillägga att det vore intressant med fler
undersökningar på detta område, till exempel undersökningar som riktar in sig på användares
erfarenheter av automatisk textsammanfattning.



46

8 Sammanfattning

Huvudsyftet med denna uppsats var att testa om en automatisk textsammanfattares extrakt går
att använda som abstrakt. Syftet var också att ge en bild av vad automatisk
textsammanfattning är och varför det är motiverat. De tre inledande frågeställningarna löd:

- Vad är automatisk textsammanfattning och vad kan det användas till?

- Kan man ersätta de abstrakt som hör till testartiklarna i mitt experiment med extrakt från
”Copernic Summarizer”?

- Är automatisk textsammanfattning motiverat för de olika användningsområden som
identifieras i första frågan?

Automatisk textsammanfattning går ut på att sammanfatta text automatiskt. Den forskning
som har gjorts på området går ut på att konstruera automatiska textsammanfattare som skall
kunna sammanfatta vetenskapliga artiklar för att författaren eller någon annan på så vis skall
spara tid genom att slippa skriva ett traditionellt abstrakt. En rad användningsområden är
möjliga, varav några tillämpas i praktiken. Extrakt kan användas som abstrakt eller för att
presentera träffarna i en sökmotor. Ett annat användningsområde som på senare tid växt fram i
och med webben är det då man kan använda en automatisk textsammanfattare för att
sammanfatta innehållet på en webbplats eller ett webbdokument innan man har öppnat själva
dokumentet med sin webbläsare. Detta för att slippa läsa det i sin helhet.

För att svara på den andra frågan utfördes ett experiment med en automatisk
textsammanfattare, ”Copernic Summarizer”, som fick sammanfatta fem artiklar inom ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap. Metoden var kvalitativ och inspirerades av en tidigare
undersökning av Trine Dahl och innebar att extrakt från ”Copernic Summarizer” jämfördes
med abstrakt som var skrivna av författarna till testartiklarna. Kriterier sattes upp vad gällde
innehåll och läsbarhet för att kunna avgöra om extrakten skulle kunna ersätta abstrakten eller
inte. Resultatet av undersökningen visade att två extrakt, varav ett var ett gränsfall, skulle
kunna ersätta abstrakten och slutsatsen var att extrakten från ”Copernic Summarizer” i de
flesta fall inte kan ersätta abstrakten trots att resultatet ibland blir acceptabelt enligt
kriterierna.

I uppsatsen diskuterade jag också den tredje frågan, det vill säga huruvida de olika
användningsområdena är motiverade eller inte. Jag menade att tekniken ännu inte tillräckligt
bra för att kunna ersätta traditionella abstrakt och jag ifrågasatte också behovet av extrakt här
eftersom författaren till en vetenskaplig artikel ofta skriver ett abstrakt. Till sist hävdade jag
att nyttan och behovet av automatisk textsammanfattning möjligen är större på webben där
sammanfattande texter ibland saknas.
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