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Kristiina Jokinen 
 

Dialoginhallintajärjestelmät 
 
 
 
1 Johdanto 
 
Luonnollisella kielellä tapahtuva kommunikaatio kattaa erilaisia 
merkityksenviestintätilanteita lähettäjän ja vastaanottajan välillä. 
Tärkeä perusedellytys on, että vastaanottaja on tietoinen lähettä-
jän tarkoituksesta viestiä, ts. siitä, että lähettäjän lähettämät sig-
naalit on tarkoitettu ymmärrettäväksi merkkeinä, joilla on tietty 
merkitys ja joihin vastaanottajan odotetaan reagoivan. Myös 
ihmisen ja tietokoneen välinen, luonnollisella kielellä tapahtuva 
vuorovaikutus voidaan ymmärtää kommunikaatiotilanteena 
(Allwood ym. 2001), jossa osanottajilla on tiettyjä aikomuksia ja 
odotuksia kommunikaation suhteen ja viestien lähetys sujuu 
vuorotellen tiettyjen keskusteluperiaatteiden mukaisesti. Tilanne 
kuitenkin eroaa ihmisten välisestä luonnollisella kielellä tapah-
tuvasta kommunikaatiosta mm. siinä, että on kyseenalaista, 
kuinka tietoinen kone on lähettämistään ja vastaanottamistaan 
merkeistä; tietokonehan vastaa syöttötietoihin ennalta määritel-
lyn algoritmin mukaisesti ja toimii pikemminkin käyttäjän työ-
kaluna, jonka avulla erilaisia tekstineditointi-, suunnittelu-,  
tiedonhaku- ja ohjelmointitehtäviä suoritetaan. 

Tietokoneiden suorittamat tehtävät kuitenkin monimut-
kaistuvat, ja tietokone pystyy myös reagoimaan niin, että kau-
saalisuhde syötöksen ja tuloksena olevan toiminnan välillä ei 
välttämättä enää olekaan ennalta määritelty: tietokone tuntuu 
tekevän päätelmiä, joiden syy–seuraus-suhde ei ole suoravii-
vainen. Esimerkiksi yksinkertainen tiedonhaku Googlella antaa 
samoja avainsanoja käytettäessä eri käyttäjille erilaisia tuloksia, 
koska hakutulokset riippuvat kunkin käyttäjän aikaisemmista 
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hauista. Uudet vuorovaikutuksen hallintatekniikat sekä puhe-
pohjaiset käyttöliittymät ovat myös muuttaneet perinteistä käsi-
tystä vuorovaikutuksen luonteesta ja tietokoneen mahdollisuuk-
sista. Käyttäjien suhtautuminen tietokoneeseen on näin muuttu-
massa: Reeves ja Nass (1996) puhuvat siitä, miten ihmiset anta-
vat koneelle inhimillisiä piirteitä, ja Jokinen (2004) toteaa käyt-
töliittymäsuunnittelussa tapahtuneen metaforan muutoksen:  
tietokonetta ei ajatella enää pelkkänä työvälineenä vaan vuoro-
vaikutukseen kykenevänä agenttina. Kun aikaisemmin tietokone 
nähtiin välineenä, jonka avulla käyttäjä voi suoraan manipuloida 
kohdetta ja suorittaa tehtäviä (esim. kirjoittaa tekstiä tai maksaa 
laskuja), korostetaan nykyisin tietokoneen roolia vuorovaiku-
tusagenttina eli toimijana, joka välittää käyttäjän luonnollisella 
kielellä muotoillut lausumat taustajärjestelmälle jonkin tehtävän 
ratkaisemiseksi (esim. aikataulutiedon löytämiseksi tai lippuva-
rauksen tekemiseksi) ja generoi taustajärjestelmän vastaukset 
takaisin luonnollisen kielen ilmauksiksi. 

Tässä artikkelissa tarkastelen puhepohjaisia keskustelevia 
käyttöliittymiä. Keskityn nimenomaan dialogijärjestelmiin ja 
luonnollisella kielellä tapahtuvan ihmisen ja tietokoneen välisen 
vuorovaikutuksen erikoispiirteisiin. Käyn myös läpi tieteenalan 
historiaa, haasteita sekä niitä mekanismeja ja lainalaisuuksia, 
jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen. 
 
 
2 Ihmisen ja koneen väliset vuorovaikutusjärjestelmät 
 
Ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta tarkasteleva tut-
kimusala (Human-Computer Interaction, HCI) keskittyy erilai-
siin käyttöliittymiin, ja sen tutkimuskohteena on ”ihmisten käyt-
töön sopivien vuorovaikutteisten tietokonejärjestelmien suunnit-
telu, arviointi ja toteuttaminen” (ACM-SIGCHI). On huomat-
tava, että HCI ei tarkastele vain luonnollisella kielellä tapahtu-
vaa vuorovaikutusta vaan käsittää erityisesti ergonomian ja ih-
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misen kognitiivisten ominaisuuksien tutkimuksen osana jousta-
vaa ja luontevaa vuorovaikutusta.  

Luonnollinen kieli on vuorovaikutuksen suhteen kuitenkin 
erityisasemassa, koska sen käyttö vaatii järjestelmä-
komponentteja, jotka mahdollistavat kielellisten komentojen 
ymmärtämisen ja tuottamisen. Kun luonnollisen kielen käyttöön 
yhdistetään vielä kysymysten ja vastausten keskustelumuotoinen 
vuorottelu, muuttuu vuorovaikutusjärjestelmä suoran mani-
pulaation käyttöliittymästä (kuvio 1) keskustelujärjestelmäksi 
(kuvio 2, jakso 4.2). Puhutaankin puhekielisistä dialogi-
järjestelmistä (spoken dialogue systems) ja keskustelevista vuo-
rovaikutusjärjestelmistä (conversational interaction systems), 
joille on ominaista nimenomaan keskustelua muistuttava käyttö-
tapa. 
 

 
Kuvio 1. Suoran manipulaation käyttöliittymä. 
 
Puhekielisissä dialogijärjestelmissä tarvittava lisäkomponentti, 
ns. dialoginhallintakomponentti (dialogue manager) huolehtii 
vuorovaikutuksesta ja sen koordinoinnista: puheenvuorojen vuo-
rottelusta ja organisoinnista, vuorovaikutustilanteen etenemises-
tä ja loppumisesta sekä keskustelu- ja tehtävämuistin ylläpitämi-
sestä. Olennaista on myös se, että tietoa esitetään, analysoidaan 
ja manipuloidaan eri abstraktiotasoilla. Syötöstä ja tulostustoi-
mintoa ei suoraan liitetä toisiinsa komennonomaisesti (kuvio 1), 
vaan järjestelmä reagoi vasta merkitysanalyysin ja päättelyn 
jälkeen, jolloin sama syöttötieto voi kontekstin mukaan saada 
erilaisen vastauksen. Dialogijärjestelmä eroaa näin tavallisista 
puhepohjaisista tai graafisista käyttöliittymistä, joissa monipuo-

 
JÄRJESTELMÄ 

SYÖTTÖ-
TIETO 

TULOSTUS-
TOIMINTO 
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lisia laskennallisia malleja tai abstrakteja käsitteitä ja esitysmuo-
toja ei käytetä. 
 
 
3 Dialoginhallintajärjestelmien historiaa1 
 
Englantilainen Alan Turing hahmotteli ajattelevaa tietokonetta 
(Thinking Machine) jo yli puoli vuosisataa sitten (Turing 1950) 
vertaamalla sen toimintoja ihmisen vastaavassa tilanteessa tuot-
tamiin vastauksiin (ns. Turing-testi). Mielikuva ihmisen ja  
koneen välisestä luonnollisella kielellä tapahtuvasta kommuni-
koinnista alkoi toteutua Joseph Weizenbaumin Eliza-ohjelman 
myötä (Weizenbaum, 1966). Eliza esitti ymmärtävää psykotera-
peuttia, joka myötäili käyttäjän ongelmia esittämällä aiheeseen 
sopivia kysymyksiä, ja pystyi jonkin aikaa hämäämään ihmis-
keskustelijaa pitämällä yllä luonnollisen kaltaista keskustelua. 
Eliza on yksi kuuluisimmista keskustelevista tietokoneohjelmis-
ta, joka on löytänyt tiensä mm. emacs-tekstieditorin lisäpiirtei-
siin ja toimii edelleenkin mallina ns. chat-boteille, hauskoille ja 
hauskuttaville keskusteluohjelmille, jotka tuntuvat vastaavan 
älykkäästi käyttäjän monenlaisiin kysymyksiin. Elizalla (tai 
chat-boteilla) ei kuitenkaan ole todellista ymmärrystä lausumista 
tai keskustelun periaatteista, vaan vastaaminen perustuu pelkäs-
tään hahmontunnistukseen: käyttäjän vuoroista etsitään avainsa-
noja, joihin on etukäteen liitetty sopivia vastausvaihtoehtoja, ja 
näistä sitten yksi valitaan sattumanvaraisesti järjestelmän vuo-
roksi. Käyttäjälle selviääkin varsin pian, ettei keskustelu johda 
mihinkään, sillä kysymykset ovat samantyyppisiä ja toisinaan 
täysin ristiriidassa käyttäjän lausuman tai koko edellisen keskus-
telun kanssa. Järjestelmästä puuttuu siis jotain inhimilliselle 
kommunikaatiolle olennaista: aikomukset ja keskustelun kohe-
renssi. 

                                                           
1 Ks. laajempi esitys Jokinen (2004). 
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Varhainen tietokonevuorovaikutukseen liittyvä tutkimus 
perustui laskentaan eikä niinkään kielen rakennetta, inhimillistä 
päättelyä tai vuorovaikutusta kuvaaviin malleihin. Terry  
Winogradin SHRDLU-ohjelma (1972) oli tässä suhteessa mer-
kittävä, sillä se osoitti luonnollisen kielen prosessoinnin olevan 
mahdollista. SHRDLU toteutti käyttäjän luonnollisella kielellä 
annettuja komentoja pienessä pyramideista ja kuutioista koostu-
vassa maailmassa ja pystyi tiettyjen sääntöjen pohjalta ymmär-
tämään luonnollisen kielen viittauksia, selventämään käyttäjän 
monimerkityksisiä ilmauksia ja kysymään niiden tarkoitetta. 
Vuorovaikutus oli koherenttia, vaikka se jäikin lyhyeksi komen-
toon ja sen tarkennukseen liittyväksi kysymys–vastaussykliksi. 

Parinkymmenen viime vuoden aikana luonnollisen kielen 
dialogijärjestelmien kehitys on ollut vauhdikasta. Aluksi tutki-
muksen käyttöön rakennettiin erilaisia järjestelmiä, jotka toimi-
vat rajoitetusti mutta havainnollistavat useita luonnollisen kielen 
vuorovaikutukseen liittyviä aspekteja. Teoreettisen mallinnuk-
sen kohteina ns. rationaaliset agentit lisäsivät ymmärrystä kom-
munikaatiosta ja yhteistyöstä (hyvä yleisesitys on Cohen ym. 
1990). Teknologian ja tietämyksen kehittyessä kokeilevista pro-
totyypeistä siirryttiin laajempiin ja kattavampiin dialogiprojek-
teihin, joissa tarkoituksena ei ollut vain toteuttaa yksittäisten 
ilmiöiden kuvausta, vaan myös rakentaa kokonaisia dialogijär-
jestelmiä todellisiin käyttötilanteisiin. EU-projektit Sundial  
(Bilange ym. 1991) ja PLUS (Black ym. 1993), Saksan valtion 
kansallinen projekti Verbmobil (Wahlster ym. 2000) ja USA:ssa 
TRAINS-projekti (Allen ym. 1995) pyrkivät hyödyntämään 
keskustelun periaatteita ja kehittämään järjestelmiä, joissa käyt-
täjä voi luonnollisen kielen avulla kysellä tietoa, tehdä varauk-
sia, sopia tapaamisista ja neuvotella aikatauluista. USA:n kan-
sallinen tutkimusohjelma DARPA Communicator tuki laajasti 
puhepohjaisten ja multimodaalisten dialogijärjestelmien tutki-
mista ja loi pohjaa varsinaiselle vuorovaikutusteknologialle: 
järjestelmäarkkitehtuurien, dialoginhallintakomponenttien sekä 
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näiden evaluaation kehitykselle. Sen puitteissa kehitettiin mm. 
Galaxy Communicator (Seneff ym. 1999), joka on avoin dialo-
gijärjestelmien kehittämiseen tarkoitettu arkkitehtuuri, sekä jär-
jestelmien evaluaatiomenetelmiä (Walker ym. 1997). Puhe-
teknologia edisti dialogijärjestelmien kehitystä omalta osaltaan, 
tekeehän kokonaisten lauseiden tunnistaminen ja tuottaminen 
vuorovaikutuksesta luonnollisemman tuntuista, koska inhimil-
linen kommunikointi tapahtuu etupäässä puheen avulla. Myös 
yritykset kiinnostuivat puheentunnistuksen ja puheentuoton  
soveltamisesta dialogijärjestelmiin, ja erilaisten kaupallisten 
puhepohjaisten vuorovaikutussovellusten kehittäminen alkoi. 

Myös suomenkielisiä dialogijärjestelmiä on olemassa.  
Ensimmäinen suomen kieltä käyttävä dialogijärjestelmä kehitet-
tiin Interact-projektissa (Jokinen ym. 2002). Projektin päämää-
ränä oli toteuttaa tiedonhakusovellus, jonka avulla käyttäjä voi 
kysellä Helsingin seudun bussiaikataulutietoja luonnollisen kie-
len avulla. Järjestelmä sisälsi myös vuorovaikutteisen kartta-
käyttöliittymän sekä viittomakielisen käyttöohjeen. Dialogi-
mallinnuksen, ontologian ja tiedonhaun yhteyksiä taas selvitel-
lään 4M-teknologiayhteistyöprojektissa. Sen sovelluksena on 
tietopalvelujen tarjoaminen korjausmiehelle: järjestelmä voi 
auttaa vianetsinnässä ja korjaamisessa hakemalla tietoa aikai-
semmin tehtyjen korjaustoimintojen tietokannasta ja ehdotta-
malla sopivia toimintoja ongelmatilanteissa. Toisessa teknolo-
giaprojektissa tarkastellaan puheentunnistuksen uusia menetel-
miä ja sovelluksia (PUMS). Siinä on kehitetty vuorovaikutteista 
multimodaalista reitinopastusta (Hurtig & Jokinen 2005). Suo-
malaispanostus on ollut suuri myös EU-projektissa DUMAS 
(Jokinen & Gambäck 2003), jossa kehitettiin AthosMail-
sähköpostisovellus. Se mahdollistaa sähköpostin lukemisen 
matkapuhelimen avulla, ja demo-versio toimii sekä suomeksi 
että englanniksi (Turunen ym. 2004). 
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4 Luonnollisen kielen dialogijärjestelmät 
 
4.1 Vuorovaikutuksen kuvaus  
 

Vuorovaikutuksen kuvaus dialogijärjestelmissä on perustunut 
etupäässä dialogin rakenteen kuvaukseen (lähtien opettaja–
opiskelijakeskustelujen kuvauksesta (Sinclair & Coulthard 
1975): dialogissa on yksi tai useampia interaktioita, jotka voivat 
koostua aloite–responssisekvensseistä, palautteesta sekä upottei-
sista interaktioista, joissa pääjakson puheenaihetta tarkennetaan. 
Syntaksin kuvauksesta tutun toisinkirjoitusformalismin avulla 
rakenne voidaan kuvata toisinkirjoitussääntöinä (taulukko 1).  
 
Taulukko 1. Yksinkertainen dialogikielioppi. Toisinkirjoitussäännöissä ”+” 
tarkoittaa ”yksi tai useampi”, ”*” tarkoittaa ”nolla tai useampi” ja sulkumer-
kit ilmaisevat optionaalisen elementin. Kursivoidut päätesolmut vastaavat 
puheakteja 
 
Dialogi →  Interaktio+ 

Interaktio →  Aloite Interaktio* Responssi (Palaute) 

Aloite →  kysymys | pyyntö 

Responssi →  vastaus | myöntö | kielto 

Palaute →  hyväksyntä 

 
Grosz ja Sidner (1986) täsmensivät rakennepohjaista kuvausta 
erottamalla aikomusten kuvaustason (intentional level) ja huo-
miotilan kuvauksen (attentional state). Näin dialogin yleinen 
koherenssi voidaan kuvata puhujan aikomusten yhteen-
sopivuudeksi, kun taas puheenvuorojen sisältö ja esim. prono-
minien käyttö määräytyy huomiotilan pohjalta. 

Dialogijärjestelmien kannalta tärkeänä virstanpylväänä 
voidaan pitää oivallusta siitä, että kielellisen kommunikaation 
kuvauksessa käytetyt puheaktit voidaan operationaalistaa teko-
älystä tutun toimintojen suunnittelukielen avulla (Allen &  
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Perrault 1980). Fyysisiä toimintoja, esim. oven avaamista, voi-
daan kuvata intentionaalisina tekoina, jotka muuttavat maailman 
tilaa (suljettuna ollut ovi on auki) ja joita suunnitellaan tietyn 
päämäärän saavuttamiseksi (ulospääsy). Tämä edellyttää, että 
tietyt alkuehdot on täytetty (ovi ei ole auki, toimija haluaa että 
ovi on auki), ja kun toiminto on suoritettu, maailmassa vallitsee 
tietty lopputila (ovi on auki, toimija on tyytyväinen). Koska kie-
lellinen kommunikaatio on myös toimintaa ja puhunnokset ovat 
puheakteja, voidaan sitä kuvata samanlaisilla suunnitelmaope-
raattoreilla, jotka määrittelevät puheaktien alkuehdot ja lopputi-
lat (taulukko 2). Operaattoreita ketjuttamalla voidaan tehdä kes-
kustelun suunnitelmia ja kehittää erilaisia keskustelustrategioita 
toivotun lopputilan saavuttamiseksi. 
 
Taulukko 2. Suunnitelmaoperaattori pyyntö-toiminnolle, jonka avulla puhuja 
pyytää kuulijaa avaamaan oven. Loogiset operaattorit want, know ja cando 
kuvaavat puhujan tai kuulijan aikomusta, uskomusta ja osaamista, not on 
kielto-operaattori ja auki maailman tilaa kuvaava predikaatti. 
 

Toiminto: pyyntö(puhuja, kuulija, auki(ovi)) 
Alkuehdot: want(puhuja, auki(ovi)) 
 not auki(ovi) 
 not cando(puhuja, auki(ovi)) 
 know(puhuja, cando (kuulija, auki(ovi))) 
Lopputila: Auki(ovi) 

 
Puhujien täytyy luonnollisesti olla selvillä yhteistyön peri-
aatteista. Puhuja suunnittelee omat puhunnoksensa niin, että ne 
välittävät puhujan aikomuksen mahdollisimman selkeästi mutta 
ottavat myös huomioon kuulijan kyvyt, tietotason ja haluk-
kuuden. Kuulija taas ei oletusarvoisesti asetu puhujan aikomuk-
sia vastustamaan vaan pyrkii suunnittelemaan oman toimintansa 
niin, että puhujan aikomus on mahdollista toteuttaa. Pyynnön 
tapauksessa hän siis pyrkii suorittamaan pyydetyn toiminnon ja 
kommunikoimaan tämän puhujalle (OK, auki on). Hän voi tie-
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tenkin myös kieltäytyä suorittamasta toimintoa, mutta yhteistyön 
periaate edellyttää, että hän tällöin ilmaisee kieltäytymisensä ja 
antaa selityksen (olen pahoillani, mutta en osaa avata tuota 
ovea / minulla ei ole lupaa avata sitä / minusta avaaminen ei ole 
hyvä ajatus). Tämä puolestaan saattaa johtaa lisäneuvotteluihin, 
joissa sopivaa kompromissia haetaan kummankin aikomusten ja 
tietämyksen yhteensovittamiseksi. Pelkkä kieltäytyminen tai 
haluttomuus (en viitsi) vie yleensä avoimeen ristiriitaan, jossa 
puhujien vastakkaiset intentiot eivät ole yhteen sovitettavissa, 
eikä alkuperäistä toimintasuunnitelmaa voida suorittaa. 

Konstruktiivinen dialoginhallintamalli (Constructive  
Dialogue Model, Jokinen, valmisteilla) lähtee oletuksesta, että 
puhujat ovat rationaalisia agentteja, joiden vuorovaikutus on 
yhteistyötä vaativaa toimintaa. Puhujilla on tietty päämäärä, ja 
sen saavuttamiseksi he rakentavat yhteistä dialogikontekstia 
vaihtamalla uutta informaatiota päämäärän kannalta tärkeistä 
asioista. Puhujat pyrkivät noudattamaan keskustelun periaatteita, 
ja niiden puitteissa he hyödyntävät erilaisia dialogistrategioita, 
jotka mahdollistavat kommunikoinnin ohjaamisen toivottuun 
suuntaan. Dialogi kuvataan dialogitilojen sarjana, jossa jokainen 
siirto tilasta toiseen tuo kuulijalle uutta tietoa keskustelun topii-
kista ja osoittaa samalla, miten puhuja on senhetkisen dialogi-
tilan ymmärtänyt.  
 
 
4.2 Dialoginhallintatekniikat 
 

Dialoginhallinta (dialogue management) käsittää seuraavat teh-
tävät (kuvio 2): 
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Kuvio 2. Interact-projektissa kehitetty dialogijärjestelmä (Jokinen ym. 2002). 
ASR viittaa puheentunnistukseen (Automatic Speech Recognition) ja ASS 
puhesynteesiin (Automatic Speech Synthesis). 
 

1. syötöksen tulkinta 
2. dialogin käsittely 
3. vastauksen tuottaminen 
4. dialogikontekstin ylläpito 
5. komponenttien vuorovaikutus (tiedonhaku tietokannasta, 

yhteydet muihin laitteisiin). 

Lausumien tulkinnan ja tuottamisen sekä dialogin käsittelyn 
kautta muodostuu dialogisykli, käyttäjän ja tietokoneen puheen-
vuorojen vaihtelu. Tulkintakomponentti (interpretation) sisältää 
puheentunnistuksen, morfosyntaktisen jäsennyksen ja merkitys-
analyysin. Näiden tuloksena käyttäjän lausumasta on uutettu 
vuorovaikutuksen ja tehtävän kannalta tärkeät käsitteet kuten 
dialogiakti, topiikki ja ns. uusi tieto. Näiden pohjalta dialogin-
hallintakomponentti pyrkii tehtävä- ja käyttäjätietoa hyväksi 
käyttäen valitsemaan sopivan vastausstrategian ja suunnittele-
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maan dialogiaktin, niin että tietyt keskustelun periaatteet täytty-
vät. Vastauksen tuottaminen (generation) on tulkinnan kääntei-
nen operaatio: dialogiaktista ja käsitteistä suunnitellaan vastauk-
sen sisältö, jonka jälkeen varsinainen lause tuotetaan valitsemal-
la syntaktinen rakenne ja sopivat sanat. En tässä käy yksityis-
kohtaisesti läpi sitä mitä kuhunkin tehtävään liittyy, vaan viit-
taan olemassa oleviin kurssikirjoihin (Bernsen ym. 1998;  
Jurafsky & Martin 2000; Reiter & Dale 2000). 

Dialoginhallintatekniikat voidaan jakaa kolmeen luokkaan 
sen mukaan, miten dialogitieto ja sen hallinta on toteutettu  
(McTear 2002). Yksinkertaisin menetelmä on käsikirjoitusten 
(scripts) käyttö. Käsikirjoitus määrittelee erikseen kunkin dialo-
gitilan ja siihen liittyvät keskustelutoiminnot: millaisia kysy-
myksiä järjestelmä voi esittää, millaisia vastauksia käyttäjä voi 
antaa ja missä järjestyksessä nämä voivat dialogissa esiintyä. 
Dialogin eteneminen voidaan näin toteuttaa äärellisten auto-
maattien tilamallina (kuvio 3). Tyypillinen dialogi näyttää seu-
raavanlaiselta: 
 
J: Haluatko tietää bussiaikatauluista vai juna-aikatauluista? 
K: Bussiaikatauluista. 
J: Mistä haluat aloittaa bussimatkan? 
K: Rautatientorilta. 
J: Minne haluat mennä Rautatientorilta? 
K: Arabiaan. 
J: Milloin haluat mennä Rautatientorilta Arabiaan? 
K: Yhdentoista jälkeen. 
J: Rautatientorilta Arabiaan menee bussi 71. Se lähtee kello 11.10. 
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Kuvio 3. Tilamalliin perustuva dialoginhallinta. 
 
Dialogikuvauksia voidaan kirjoittaa esim. VoiceXML:n avulla 
(http://www.w3.org/). Tämä ohjelmointikieli on kehitetty erityi-
sesti webbipohjaisen vuorovaikutuksen hallintaan niin, että dia-
logi määritellään tietynlaisten verkkosivujen lähettämisenä ja 
vastaanottamisena. Sen avulla on mahdollista varsin nopeasti 
rakentaa puhepohjaisia vuorovaikutussovelluksia, ja monet yri-
tykset ovatkin sitä voimakkaasti kehittäneet ja edistäneet  
(VoiceXML Forum). 

Tämän tekniikan ongelma on kuitenkin joustamattomuus. 
Koska kaikki mahdolliset tilat ja toiminnot ja niiden esiintymis-

Käyttäjä ottaa yhteyden 

Lähtöpaikka 
tiedossa 

Tulopaikka 
tiedossa /ei 

mitään tiedossa 

Lähtö- ja tulo-
paikka tiedossa 

Lähtöpaikka 
tiedossa 

Tulopaikka 
tiedossa 

Lähtöaika 
tiedossa 

Tuloaika 
tiedossa 

Käyttäjä saanut vastauksen 

Kysy lähtöaikaa 

Kysy lähtöpaikkaa Kysy tulopaikkaa 

Kysy tuloai-

kaa 

Anna aikataulutiedot 

Kysy lähtöaikaa Kysy lähtöaikaa 
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järjestys on lueteltava, se sopii kuvaamaan vain tilanteita, joissa 
tehtävän suorittamiseksi tarvittava vuorovaikutus on rajoitettua. 
Kun uusia tehtäväparametreja tulee lisää tai toiminta-
mahdollisuudet kasvavat, myös käsikirjoitusten rakenne moni-
mutkaistuu ja niiden käyttö dialogin kuvaamisessa hankaloituu. 

Toinen, joustavampi vaihtoehto on kehysmalli (frame), 
jossa sovellustieto on erotettu dialogitoiminnoista. Kehys mää-
rittelee tiedon, jota tarvitaan tietyn tehtävän suorittamiseksi, 
mutta sallii tiedon käsittelyn missä järjestyksessä tahansa. Käyt-
täjä voi siis antaa järjestelmälle tietoa eri järjestyksissä, kun taas 
järjestelmä voi kehyksen avulla ohjata vuorovaikutusta niin, että 
käyttäjältä pyydetään kulloinkin puuttuvaa tietoa. Kehys myös 
tarjoaa helpon tavan ylläpitää dialogikontekstia ja sitä, mistä 
topiikeista on aikaisemmin keskusteltu. Useat nykyiset dialogi-
järjestelmät perustuvat kehysmalliin, jota myös kutsutaan infor-
maation päivitysmalliksi (information-state update model,  
Larsson & Traum 2001). Tyypillinen keskustelu on tällainen: 
 
J1: Miten voin olla avuksi?  
K1: Milloin lähtee seuraava bussi Arabiaan? 
J2: Mistä haluaisit lähteä? 
K2: Rautatientorilta. 
J3: Rautatientorilta Arabiaan menee bussi 71. Seuraava bussi lähtee kello 

11.10. 
 
Käyttäjän ensimmäisen ja järjestelmän kolmannen vuoron jäl-
keen kehys ja sen päivitykset voidaan esittää seuraavasti: 
 

Topiikki K1 J3 
Lähtöpaikka Tuntematon Rautatientori 
Tulopaikka Arabia Arabia 
Lähtöaika Tuntematon  11.10 
Tuloaika Tuntematon  Tuntematon  

 

Kolmas vaihtoehto ovat agenttipohjaiset mallit, jotka ovat var-
sinkin agenttipohjaisen ohjelmoinnin myötä tulleet suosituksi 
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dialoginhallintatekniikaksi. Ne perustuvat useiden itsenäisten 
ohjelmistoagenttien koordinoituun käyttöön. Sen sijaan että  
dialogimanageri toteutetaan yhtenä isona kokonaisuutena, jossa 
tieto prosessoidaan putkimaisesti järjestyksessä, sen toiminta 
hajautetaankin eri komponenteille, jotka huolehtivat itsenäisesti 
pienempien osatehtävien käsittelystä vallitsevan dialogitilanteen 
mukaisesti (kuvio 4). Tällainen hajautettu dialoginhallinta mah-
dollistaa dialogimallin ja järjestelmäkomponenttien modulaari-
sen kehittämisen: dialogimanagerin osakomponentteja voidaan 
joustavasti vaihdella, lisätä ja poistaa kulloisenkin sovelluksen 
vaatimusten mukaisesti. Kaikissa sovelluksissa ei esim. prono-
minien tulkintaa tarvita, kun taas toisissa on tarpeen oma esi-
tysagentti puheen ja graafisen karttatiedon esittämiseksi. 

 

 

 
Kuvio 4. Hajautettu dialoginhallinta (Kerminen & Jokinen 2003). 

Agenttipohjainen dialoginhallinta mahdollistaa myös maailman-
tietoon ja vuorovaikutukseen liittyvien asioiden joustavamman 
kuvaamisen. Erilaisten parametrien ja komponenttien vaikutusta 
koko järjestelmän toimintaan voidaan evaluoida kontrolloidusti, 

Informaatiovarasto / Dialogikonteksti 

Tehtävä 
Manageri   

Aikataulu-
tietokanta  
 

Pronominien 
tulkinta 

     TulkintaManageri 

Ellipsin tulkinta 

Jäsennys 

Esitys- 

Agentit 

EsitysManageri 

Topiikki 

DialogiManage-

Open 

Ask 

Request 

Confirm 
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mikä on tärkeää erityisesti silloin, kun järjestelmä tähtää luonte-
vaan ja rationaaliseen vuorovaikutukseen. Koska tietämys pide-
tään erillään sen käsittelystä, voidaan järjestelmän tietämystä 
kasvattaa ja tiedon prosessointia parantaa toisistaan riippumatta. 
 
 
4.3 Multimodaalinen vuorovaikutus 
 
Ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa on mahdollista 
käyttää monia erilaisia syöttö- ja tulostusmodaliteetteja eli  
tapoja, joiden avulla käyttäjä on yhteydessä tietokoneeseen: va-
likot ja hiiri, komentotekstien kirjoittaminen ja tiedonantojen 
listaus kuvaruudulle, kosketusnäyttö ja haptinen hiiri, puhe, sil-
mänliikkeet, eleet. Gibbon ym. (2000) määrittelevät multimo-
daalisen dialogijärjestelmän järjestelmäksi, joka esittää ja pro-
sessoi kommunikaatiokanavista tulevaa tietoa (auditiivinen, vi-
suaalinen, taktiilinen) eri abstraktiotasoilla. Turk ja Robertson 
(2000) taas puhuvat havaintokäyttöliittymistä (Perceptual Inter-
faces), joiden syöttö- ja tulostusmodaliteetteina toimivat äänen 
ja tekstin lisäksi osoitukset, kädenliikkeet, kosketus, silmänliik-
keet ja jopa haju.  

Multimodaalinen vuorovaikutus lupaa luonnollisempia 
käyttöliittymiä; inhimillisessäkin vuorovaikutuksessa käytämme 
suvereenisti kaikkia aistejamme, joten on odotettavissa, että 
multimodaalisuus helpottaisi myös ihmisen ja tietokoneen välis-
tä vuorovaikutusta. Ainakin käyttäjällä olisi valinnanvapaus 
siitä, mitä modaliteettia hän haluaa käyttää antaessaan komento-
ja ja vastatessaan koneen kysymyksiin. Toisaalta multi-
modaaliset järjestelmät vaativat suurempaa joustavuutta sekä 
dialoginhallinnalta että järjestelmäarkkitehtuurilta. Tarvitaan 
komponentteja, jotka huolehtivat syötteiden analyysista ja erityi-
sesti niiden yhteenliittämisestä koherentin tulkinnan aikaansaa-
miseksi. Useimmat multimodaaliset järjestelmät keskittyvät pu-
heen ja graafisen näytön tai kosketusnäytön yhdistämiseen. Yksi 
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ensimmäisistä multimodaalisista järjestelmistä oli MIT:ssa kehi-
tetty Put that there -järjestelmä (Bolt 1980), jossa käyttäjä oli 
vuorovaikutuksessa seinälle heijastetun maailmaa kuvaavan 
projektion kanssa käyttämällä puhetta ja osoittavia eleitä. Tut-
kimuskohteena oli selvittää, miten käyttäjän toimintoja voitiin 
disambiguoida toisen modaliteetin avulla. Oviatt ym. (1997) on 
tutkinut erityisesti puheen ja kosketuskynän yhdistelmää Quick-
Set-järjestelmässä, kun taas SmartKom-projektissa (Wahlster 
ym. 2001) päämäärä oli yhdistää puhe-, ele- ja graafinen käyttö-
liittymä, jossa erityinen Smartakus-vuorovaikutusagentti toimi 
käyttäjän ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen välittäjänä.  

Multimodaalisten vuorovaikutusjärjestelmien kehittymi-
nen on ollut nopeaa, ja mielenkiinto on kohdistunut myös uusien 
vuorovaikutustekniikoiden hyväksikäyttöön erilaisissa sovelluk-
sissa. Näin myös erityisryhmät, jotka eivät luontevasti pysty 
käyttämään hiirtä tai näppäimistöä, saavat digitaalisen tiedon 
ulottuvilleen, ja monille avautuu uusia mahdollisuuksia kommu-
nikointiin ulkomaailman kanssa ylipäätään. Järjestelmien suun-
nittelussa puhutaankin saavutettavuudesta tai design for all  
-periaatteesta, jonka mukaan (digitaalisen) tiedon tulee olla 
kaikkien ulottuvilla ja käyttöliittymän tulee näin ollen täyttää 
tietyt saavutettavuusehdot, jotta kaikilla käyttäjillä on mahdolli-
suus järjestelmän helppoon ja nopeaan käyttöön.  
 
 
5 Haasteita  
 
Nykyteknologian avulla pystytään helposti rakentamaan yksin-
kertaisia dialogijärjestelmiä, joissa keskustelu koostuu käyttäjän 
kysymyksiä selventävistä ja hänen vastauksiaan varmentavista 
vuoropareista. Soveltava tutkimus onkin suuntautunut olemassa 
olevan vuorovaikutusteknologian hyödyntämiseen erilaisissa 
tiedonhaku- ja palvelusovelluksissa. Toisaalta tutkimusta tarvi-
taan eri teknologioiden yhdistämisessä sekä adaptiivisen ja 
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älykkään päättelyn ymmärtämisessä, niin että vuorovaikutus 
saadaan luonnollisemmaksi ja rikkaammaksi. Tutkimusta ovat 
edistäneet mallintamistekniikoiden kehittyminen, tilastolliset 
menetelmät ja koneoppimismenetelmät sekä tiedon esitysmuo-
don standardisoiminen (XML, RDF).  

Vaikka käyttäjällä olisikin vapaus ilmaista kysymyksensä, 
hänen kärsivällisyyttään koettelee usein se, että järjestelmä joko 
pyytää käyttäjää toistamaan kysymyksensä yhä uudelleen ja 
uudelleen tai että se antaa tietoa, josta käyttäjälle ei ole mitään 
hyötyä. Luonnollisen vuorovaikutuksen kannalta olisi siis hyvä 
tutkia myös sitä, mitä kuuluu adaptoituviin ja oppiviin järjestel-
miin ylipäätään. Mielenkiintoinen haaste on käyttäjän aikomus-
ten ja asenteiden mallintaminen, niin että järjestelmä pystyisi 
vuorovaikutuksen kautta oppimaan uusia dialogistrategioita ja 
sopeutumaan käyttäjän idiosynkraattisiin keskustelutapoihin ja 
toiveisiin. Toisaalta adaptiivisten käyttöliittymien ongelma on 
itse adaptiivisuuden käsite: siihen liittyy oppimista, mikä edel-
lyttää vuorovaikutusta, joka taas on adaptoitumisen väline. 
Adaptiivisuutta on käsitelty paljon, ks. esim. Jokinen (2005a) 
tähän liittyvän tutkimuksen katsauksesta.  
 
 
6 Loppupäätelmiä  
 
Miksi dialoginhallinta on tärkeää? Vastauksia on kaksi. Ensin-
näkin inhimillisen kommunikaation tutkimus pohjustaa ymmär-
rystämme siitä, mitä kaikkea sisältyy kommunikaatioon sekä 
ihmisen ja tietokoneen väliseen viestintätilanteeseen erityisesti. 
Teknologian kehittyessä myös tietokoneen vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotilanteet käyttäjän kanssa moninkertaistuvat ja 
tulevat monimutkaisemmiksi. Nykyteknologia ei vielä pysty 
kovin luontevaan vuorovaikutukseen, ja yksi suurimmista kom-
pastuskivistä onkin juuri kielellisen vuorovaikutuksen kömpe-
lyys: lyhyet komentosanat ja menujen listaus vastauksina, vasta-



 276

usten pitkät odotusajat ja jatkuva toisto, varmistus ja väärin-
ymmärrys ovat yleisiä ongelmia. Näin ollen on tärkeää, että  
vuorovaikutusjärjestelmien ja käyttöliittymien kehityksessä ote-
taan huomioon luonnollisen viestinnän piirteitä ja kehitetään 
sellaisia menetelmiä ja keinoja, joiden avulla mahdollisuudet 
luonnollisen vuorovaikutuksen mallintamiseksi ja implemen-
toimiseksi kasvavat. Tietenkin on huomattava, että meillä ei 
vielä ole yleistä teoriaa kommunikaatiosta tai siitä miten puhe, 
viittominen ja erilaiset eleet, kasvojen ilmeet ja katse vaikuttavat 
viestin perillemenoon. Tässä tutkimushaasteita on paljon. Yksi 
mahdollisuus on kerätä multimodaalista keskusteluaineistoa ja 
analysoida sitä (ks. Allwood ym. 2005). 

Toisekseen vuorovaikutusjärjestelmien suunnittelussa ko-
rostetaan erityisesti keskustelullisia käyttöliittymiä, jotka ovat 
joustavia, adaptiivisia, toiminnaltaan selkeitä ja helppokäyttöisiä 
ja jotka ottavat huomioon kaikki käyttäjät. On selvää, että suo-
ran manipulaation käyttöliittymät (ks. jakso 2) eivät pysty hoi-
tamaan vuorovaikutusta tilanteissa, jotka käsittävät esim. neu-
vottelua tai suunnittelua, eivätkä ottamaan huomioon erilaisia 
käyttäjiä, joiden tietotausta ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. 
Nämä tilanteet vaativat, että järjestelmällä on muisti ja päättely-
kyky, jonka avulla se voi valita eri vaihtoehdoista sopivimman 
sekä myös perustella, miksi tietty vaihtoehto on paras. 

Dialogijärjestelmien hyödyllisyys voidaan mitata evalu-
oimalla niiden käyttökelpoisuutta suhteessa siihen, miten nope-
asti ja vaivattomasti käyttäjä voi niiden avulla suorittaa tietyn 
tehtävän. Toisaalta niiden toiminnallisuutta voidaan mitata myös 
siinä, miten järjestelmän toiminnallisuus ja sen antama tieto vas-
taa käyttäjän todellisia tarpeita. Keskustelevissa käyttöliittymis-
sä evaluointia vaikeuttaa kuitenkin se, että mukaan on otettava 
paitsi tehtävän suoritusta kuvaavat objektiiviset kriteerit kuten 
käytetty aika, dialogin pituus, virheiden ja väärinymmärrysten 
määrä jne., myös käyttäjän subjektiivinen mielipide siitä, miten 
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käyttäjä itse koki vuorovaikutustilanteen, eli kuinka hyvin ja 
miellyttävästi tehtävä tuli suoritettua. 
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