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Kan textutvinning ge rikare informationsåtervinning?

Det produceras idag så mycket information att ingen längre kan strukturera den och mata in
den i databaser så att den lätt kan återfinnas. Samtidigt blir det allt viktigare att det är lätt att
hitta den information man behöver, för det går åt mycket tid, pengar och energi till att hålla
sig ajour inom sitt ämnesområde. I en enda medicinsk databas, Medline, läggs det till ca 1000
artikelreferenser om dagen!  Eftersom ingen kan läsa så mycket, snävar man in sig inom sitt
eget område så mycket man kan, och riskerar då att bli allt för begränsad i sin kunskap.

Medicinsk information finns i många olika former, och det som är absolut viktigast för en
medicinsk forskare är tidskriftsartiklar. KIB prenumererar idag på ca 1400 tidskrifter i
elektronisk form och ca 3000 i tryckt form, och det finns all anledning att tro att den
elektroniska publiceringen kommer att öka. Det finns också ett mindre antal elektroniska
böcker. Andra typer av texter som kan vara intressanta är tidningsartiklar, nyhetstelegram,
patientinformation, patientberättelser, journaldata och mycket mer. Elektroniska texter finns
dessutom i många olika format. PDF och HTML är två av de vanligaste, men också
ordbehandlingsdokument, ren text, XML och e-brev för att nämna några.

På Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) pågår ett projekt som det senaste året har tittat på
om textutvinning kan vara ett sätt att hjälpa forskare och studenter att få bättre möjligheter att
hantera den gigantiska mängd material som finns i elektronisk form. Grundtanken i
textutvinning är att man genom att analysera en mängd dokument med ostrukturerad text ska
kunna få fram hur innehållet i vissa dokument förhåller sig till innehållet i andra dokument
och kanske få fram nya samband, eller som det ibland kallas, "ny kunskap".

Det har kommit en uppsjö av olika produkter som, mer eller mindre berättigat, säger sig
syssla med textutvinning. Bland de vi har tittat på finns:
• Portal in a Box från Autonomy
• Semio Map & Semio Taxonomy från Semio Inc.
• iCrossReader från Insight
• Virtual Adapt från Virtual Genetics
• IndexMaker från Dataware
• Intelligent Miner for Text från IBM
Det kommer information om nya program hela tiden, men än så länge finns inte riktigt något
som uppfyller våra behov.

Hur fungerar ett textutvinningsprogram?
Programmen är naturligtvis olika, men det går ändå att urskilja ett visst mönster. Jag brukar
dela upp processen i fyra steg.

1. Insamling av dokument
Det finns olika sätt för programmen att samla in de dokument som de ska hantera. Man brukar
kunna
• anvisa programmet dokument i en särskild mapp eller på en viss skiva
• ange om det bara ska vara en viss typ av dokument som t.ex. e-brev eller pdf-dokument
• välja att samla in dokument via webben. Vissa av programmen tillhandahåller en egen

sökmotor, i andra kan man ange vilken sida man ska utgå ifrån och sedan följer
programmet länkarna ett angivet antal nivåer.



Det varierar vilka typer av dokument som olika program kan hantera.

2. Analys av dokumenten
Analysen är den del som skiljer mest mellan de program vi har tittat på. Gemensamt är att alla
program skapar ett index med en ”representation” av dokumentet. Denna representation kan
t.ex. vara en sammanfattning av dokumentet i vanlig text, en ”ordpåse” d.v.s. ord som kan
sägas representera innehållet i dokumentet, eller, analogt med detta, en ”begreppspåse” med
hela fraser eller begrepp. Det finns olika sätt att åstadkomma en sådan här
”dokumentrepresentation”.
• ”Vanlig” statistik
• Bayesiansk statistik
• Språkalgoritmer
• Neurala nätverk
• En kombination av en eller flera av ovanstående metoder.

De olika metoderna har olika för- och nackdelar. Program som bygger på semantiska
algoritmer blir naturligtvis språkberoende. Neurala nätverk är språkoberoende men de kräver
mycket träning på en mycket stor mängd dokument innan de blir användbara.

3. Klustring/Kategorisering
Dokumentrepresentationerna jämförs sedan med varandra och delas in i olika kategorier eller
kluster. Klustring sker automatiskt av programmet enligt principen att ett dokument i ett
kluster ska ha mer gemensamt med dokument inom samma kluster än med dokument i andra
kluster. Kategorisering innebär att dokumenten delas in i kategorier som definierats av en
människa. Programmen tar också fram förhållanden mellan olika kluster eller kategorier, och
det är en av de viktigaste delarna av begreppet textutvinning, att kunna få fram hittills okända
samband mellan olika dokument, sk ”hidden links”. Det är dock långt ifrån alla program som
är bra på just denna del av processen.

4. Visualisering
Det sista steget i processen är visualiseringen av resultatet. Detta brukar göras antingen som
en lång lista med dokument eller grafiskt. Sambanden mellan dokument går att tydliggöra
bättre med den grafiska presentationen.

Aktuella användningsområden
Det finns en del tillämpningar av textutvinningsteknik och antalet ökar snabbt.
Det går t.ex. redan att få hyfsade resultat inom omvärldsbevakning. Inom detta område verkar
t.ex. Autonomy som har levererat tekniken till företaget Docere. De använder en
textutvinningsvariant som kallas informationsextraktion. Det fungerar i princip så att man kan
extrahera bestämda delar av nyhetstelegram som ju är relativt uniforma. Man kan t.ex. som
svar på en sökning få en lista som innehåller information om vilket företag texten handlar om,
när texten är skriven, var den är publicerad och en kort sammanfattning av innehållet som i
princip är en ”ordpåse”, eller som Autonomy kallar det, ett ”fingeravtryck”.
Autonomy har också levererat tekniken bakom Locus Medicus, en portal för yrkesverksamma
inom hälso- och sjukvård. Man har där möjlighet att själv träna en ”agent” att söka efter
dokument som ligger inom ens intresseområde. Detta görs genom att man använder ett
dokument eller en egenformulerad sökfråga som mall som programmet jämför träffar mot för
att hitta gemensamma mönster. Autonomy har också levererat samma teknologi till Ericssons
intranät. Autonomys produkt använder sig av neurala nätverk. Det är svårt att se hur bra det



egentligen fungerar eftersom det inte går att få någon testlicens på produkten och den är
fruktansvärt dyr i inköp. Vi har provat den genom Locus Medicus och där innehåller tyvärr
basen för lite material för att det ska ge acceptabla resultat.
Det finns en sökmotor, NorthernLights, som använder sig av textutvinning för att ordna sina
träffar. Förutom den vanliga träfflistan visas i ena kanten en rad med blå mappar. Dessa
mappar motsvarar olika kluster av dokument som textutvinningsprogrammet har funnit hör
ihop med varandra. Tack vare det kan man här söka på ”Text Mining” och få upp mappar med
rubrikerna

• Natural language processing
• Information retrieval
• Data mining
• Computer software industry
• Personal pages
• Programming algorithms
• Library & information science
• Dolls & action figures
• Genetic algorithms
• Web search engines & directories

De flesta av ovanstående kluster känns mycket relevanta, och det finns ju faktiskt ett extra
värde i att man blir nyfiken på vad i den mest oväntade kategorin, ”Dolls & action figures”,
som har med textutvinning att göra. I NorthernLights avancerade sökgränsnitt kan man också
göra begränsningar för sina träffar som är möjliga tack vare textutvinning.
Semio har än så länge använt sina produkter för att konstruera både interna och offentliga
webbportaler med en struktur som liknar Yahoos.
NorthernLights är ett bra exempel på hur textutvinning kan förbättra en sökmotor, men än så
länge verkar det också vara det enda exemplet.
Det finns exempel på att företag har använt textutvinningsprodukter för att hitta mönster i de
e-brev som kommer in till företagets ”help desk”. Genom att se att t.ex. en viss skrivarmodell
ofta är kopplad till begreppet ”pappersstopp” blir företaget medvetet om att
pappersmatningsmekanismen i den skrivarmodellen måste förbättras.

De ovanstående exemplen visar att textutvinningprodukter är mycket bra på att ge en översikt
över en stor mängd data. Det går snabbt att sätta sig in i nya ämnesområden eftersom man får
en uppfattning om de viktigaste begreppen och hur dessa är kopplade till varandra.

Textutvinning som hjälp för forskning
Det finns inget textutvinningsprogram som idag fungerar riktigt bra på forskningsmaterial,
men eftersom textutvinning är ett sätt att hitta hittills okända samband skulle ett bra program
vara av ovärdelig hjälp. Det finns några exempel på detta tack vare Don R. Swansons
experiment med programmet Arrowsmith. År 1986 genomförde Swanson en studie där han
med hjälp av Arrowsmith tittade på titlarna till artiklar i Medline. Han fick fram ett samband
mellan artiklar som handlade om Raynauds sjukdom (en cirkulationsstörning) och artiklar
som handlade om en viss typ av fiskoljor. Vid den tiden var inget sådant samband känt, men
senare kliniska studier har visat att patienter med Raynauds sjukdom kan bli bättre om de får
ett tillskott av just dessa fiskoljor. Han har senare publicerat en artikel om ett liknande
experiment som fick fram ett samband mellan magnesium och migrän.



Arrowsmith behöver en hel del handpåläggning för att ge användbara resultat, men Swansons
studier visar att det är möjligt att konstruera hypoteser för forskning med hjälp av
textutvinningsprogram.

Eftersom det är tillräckligt svårt att hinna läsa den information som kommer inom ens eget
ämnesområde så missar man oftast värdefull information som har publicerats inom
närliggande dicipliner. Om en forskare inom medicin görs uppmärksam på länkar till
närbesläktat material inom t.ex. kemi, biologi och veterinärmedicin så ökar insikten om ämnet
och dessutom motverkas risken att man uppfinner hjulet för andra gången.

Vad borde man kunna begära av ett bra textutvinningsprogram?
Jag har tidigare nämnt att det än så länge inte finns något textutvinningsprogram som riktigt
lever upp till våra önskemål och förväntningar. Vilka egenskaper anser vi då krävs för att
textutvinningsprogram ska vara användbara för forskningsbiblioteken? Min önskelista ser ut
ungefär så här:

1. Språkoberoende
2. Kunna hantera stora datamängder
3. Skalbart
4. Kunna hantera copyright-frågor
5. Dubbletteliminerande
6. Användarvänliga dokumentrepresentationer
7. Gärna Natural Language Processing
8. Klara av såväl klustring som kategorisering
9. Minst ett grafiskt visualiseringsgränssnitt
10. Kunna inkludera och utnyttja redan befintliga thesauri och ordlistor
11. Hantering av så många elektroniska format som möjligt
12. En inbyggd webbkravlare av god kvalitet
13. Möjlighet att personalisera, men också att stänga av eventuell personalisering
14. Versioner för flera olika plattformar
15. Kunna dra nytta av metainformation i t.ex. RDF eller XML
16. Kunna integreras i befintliga lösningar

Även om ovanstående önskemål bara delvis uppfylls av dagens program så är textutvinning
utan tvivel ett område med stor potential och KIB arbetar idag med att få igång ett samarbete
med en av de större leverantörerna på marknaden. Tanken är att vi kan bidra med vår expertis
när det gäller vetenskaplig information och var den finns, samt en mångårig erfarenhet av hur
våra användare söker och hur de skulle vilja kunna söka. Ett textutvinningsprogram som
utvecklats i ett sådant samarbete skulle kunna bli mycket användbart för framtidens forskning.
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Länklista:
Arrowsmith http:// kiwi.uchicago.edu/
Autonomy http://www.autonomy.com
Docere http://www.docere.se/
IBM: Intelligent Miner for Text http://www-4.ibm.com/software/data/iminer/fortext/
Insight http://www.insight.com.ru/
Karolinska Institutets bibliotek http://www.kib.ki.se
LocusMedicus http://www.locusmedicus.se/
NorthernLights http://www.northernlights.com
Plumtree http://www.plumtree.com/
Semio Inc. http://www.semio.com
Sunstone http://www.sunstone.se/
Virtual Genetics http://www.vglab.com
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