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1 Tekstimuotoisen tiedon hallinnan eri lajeja

Tietokoneen muodossa saatavilla olevan luonnollisen kielen tiedon määrä on kasvanut valtavaksi. Varsin-
kin Internetissä olevien tietojen etsimiseksi on nykyään runsaasti välineitä tarjolla. Syntyneessä tilantees-
sa tarvitaan monenlaisia menetelmiä ja työkaluja, jotta pärjättäisiin näiden suunnattomien tietomäärien
kanssa:

• dokumentteja (tai verkkosivuja) on haettava entistä valikoivammin (tiedonhaku) ja löytyviä sivuja
on voitava asettaa paremmuusjärjestykseen (relevanssijärjestys),

• pitkisstä teksteistä pitäisi voida osoittaa sellaisia kohtia, joista käy ilmi tekstin pääasia (tiedon
tiivistäminen),
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• viesteistä tai teksteistä pitäisi päätellä minkälajisia ne ovat, esim. kenen käsiteltäviksi ne kuuluvat
(dokumenttien luokittelu )

• teksteistä pitäisi voida tehdä asiahakemistoja joko koneen avustamana tai automaattisesti (indeksointi),

• sisältöä pitäisi voida linkittää hienojakoisemmin eli kunkin alan määrämuotoisen käsitteistön avul-
la (semanttinen web) sekä

• dokumentteja pitäisi linkittää toisiinsa tunnistamalla kohtia, joissa on tärkeitä asioita ja kohtia,
joissa olisi tarvetta viitata toisaalle, missä siinä käsitellystä asiasta on lisää tietoa (automaattinen
hypertekstin muodostaminen).

1.1 Tiedon haku

Tietoja verkossa ja erilaisissa tietojärjestelmissä on nykyään enemmän kuin tarpeeksi. Aikoihin ei ylei-
simpänä pullonkaulana ole ollut se, ettei tietoa ole olemassa, vaan vaikeutena on joko se, että haut tuot-
tavat liikaa tuloksia tai sitten löytää keino oikean tiedonlöytämiseksi. Yksinkertaistettuna tiedonhaulla
tarkoitetaan niiden dokumettien löytämistä, jotka olisivat relevantteja haun kannalta eli sisältäisivät sitä
tietoa, jota etsitään. Relevanssi voi olla eriasteista ja sen vuoksi tiedonhaun ohjelmien pitäisi mieluusti
tarjota dokumentteja siten, että relevantimmat tulevat ensiksi.

Dokumentteja etsitään useimmiten niissä esiintyvien sananmuotojen perusteella, koska tällainen on tek-
nisesti helpointa toteuttaa. Kieliteknologialla on useampia mahdollisia tehtäviä tiedonhaun yhteydessä,
sillä:

• monissa kielissä hakusanat voivat esiintyä useissa eri taivutusmuodoissa, minkä vuoksi voi olla
vaikeaakin laatia hakuja, joissa halutun hakusanan eri taivutusmuodot kaikki löytyisivät,

• vaikka dokumentissa puhutaan samasta asiasta, se ilmaistaan eri sanoin kuin, mitä kyselijä tulee
ajatelleeksi laatiessaan hakulauseketta, tai

• hakuun liittyy sanoja, joilla on erilaisia alamerkityksiä, joista vain jokin liittyy haettavaan asiaan
ja muut eivät.

Tiedonhaun onnistumisen arvioimiseen liittyy kaksi tärkeää suuretta:

• saanti (engl. recall), joka kuvaa sitä prosenttiosuutta relevanteista (eli halutuista) dokumenteista,
joka kaikista relevanteista dokumenteista tuli esille haun avulla ja

• tarkkuus (engl. precision), joka kuvaa sitä kuinka suuri prosenttiosuus haun esille tuomista doku-
menteista oli relevantteja.

Tavoitteena on luonnollisesti se, että haku onnistuisi 100% saannilla ja 100 % tarkkuudella, vaikka käy-
tännössä tällaiseen ei yleensä voida päästä, vaan tyydytään erilaisiin kompromisseihin. Ei ole mitenkään
edullista tavoitella vain toisen kriteerin optimointia, sillä sisällyttämällä kaikki mahdolliset dokumentit
haun tuloksiin, saadaan korkein mahdollinen saanti, muttaaivan mitätön tarkkuus. Samoin, tyytymällä
vain yhteen todennäköisimpään dokumenttiin saavutettaisiin usein 100 % tarkkuus mutta mitätön saanti.
Kumpikin ääritapaus on useimmiten käyttäjälle jokseenkinhyödytön (mutta kuitenkin joskus halutaan
Internetin hakukoneelta vain yksi todennäköisin osuma).

Itse haku suoritetaan yleensä dokumentissa esiintyvien sanojen perusteella, siten että kelpuutetaan lä-
hinnä vain sellaisia dokumentteja, joissa kaikki vaaditutsanat esiintyvät (tai siten, etä mahdollisimman
monet, ennen kaikkea hyvin erottelevat sanat esiintyvät).Relevanssin arviointiin sen sijaan käytetään
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erilaisia tilastollisia menetelmiä mm. sen mukaan, kuinkahyvin haussa annetut sanat esiintyvät yleensä
ja erityisesti kyseisessä dokumentissa sekä kuinka hakukriteerinä olevat sanat yleensä erottelevat do-
kumentteja. Sananmuotojen esiintymisen lisäksi relevanssiin vaikuttavat muutkin asiat, kuten se, miten
monet ja millaiset muut sivut viittaavat kyseiseen sivuun ja niinkin arkiset asiat kuin, esiintyvätkö saneet
dokumentin alussa vai lopussa ja edelleen, esiintyvätkö otsikoissa vai juoksevassa tekstissä.

Jotkut Internetin hakukoneista (itse asiassa harvat) salivat haut paitsi kokonaisilla myöskatkaistuilla
sananmuodoilla. Tällaisilla tyvillä voi tavoittaa taipumisen kautta tai muuten yhteen kuuluvia sanan-
muotoja (ja siten parantaa saantia), kunhan niissä on tarpeeksi paljon yhteistä alkuosaa (jotta tarkkuus ei
liiaksi kärsi).

Haut voivat koostua sananmuotojen luetteloiden sijasta myös ns.Boolen lausekkeista, joilla yksittäisiä
hakutermejä yhdistellään mutkikkaammin. Boolen lausekkeilla voidaan esittää vaihtoehtoja hakutermeil-
le (esim.laiva OR alus) ja mahdollisia kieltoja (esim. muttaNOT maine). Boolen lausekkeita pidetään
usein vaikeina tavallisen käyttäjän kannalta.

Eksplisiittisen hakulausekkeen muodostamisen sijasta tiedonhakua voidaan toteuttaa myös siten, että
käyttäjä pyytää toisia,annetun dokumentin kaltaisia dokumentteja. Silloin tehtävä on pikemminkin
arvioidan kahden dokumentin samanlaisuutta esim. niissä esiintyvien sananmuotojen avulla. Etuna ar-
vellaan olevan se, että käyttäjien on helpompi antaa tällaista palautetta kuin mutkikkaita lausekkeita. Sa-
manlaisten dokumenttien hakua käytetään yleensä toisena vaiheena hakulausekkeen tuottaman alustavan
haun jälkeen.

Internetissä on vapaasti käytettävissä erilaisia hakupalveluita (www.google.com, www.altavista.com/,
www.yahoo.com, jne.). Jotkut tarjoilevat etukäteen laaditun luokituksen mukaan viitteitä, jotkut etsivät
viitteitä eri puolilta verkkoa kerättyjen sivujen sisältämien sanojen perusteella.

Dokumentin sisältämien sanojen perusteella hakeminen perustuu hakurobottiin eli ohjelmaan, joka
vaeltaa ympäri koko Internetiä ja kerää sivuja ja löydettyään niitä jatkaa etsimistä sivujen sisältämien
uusien linkkien perusteella. Kaikista tällä tavalla löydetyistä verkkosivuista eristetään haun pohjaksi niis-
sä esiintyvät sananmuodot. Läpikäynnissä löydettyden sivujen sananmuodoista kerätään suuri hakemis-
to, jonka perusteella voidaan päätellä, millä verkkosivuilla esiintyy mitäkin sananmuotoja ja erityisesti
toisinpäin, mitkä ovat ne sivut, joilla tietyt sananmuodotesiintyvät.

Tavallinen haku koostuu joukosta sananmuotoja, joiden kaikkien edellytetään esiintyvän haettavissa do-
kumenteissa ja vaativammissa hauissa Boolen lausekkeellamääritellään dokumetissa vaadittavat sanan-
muotojen yhdistelmät. Hakukone löytää pyynnön perustella(toivottavasti kohtuullisen kokoisen) joukon
dokumentteja, joiden seassa (toivon mukaan) pääosa halutuista verkkosivuista on.

1.2 Monikielinen tai kielten välinen tiedonhaku

Maailma ja Eurooppa ovat monikielisiä. Kouluja käyneet ihmiset osaavat usein muutakin kieltä kuin
äidinkieltään. Toisen kielen taito ei kuitenkaan yleensä ole äidinkielen veroinen. Osataan kyllä lukea, eli
jos dokumentti löytyy, siitä on hyötyä vieraskielisenäkin. Ongelma voi olla siinä, että hakija ei osaisi
ilmaista hakukriteeriä vieraalla kielellä läheskään yhtäonnistuneesti kuin äidinkielellään.

Toinen monikielisen haun ongelma on yksinkertaisesti siinä, että olisi vaivalloista laatia hakulauseke
kaikilla kyseeseen tulevilla kielillä. Kone voisi auttaa ratkaisevasti muuntamalla haun annetusta kieles-
tä toisillekin kyseeseen tuleville kielille sopivaksi. Hakutilanteen lisäksi monikielisyyttä voidaan tukea
etukäteen, jos esimerkiksi on käytettävissä automaattinen kielenkääntöjärjestelmä. Kääntämällä (vaikka
jonkin verran vajavaisesti) dokumentti hakijan äidinkilelelle ja kohdistamalla hakukriteeri tähän (kenties
puutteellisesti käännettyyn) dokumenttiin, voidaan kuitenkin haun tuloksena näyttää alkukielinen oikea
dokumentti.
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1.3 Dokumenttien automaattinen luokittelu

Toinen tiedonhaun kaltainen tehtävä ondokumenttien automaattinen luokitus sisältönsä perusteella.
Tällaisesta on hyötyä esim. lehden toimituksessa, jonne saapuu jatkuvanan virtana uutisviestejä. Viestit
olisivat merkityksellisiä vain tietyille toimittajille ja viestit pitäisi ohjata oikealle pöydälle käsiteltäviksi.
Tietoja arkistoitaessa halutaan myös usein liittää niihinluokituksia, joiden arvellaan helpottavan niiden
uudelleen löytymistä.

Dokumentin luokittelu, niin kuin moni muukin tähän teemaanliittyvistä sovelluksista, on tapana tehdä
dokumenteissa esiintyvien sananmuotojen perusteella. Varsinkin englanninkielisille dokumenteille tämä
toimiikin kohtuullisen hyvin, koska siinä kielessä sanat taipuvat kovin niukasti. Monissa muissa kielissä
sanat taipuvat runsaammin ja silloin kenties sananmuotojen sijasta hakusanat ovat parempia yksiköitä
sikäli, että erilaisia hakusanoja on vähemmän kuin erilaisia sananmuotoja ja samaa asiaa käsittelevillä
dokumenteilla on todennäköisemmin yhteinen hakusana kuinyhteinen sananmuotoja, jos dokumentit
ovat lyhyehköjä. Luokittelemisenkin uhkana on se, että joserilaisia sananmuotoja on paljon, useimpia
niistä ei esiinny dokumenteissa kertaakaan. Jos saman hakusanan eri muodot ovat erillisiä yksiköitä,
dokumentit näyttävät lukujen valossa erilaisemmilta, kuin ovatkaan.

Dokumentin sisältö voidaan kuvat sen tekstissä esiintyvien sananmuotojen (tai hakusanojen) frekvens-
sien perusteella. Tiettyjen sanojen esiintyminen lisää todennäköisyyttä kuulua tiettyihin luokkiin. Kun
käytettävissä on kielen kaikki sisältöä kantavat sanat, voidaan saada kohtuullisen hyviä automaattisia
luokituksia aikaan.

Eräs useimpia ihmisiä koskettava tarve liittyy ns.roskapostiin, jota tulvii enenevässä määrin sähköi-
siin postilaatikoihin, vaikka asianomaiset eivät suinkaan tällaisia viestejä haluaisi. Viestien karsinnassa
voidaan käyttää monenlaisia keinoja. Useimmiten yhdistellään erilaisia tietoja, mm. viestin lähettäjän
osoitetta, isojen kirjainten käyttöä, viestin koostumista pelkistä kuvista ja erityisiä sananmuotoja (ku-
tenviagra, nigeria, ...). Roskapostin lähettäjät osaavat kuitenkin väärentää monia tietoja, esim. lähettäjän
osoitteen. Sisällön perusteella tapahtuva karsinta on toki tarjolla, ja voi toimia varsin tyydyttävästikin,
sikäli kun ohjelmalla on ajan tasalla käytettävä malli tyypillisimmistä roskaposteista. Eräs tyypillinen
roskapostin laji sisältää paljon keinotekoista sisältöä eli sanoja, muttei mitään mielekästä viestiä. Ros-
kapostin tunnistaminen on haaste kieliteknologialle, vaikka koko ongelma voi tietysti ratketa muillakin
teknologioilla.

Roskapostit ovat enimmäkseen englanninkielisiä, joten monikielisen kieliteknologian tarve ei ole juuri-
kaan vielä niiden osalta herännyt. Roskapostin tunnistamisen nykyinen teknologia koostuu joko yksit-
täisistä nokkelista oivalluksistaa tai tunnetuista tilastollisista tai todennäköisyyslaskentaan perustuvista
malleista. Nokkeluudeksi voi laskea sen tapaiset menetelmät, joissa perustetaan sähköpostiosoitteita vain
roskapostin vastaanottamiseksi ja laitetaan osoitteet verkkoon ja keskusteluryhmiin näkyville. Tällaisiin
osoitteisiin tulevat viestit ovat siten roskaa ja ne osoitteet joista sitä tulee, voidaan laittaa mustalle listal-
le, jota postipalvelinten ylläpitäjät voivat käyttää erottamaan roskapostia. Vastaavanlainen menettely on
ns. greylisting eli se, että kaikki uusista osotteista tuleva posti käännytetään kerran takaisin. Oikea posti
yleensä lähetetään uudestaan, roskapostia ei.

Varsinaisiin sisällön perusteella toimiviin menetelmiinlukeutuu bayesiläiset mukautuvat todennäköisyys-
mallt tai esim. tukivektorikoneiden (support vector machine, SVM) käyttö. Kummankin soveltamiseen
tarvitaan aluksi luokiteltua aineistoa, jossa on sekä kelvollista postia (ns. ham) ja roskapostia (ns. spam).

1.4 Tekstin automaattinen tiivistäminen

Automaattinen tiivistelmän tekeminen dokumentista on useaan tarpeeseen hyödyllinen operaatio. Pitkäs-
tä dokumentista haluttaisiin saada useinkin summittainentieto siitä, mitä dokumentti pääasiassa käsitte-
lee. Tiivistäminen tehdään usein siten, että dokumentin tekstistä eristetään sellainen osa, joka kriteerien
mukaan sisältää todennäköisesti dokumentin tärkeintä asiaa. Tällaisen tärkeänä ja kuvailevana pidettävän
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jakson löytämiseksi voidaan käyttää erilaisia hyvin yksinkertaisia tai tilastollisia kriteereitä, kuten esi-
merkiksi sitä, että dokumentin ensimmäinen ja viimeinen kappale usein ovat tärkeitä (!), tai valitsemalla
sellainen kappale, jossa on runsaasti eri dokumentteja toisistaan erottavia sananmuotoja (tai hakusanoja).

Tekstejä erottelevina sananmuotoina tai hakusanoinavoidaan pitää sellaisia, jotka eivät jakaudu do-
kumentteihin tasaisesti, vaan esiintyvät joissakin dokumenteissa yleisenä, mutta puuttuvat toisista ko-
konaan. Erottelevien sanojen pitää olla koko aineistossa riittävän yleisiä, jotta ne tehoaisivat moniin
dokumentteihin (eikä vain yhteen). Toisaalta kaikkein yleisimmät sanat esiintyvät liian monissa doku-
menteissa ollakseen hyödyllisiä.

Voisi hyvin ajatella, että nyt yleistyvissä edistyneemmissä matkapuhelimissa tiivistäminen saisi erittäin
tärkeän sijan, koska laitteessa on pieni näyttö, jolla ei voi kohtuullisesti selata suurempaa tekstimäärää,
eikä puhesynteesinkään avulla haluta kuunnella pitkiä jaksoja. Muutenkin tiedon hakemista voisi luonte-
vasti täydentää tarjoamalla lyhyttä tiivistelmää, jonka perusteella jo useimmiten voisi päättää, haluaako
vilkaista dokumenttia vai suoraan ohittaa sen.

1.5 Automaattinen hakemistojen muodostaminen

Dokumentin indeksointi eli asiahakemiston laatiminen on tavanomaisista kirjoista tuttu asia. Tekstistä
pitäisi tunnistaa sisällön kannalta tärkeät termit ja erityisesti ottaa huomioon ne kohdat tekstistä, joissa
termiin liittyvästä asiasta puhutaan intensiivisesti, esim. määritellään vastaava käsite. Tiedämme koke-
muksesta, että kirjojen takana olevien hakemistojen tekeminen on ilmeisen vaikeaa, koskapa monissa
kirjoissa nämä hakemistot ovat kovin puutteellisia. Automaattisilla menetelmillä voitaisiin ehkä päästä
keskimääräistä käsintehtyä hakemistoa parempaankin laatuun.

Hakemistoon pitäisi toisaalta valita ns. termejä eli sellaisia (usein yhdestä sanasta koostuvia) ilmauksia,
jotka sisältävät suhteellisen paljon informaatiota. Tätävoidaan arvioida yksinkertaisimmillaan vertaa-
malla termin esiitymien jakautumista kaikkien dokumenttien joukossa. Parempia ovat sellaiset ilmauk-
set, joiden esiintymät keskittyvät osaan dokumenteista kuin sellaiset, jotka jakautuvat jokseenkin tasai-
sesti kaikkiin dokumentteihin. Tällaisten tilastollisten kriteerien lisäksi hyödyllistä tietoa on osoitettu
olevan myös ilmausten esiintymisellä tietynlaisissa lauseasemissa tai tiettyjen sanojen argumentteina tai
ilmauksissa, jotka tyypillisesti ovat jonkun käsitteen määrittelyitä tms. Enemmän asiasta, ks. (Lahtinen,
2000).

1.6 Tiedon automaattinen eristäminen

Tiedon eristämisellä (engl. information extraction) tarkoitetaan sitä, että dokumenttien teksteistä eriste-
tään tietyntyyppisiä ilmauksia kuten henkilöiden tai yritysten nimiä tai esim. tuotteiden julkistamisia tai
henkilöiden nimittämisiä firmoissa uusiin tehtäviin. Tiedon eristämisessä aloitetaan usein yksinkertai-
sista nimellä varustetuista kohteista (named entity) kuten henkilöistä, firmoista tai tuotteista. Ongelma-
na näissä on yleensä se, että samasta kohteesta voidaan käyttää erilaisia ilmauksia, täydellisempiä ja ly-
hyempiä ja monella tavalla vaihtoehtoisia muotoja aina siihen, että ”pääjohtaja Thomas Watson” voidaan
kirjoittaa lyhyemmin ”Thomas Watson” tai ”pääjohtaja” tai”hän”. Näiden ensisijaisten kohteiden iden-
tifiointi on kuitenkin välttämätöntä, kun määritellään ja tunnistetaan isompia kokonaisuuksia vastaavia
kohteita, kuten esim. ”IBM julkisti bluetooth-teknologian” tai ”Sony ja Ericsson fuusioituivat”.

Tiedon eristämisellä usein täsmennetään tiedon seulontaasilloin, kun esim. laajasta uutisvirrasta halu-
taan poimia esiin yrityksen oman toiminnan kannalta olennaisia uutisia.. Vastaavasti esimerkiksi raken-
nettaessa vaikkapa perinteistä lehtileikearkistoa vastaavaa tietojärjestelmää, voitaisiin hyödyntää tiedon
eristämistä. Tiedon hakuun liittyvää valikointia voisi tarkentaa, jos voidaan viitata tiedon eristämisen
tuloksena syntyviin relaatioihin. Tiedon eristämiseen liittyy usein käsiterakennelmien laatimista ja hyö-
dyntämistä. Käsiterakennelmat (engl. ontology) edesauttavat dokumenttien sisältämän tiedon rakenteis-
tamista.
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1.7 Hypertekstin ja semanttisen WEBin merkintöjen tuottaminen

Hypertekstiä muodostettaessa pitäisi tunnistaa, missä ontietoa, johon kannattaa viitata ja mistä tällai-
sia viitteitä olisi tarpeen tehdä. Edellisiä merkitään HTML:ssä A-alkiona, jossa on NAME-attribuutti ja
jälkimmäisiä A-alkioina, joissa on HREF-attribuutti.

Semanttiseksi WEBiksi (engl. semantic web) kutsutaan XML-kielen puitteissa tapahtuvaa verkkosivujen
merkkausta (engl. markup). Standardeja laaditaan siitä, millaisia merkintöjä verkkosivuihin tehtäisiin.
Merkkaukset perustuvat yleensä käsitehierarkioihin (joita myös ontologioiksi kutsutaan). World Wide
Web Consortium (W3C, ks. http://www.w3.org/2001/sw/) on määritellyt merkkaustavat (mm. RDF eli
Resource Description Framework), joilla semanttisen webin relaatioita ilmaistaan. Olennaista on se, että
tavanomaisen linkin sijasta viittauksessa ilmaistaan relaation laji. Erilajiset relaatiot puolestaan kuvataan
omalla formalismillaan (OWL eli Web Ontology Language) joka määrittää näiden relaatioiden suhteita
toisiinsa.

Semanttinen web on näin määriteltynä lähinnä keino ilmaista näitä suhteita ja merkityksiä. W3C:n mää-
rittelyt eivät varsinaisesti kerro, miten tällaisia merkkauksia voitaisiin tuottaa olemassa oleviin tekstei-
hin, eikä myöskään auta siinä, miten suurta tietomassaa pitäisi lähestyä, jos siinä on valtaisa määrä tällä
tavalla merkattuja relaatioita.

Kyseiset kaksi aluettä jäänevät kieliteknologian haasteiksi. Tiedon eristämisen keinoilla ja jäsennysme-
netelmillä voitaisiin tällaisten merkkausten tekemistä avustaa tai osin automatisoida. Vastaavasti luon-
nollisen kielen keskustelujärjestelmä voisi olla oikea lähestymistapa saada semanttisen webin muodossa
olevasta tiedosta irti vastauksia hakijan kysymyksiin. Näin siksi, että kysyjä tuskin pystyy kerralla ilmai-
semaan riittävän täsmällistä kysymystä, mutta sopivan palautteen ja täsmentävien kysymysten jälkeen
ehkä kylläkin.

2 Kieliteknologiset menetelmät, joita tarvitaan tekstitiedon hallinnassa

Yhteisenä tekijänä tämän luvun menetelmille on se, että ne perustuvat suoraan sananmuotojen esiinty-
miseen ja yleisyyteen. Niitä on sovellettu ensiksi englanninkielisiin dokumentteihin ja varsin pitkään
jokseenkin ilman mitään kieliteknologisia apuvälineitä.Tämä onkin ymmärrettävää, koska englannin
kielessä sanat taipuvat niukasti, minkä vuoksi aineiston kaikkien erilaisten sanamuotojen määrä on koh-
tuullinen ja erityisesti yhdestä hakusanasta on vain pienimäärä eri sananmuotoja.

Varsinaisten kieliteknologisten morfologisten jäsentimien tms. sijasta onkin varsinkin alkuaikoina sovel-
lettu, esimerkiksi sananmuotojen typistystä (eng. stemming) tai muuta melko karkeata käsittelyä. Kirjal-
lisuudessa tunnetuin näistä lienee ns. Porter stemmer.

Yleinen tarkastelutapa on se, että dokumentteja kuvataan niiden juoksevan tekstin sijaan vektoreilla, joi-
den alkiot kuvaavat kunkin mahdollisen sananmuodon esiintymiskertoja koko dokumentissa. Tällaiset
vektorit ovat kovin pitkiä, kymmeniä tuhansia alkioita. Neeivät sisällä tietoa sanajärjestyksestä, mutta
toisaalta soveltuvat helposti monenlaisiin tilastollisiin menetelmiin. Ajatuksena on mm. se, että tällaisina
vektoreina tekstejä voidaan helposti verrata toisiinsa. Tekstit voivat nimittäin olla enemmän tai vähem-
män samansuuntaisia keskenään juuri niin, kuin vektoritkin voivat olla.

2.1 Sanojen taipumisen ja yhdyssanojen vaikutus tiedonhakuun

Monissa kielissä sananmuotoja on hakusanaa kohti paljon enemmän kuin englannissa. Aiemmin todettiin
suomen kielen erilaisten sananmuotojen huikea määrä. Vaarana pelkkien sananmuotojen käyttämisessä
taipuvissa kielissä on se, että vaikka kaksi dokumenttia puhuisi samasta asiasta ja niissä käytettäisiin
samoja hakusanoja asian ilmaisemiseen, hakusanat voivat helpostikin olla eri taivutusmuodossa. Tilastot,
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joita esiintymistä lasketaan voivat hajota sananmuodoilla niin moneen eri yksikköön, että useimmat niistä
ovat vain nollan tai yhden esiintymän suuruisia (ja sellaisina moniin tarkoituksiin hyödyttömiä).

Taipuvassa kielessä, kuten suomessa, päälimmäisin vaara on se, että hakujen saanti sananmuotoja käy-
tettäessä on heikko. Jos taipumista pyritään neutraloimaan sillä, että haetaan kokonaisen sananmuodon
sijasta prefiksillä, paranee saanti, mutta varsinkin lyhyillä sanoilla tarkkuus kärsii, esim. vaikka suomen
sana ”käsi” ei toisi hakuterminä sen muita muotoja. Typistettynä riittävästi, jotta kaikki taivutusmuodot
tulevat mukaan, jää jäljelle ”kä-”, joka prefiksi puolestaan on aivan liian yleinen ja tuottaa enimmäkseen
muita sananmuotoja kuin haluttuja.

Suomessa ja monessa muussakin kielessä yhdyssanat kirjoitetaan yhteen ja yhdyssanoja on kahdenlai-
sia: (1) vakiintuneita, joita käytettäisiin mieluusti kokonaisina hakutermeissä (esim. ”penkinpainajaiset”
ei olisi hyvä kun etsitään painajaisia) ja (2) spontaanistimuodostettuja, usein aivan kertakäyttöisiä (esim.
”plasmariidassa”), joissa jälkiosa olisi mieluusti tunnistettava ja kelpuutettava hakutulokseen (kyse on
”riidasta” ja ”plasmasta” eli televisioiden plasmanäytöistä). Yhteen kirjoitettujen yhdyssanojen takia ha-
kujen saanti on vaarassa pienentyä. Useimmat tiedonhakujärjestelmät eivät salli hakutermin katkaisua
alusta käsin, mikä voisi auttaa löytämään yhdyssanojen jälkiosia. Niiden löytämiseksi jouduttaisiin kat-
kaisemaan sekä alusta että lopusta ja silloin luultavasti tarkkuus taas kärsisi pahasti.

2.2 Morfologisen jäsentimen käyttäminen

On luontevaa, että taipuvissa kielissä sananmuotojen sijasta käytettäisiin hakusanoja, jotteivat lukumää-
ristä muodostetut vektorit kasvaisi tähtitieteellisen pitkiksi ja sisältäisi enimmäkseen nollia. Hakusanoi-
hin siirtyminen on mahdollista morfologisen jäsentimen avulla. Tällainen jäsennin (tai analysaattori) on
ohjelma, joka ottaa syötteekseen tietyn kielen sananmuotoja ja päättelee niistä sanakirjan ja taivutus-
sääntöjen perusteella, mikä sananmuodon perusmuoto, ts. alla oleva hakusana voisi olla. Perusmuotoihin
palautettuna tilastot saavat enemmän profiilia ja sokean tilastolliset menetelmätkin toimivat paremmin.
Morfologinen jäsennin tunnistaa myös yhdyssanojen osat, jolloin niitäkin voidaan käyttää haun kritee-
reinä.

Haun saantia saadaan parennetuksi morfologisella jäsentimellä. Sikäli, kun sananmuodot ovat moniselit-
teisiä, pelkän morfologisen jäsentimen käyttö voi jossakin määrin heikentää tarkkuutta, sillä tekstin sane
tulee indeksoiduksi kaikkien tulkintojensa mukaisesti. Siten löytäisimme dokumentteja, joissa puhutaan
hörymoottoreista (”koneista”), kun haemme ”koni” -sanan esiintymiä.

Toinen ongelma liittyy siihen, että morfologinen jäsenninei välttämättä tunne kaikkia uudissanoja ja
nimiä eli se ei anna mitään tulkintaa tällaisille sananmuodoille. Morfologisen jäsentimen rinnalla voi-
kin olla ns. morfologinen arvausohjelma, joka päättelee, millainen hakusana voisi periaatteessa tuottaa
havaitun sananmuodon taivutusmuotonaan.

Tällaosten keinojan avulla kieliteknologia neutraloi kielen tuottamaa vaihtelua ja palauttaa taipuvan kie-
len hakutehtävän samanlaiseksi kuin se vähemmän taipuvassa kielessä on.

2.3 Hakuvartaloiden muodostaminen

Eräs vaihtoehtoinen, morfologista jäsennintä yksinkertaisempi menetelmä, jota käytetään taipuvien kiel-
ten kohdalla, on ns.hakuvartaloiden muodostaminen. Useat tiedonhakujärjestelmät (joskaan eivät lä-
heskään kaikki) osaavat hakea paitsi täsmällisten sananmuotojen perusteella, myös prefiksien avulla.
Tällöin kelpuutetaan sananmuotoja, jotka alkavat annetulla prefiksillä. Joissakin tapauksissa taipumisen
voi neutraloida katkaisemalla sanan vartalon sopivasta kohdasta niin, että tällainen tyvi pyydystää sanan
kaikki taivutusmuodot. Tavallinen käyttäjä ei kuitenkaanole kovin luotettava tällaisten katkaisujen tuot-
tamisessa. Hakuvartaloita tuottava ohjelma tekee tämän käyttäjän puolesta. Esimerkiksi, kun käyttäjä
syöttää substantiivinkauppa, hakuvartaloita muodostava ohjelma tuottaa seuraavat prefiksit:
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kauppa-
kaupa-
kauppo-
kaupo-

Haku suoritetaan sitten näiden prefiksien avulla.

Hakuvartaloiden ja morfologisen jäsentimen välimaastoonon myös ehdotettu menetelmiä, joissa sään-
nöllisen lausekkeen avulla rajataan kohteena olevia sananmuotoja tarkemmin kuin hakuvartaloilla, muttei
yhtä tarkkaan kuin, mitä morfologinen jäsennin tekisi.

Toisaalta on tuotannossa olevia tiedonhaun järjestelmiä,joissa yhdistetään sekä hakuvartalomekanismi
etä morfologinen jäsennys ja vielä näiden lisäksi hakutulosten suodatus sen perusteella, että hakuvartalon
perusteella löydetty sananmuoto voisi todella olla haettavan sanan jokin taivutusmuoto.

2.4 Lauseyhteyksien hyödyntäminen

Yllä olevat menetelmät paransivat ennen kaikkea saantia, joka on vaarassa jäädä huonoksi taipumisen ta-
kia. Kieliteknologiaa voidaan käyttää myös tarkkuuden parantamiseen. Myös tilastollisia menetelmiä
käytettäessä saadaan oikeammin osuvia lähtötietoja, jos tulkintoja voidaan riittävän luotettavasti yk-
siselitteistää tai jos sanojen käytöstä saadaan lauseenjäsennyksen avulla yksityiskohtaisempaakin tietoa.
Esimerkiksi raaka tilastomenetelmä tyytyisi laskemaan substantiivin esiintymiskertoja, kun kielitekno-
logian kanssa tähän voitaisiin liittää esim. tieto siitä, että sana esiintyy lauseessaan esim. objektina tai
aivan tietynlaisen verbin subjektina. Tällä tavalla kieliteknologia voi antaa tilastomenetelmille paremmin
erottelevia lähtömuuttujia. Näitä menetelmiä tarvitaan erityisesti, jos pyritään tuottamaan puoliautomaat-
tisesti tai automaattisesti semanttisen webin merkkauksia tai kirjojen tai muiden laajojen dokumenttien
hakemistoja.

3 Tulevaisuudennäkymiä

Tiedonhaku sinänsä on vuosikymmenien ikäistä ja lähtenyt liikkeelle kauan ennen Internetin syntyä.
Tietynlaisten tietojen etsiminen ja löytyminen onnistuu melkeinpä liiankin hyvin, esimerkiksi useiden
nimien tai vakiintuneiden akronyymien. Taivutuksen neutralointi on myös ollut käytössä jo pian pari-
kymmentä vuotta suomenkielisessä tiedonhaussa.

Myös monenlaiset tavallisiinkin sanoihin perustuvat hautonnistuvat erinomaisesti, kunhan sananmuotoja
on riittävän monta. Esimerkiksi Googlella löytyi helpostienglanninkielinen vitsi, joka kuuluu suunnil-
leen seuraavasti:

Three old men were talking:
A: Its windy today
B: No, I think it’s Thursday
C: So do I, let’s go and have a beer
And so they went to a bar.

Kaikki sanat ovat perin tavallisia, mutta niiden yhdistelmä ei enää olekaan ja hakukone tuottaa melko
hyvin juuri tämän vitsin sisältäviä sivuja.

Silti, vaikka osa hauista onnistuu hyvin, kaikki eivät suinkaan. Esimerkiksi Googlen käyttö puheliittymän
kautta olisi äärimmäisen hidasta ja piinallista, koska se hyödyntää suurta kuvaruutua ja sitä, että käyttä-
jä voi silmäilemällä helposti tehdä ratkaisuita siitä, mitkä haun tuottamista sivuista olisivat ylipäätänsä
mahdollisia.
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Puhekäyttöliittymään tarvittaisiin toisaalta parempaantarkuutta, koska selaaminen on hidasta ja toisaalta
interaktiivista dialogia, koska käyttäjän on vaikeaa kerralla antaa riittävän rajaavaa hakukriteeriä. Ehkä
tämä tulee mahdolliseksi semanttisen Webin puitteissa siten, että toisaalta merkkauksia voidaan saada
riittävästi verkkoon kieliteknologisilla työkaluilla jatoisaalta tällaisiin merkkauksiin voitaisiin kohdentaa
tarkempia hakuja, joita vuorovaikutteisella järjestelmällä hyödynnettäisiin.
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