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Pro-ektity2skentely

5 $ase 08 9uotsin kieliopintarkistimen
kehityspro-ekti

5 Antti Arppe
> tuotep??llikk2, varatoimitus-ohta-a 1BB5-2000
> Fingsoft
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Sis?lt2

5 pro-ektista -a sen taustoista yleisesti
5 pro-ektin tavoitteiden, tai pikemminkin 

tuotteen problematiikasta8 mik? on 
kieliopintarkistin

5 pro-ektin vaiheista
5 pro-ektin arki
5 ongelmia, kriise-? -a ratkaisu-a
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Pro-ektin taustat I
5 toteutettiin Fingsoftilla wwwOlingsoftOfi

> perustettu 1B"7 kaupallistamaan Helsingin yliopiston Qleisen 
kielitieteen laitoksella kehitetty-? lingvistisi? malle-a

> kaksitasomalli RSOF ! profO Kimmo Koskenniemi
> ra-oitekielioppi ($G) ! profO Fred Karlsson

5 kielitieteellisen -a kieliteknologisen teorian tiest? 
kaupallisiksi tuotteiksi (esimO t?m?n esitelm?n tuote) 
l2ytyy seikkaper?isempi esitelm?8
> http8ZZwwwOlingOhelsinkiOfiZkitZ2001sZctl310comZ011015Zluent

o-011015-1Ohtm
5 kev??st? 1BB7 " syksyyn 1BB"
5 pro-ektissa oli mukana kymmenisen henkil2?

> itse olin mukana vet?m?ss? toteutettavuuspro-ektia -a 
huolehtimassa sen -?lkeen erityisesti asiakassuhteesta
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Pro-ektin tausta II
5 Fingsoft oli toimittanut \icrosoftille 

kielentarkistusmoduule-a (oikoluku, tavutus -aZtai 
synonyymisanakir-a) suomea, ruotsia -a tanskaa -a 
nor-aa varten 1BB5, 1BB6 -a 1BB7

5 Joitakin uusia moduule-a oltiin toimittamassa 
\S8lle kev??ll? 1BB7

5 \icrosoft oli kysellyt mahdollisuutta toimittaa 
kieliopintarkistin -o 1BB5, mutta t?h?n ei silloin 
uskottu olevan teknologista tai inhimillist? 
kompetenssia
> yrityksess? oli silloin 7 ty2nteki-??
> ruotsin ra-oitekielioppia (SSE$G) oli kuitenkin 

kehitetty t?m?n -?lkeen (Jussi _irn)
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Pro-ektin vaiheet

5 toteutettavuuspro-ekti 5Z1BB7>10Z1BB7
5 luisuminen tuotekehityspro-ektiksi syksyn 

1BB7 mittaan
5 tuotekehityspro-ektin p??tt?minen 10Z1BB"
5 -atko toimituspro-ektina yhdess? muiden 

kielentarkistusty2kalu-en kanssa kev??ll? 
1BBB " osaksi \S Office 2000 >pakettia
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Roteutettavuuspro-ekti I8 
k?ynnistys

!"te%&'e()&*&+",&-..*&-/%01%00&20100&3445&!657
89:;%&<=tt> <9??e @"9??eA
5:%&BCeDte9E 389e(9>F&'eDte9EG=(7)&HI>9= 3JGDD> K>9=7)&9e9>FDD: 349"&
49>FDD:=7) 9,L"=e= 3M"D> N,L"=e=7
OP%&"9??e 3<=tt> <9??e7)&FE>=(e= 3Q9>Dte9 R>=(e=7
6GIHePt%&6Ce(>DL&S9";;"9&T&Dt,Ee&PLePF>=S
89e(9>F)&JGDD>)&e9")&M"D>)
5UDDU =,t "EGDt"V" DGG==>teE;" D>>tU ;>te= ,9>tU;;e D""(" ">F""= F>eE>"DG= H"
W:?>= t"9F"DtGFDe= 9G:tD>" V"9te=X&QU,= >tDe FG=F>= t,FY=U DeE:Dt";"DD"
t"9Fe;;>=)&;>tU "H"= t"F""X
R>DUFD> ;e>EEU :=&maanantaina kello 11.00 kokous)&H:EE:>= :=&t"9F:>tGD F"tD:"
F:F:=">DFGV""X
Q,DeeDDU :=&e==e= F">FFe" eV"EG:>=t>?9:HeFt> W V">Lee= /&HUEFee=)&H:F" :=&
V>>;e>DtUU= e==e= HGL"==GDt" W ;e>(U= :=&?UUtettUVU)&EUL(e;;eFY Ee>FF>>= V">
e;;eX
ZEe>D?UteV,,(eDtU H:LtGe= muistion kieli on englantiX&49"%&LG:;"") ettU
FGV>:t :V"t L>GF"= t"9Fe=tG=eetX

W<=tt>



1B2

Roteutettavuuspro-ekti II  
suunnitelma8 `S_S -a `O_S

[9";;"9&T&6t,Ee&OLePFe9&B:9&6Ce(>DL \ ME"=&B:9&Be"D>I>E>t,&eV"EG"t>:=

5e";%&&&89e(9>F)&49")&JGDD> 3E>=SG>Dt>P&D?eP>B>P"t>:=D7
M"D> 3?9:S9";;>=S&?E"==>=S7
<9>M 3?9:S9";;>=S7
<=tt>)&Q9>Dte9 3S:"ED7

-<X&<P]G>D>t>:=&:B&e^>Dt>=S&S9";;"9&PLePFe9D&?EGD&S9";;"9&"=(&Dt,Ee SG>(eD&B:9&6Ce(>DL&349"7
-KX&4V"EG"t>:=&:B&:tLe9&S9";;"9&"=(&Dt,Ee&PLePF>=S&?9:S9";D&349"7
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4. Exchange and feedback on individual reports

- sorting the errors by type
* typography: Era
* corpus-based and text-book-based: Fredrik
* SWECG-based: Jussi

- consolidating the reports into one
- setting priorities for error detection
- realizing limits

`X&6?eP>B>P"t>:=D&B:9&R>=SD:Bt 6Ce(>DL&[9";;"9&PLePFe9&36Ce[O7&3M"D>7
a<X&M9:S9";;>=S&C:9F&3<9>7
aKX&O[&C:9F&3JGDD>7
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Roteutettavuuspro-ekti III8 
aikataulu
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Roteutettavuuspro-ekti Ib8 
tavoitteet -a tuotokset

5 tuotespesifikaatio
> virhetyypit
> niiden tunnistamismenetelm?t
> tunnistamisen toteutettavuus
> oletettu merkitysZhy2ty k?ytt?-?lle
> virheiden kor-ausrutiinit

5 punainen tai vihre? valo itse 
tuotekehityspro-ektille
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Ruotespesifikaatio I
!rror$ &eight Tech !rror description 
2334566 Typography 
100-10B Sentence integrity 
100 1 Flex Sentences should begin with proper capitalidation 
101 1 Flex Sentence should have terminating punctuation 
110-12B Spacing and punctuation 
110 1 Flex \ultiple spaces 
111 1 Flex Spacing before punctuation 
112 1 Flex No spacing after punctuation 
113 1 $G Period instead of fuestion mark 
11a 1 $G guestion mark instead of period 
115 1 Flex Spacing outside parentheses 
116 1 Flex Spacing inside parentheses 
117 1 Flex Signs that refuire spacing 
11" 1 Flex Signs that do not refuire spacing 
11B 2 Flex Spacing after incomplete word with ellipsis after it 
120 1 Flex No space after complete word with ellipsis after it 
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Ruotespesifikaatio II
401 Gender: masculine – feminine:
(EE/JB)

4^";?EeD%
-X&(e=&t9Ytte BE>PF"=
_X&(et DEYe teVe?9:S9";;et
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Roteutettavuuspro-ektin 
keskeisin kysymys >

mik? on 
9ieliopintar9istinh
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Kieliopintarkistimet I

5 ongelmana tuotteen konkretisoiminen -a 
odotusten saattaminen realistisiksi

5 ideaali kieliopintarkistin (liialliset odotukset)
1) tunnistaa kaikki (kieliopilliset) virheet
2) hyv?ksyy kaikki (kieliopilliset) rakenteet
3) ehdottaa oikeanZsopivan kor-auksen virheellisille 

sanoille tai rakenteille

5 nykyisell? teknologialla mahdoton toteuttaa 
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Kieliopintarkistimet II

5 kieliopintarkistus k?yt?nn2ss? voi (realistiset 
odotukset)
1) tunnistaa todellisia kielioppivirheit? (eli valittaa 

oikeista virheist?), vaikkei kaikkia l2yt?isik??n
2) l2yt?? n?it? virheit? > kuitenkin > mahdollisimman 

pal-on
3) keskitty? virhetyyppeihin, -otka ovat eri 

kir-oitta-aryhmille (esimO murteiden puhu-at, 
tekstink?sittelyoh-elmien k?ytt?-?n, maahanmuutta-at -a 
muut kielt? ei-?idinkielen??n oppineet) yleisi? tai 
muuten tekstink?sittelylle tyypillisi? i tehd? -otakin 
hy2dyllist? mieluummin kuin pal-on hy2dyt2nt?
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Kieliopintarkistimet III
5 asiakkaan -a loppuk?ytt?-?n sek? n?iden tarpeiden -a 

odotusten identifiointi
> tuotekehitt?-? loppuk?ytt?-?n?8 vastaavatko arvostukset 

asiakkaan olettaman loppuk?ytt?-?n arvostuksia
5 toimitettava tuote osana toista tuotetta

> kieliopintarkistimet erotetaan oikeinkir-oituksen tarkistimista,
mutta miksih

> \S8ll? on spellereit? -a grammareita varten eri 
oh-elmistora-apinnat, siksij

> asiakkaan tuotteen ra-apinnat m??r??v?t toimitettavan tuotteen 
luonnetta -a funktionaalisuutta

5 toimitettavan tuotteen rinnastaminen aikaisempiin 
vastaaviin ty2kaluihin
> miten selitt??, ett? ruotsissa teht?v?t kielioppivirheet ovat 

erilaisia kuin englannissa
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Ruotespesifikaation ra-austa I
5 klook ’n’ feelk tavallisen k?ytt?-?n n?k2kulmasta

> miten tavallinen k?ytt?-? kokee tai tulkitsee oh-elman tekoset
> mit? loppuk?ytt?-?t todella haluavat vsO mit? tuotekehitt?-?t 

kuvittelevat loppuk?ytt?-ien haluavan
> nostavatko vai laskevatko oh-elman kor-ausehdotukset 

psykologisesti luottamusta oh-elmistoonh
5 kcost-benefitk >analyysi

> kuinka pal-on ty2t? tai tietokoneen muistink?ytt2? tai 
(prosessointi)aikaa -onkin piirteen toteuttaminen tulee vaatia, 
-a mit? konkreettisesti saadaan k?teen t?st? resurssien 
k?yt2st?

> miten yksitt?isen piirteen cost-benefit-arvot suhtautuvat 
muihin piirteisiin
" piirteiden priorisointi
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Ruotespesifikaation ra-austa II

5 onnistumisen tai ep?onnistumisen riskianalyysi
> ep?varmoissa tapauksissa, kun ei ole kysymys 

pelk?st??n resurssien priorisoinnista8 mik? on 
todenn?k2isyys ett? kaikki efortit menev?t loppu-en 
lopuksi hukkaan

> mitk? ovat toteutettavan piirteen ep?onnistumisriskit

5 _ud-ettira-oitukset
> tyydytt?v? tuote on toteutettava bud-etin asettamissa 

raameissa
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Ruotekehityspro-ekti8
`S_S l `O_S l aikataulu (11O11O1BB7)

Task Who? When? How 
man
y 
week
s? 

Finishing the rest of G$ rules Jussi -aB 2 
Fine-tuning existing G$ rules  Jussi 50, 3-a, 

"-B 
5 

Devising additional information for each error (title, 
additional information)  

Jussi, 
Fredrik 

51, 5, 
"-B 11-
12 

ana 

Devising correction schemes for individual errors  Jussi 52 1 
Adapting SSERSOFn lexicon with $G formalism  Fredrik aB-52, 

1-5 
B 

Implementing individual typography error recognition 
and treatment schemes  

Ari -a7 - 

Implementing individual grammar error recognition and 
treatment schemes 

Ari aB-52 a 
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Pro-ektin arkea8 kokous 2aO11O1BB7
Date8 \on, 2a Nov 1BB7 1382B81B n0200 (EER)
From8 Antti Arppe oarppep
Ro8 fwesterl (Fredrik Sesterlund), -birn (Jussi _irn), reriksso (Era Eriksson), ryhanen (Pasi 9yhanen), apaavila (Ari Paavilainen)
$c8 arppe (Antti Arppe), klinden (Krister Finden)
Sub-ect8 SSEG$ \emo 2aO11O

Dear all,

Rhe last memo on SSEG$ from my hands, for the time beingO

-Antti

SSEG$ memo
Nov 2a, 1BB7

General8
- milestones in the beginning of January 1BB", beginning of February 1BB" and end of \arch 1BB"
- progress in the implementation and testing of errors to be monitored via the error HR\F page

Fredrik8
n $G adaptation of SSERSOF has been started
n tests of different speller versions have been begun, but a mysterious error has distorted the results
n the error has been discovered in the lexicon

Next tasks8
1O $omplete tests on the different versions of SSESPEFF (summer corrections, enhanced lexicon, and 
restricted compounding
2O Analyse and add words which should be recognided but are re-ected because of restricted 
compounding as far as can be done this week
OOO
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Pro-ektin ongelmia -a haasteita
5 pro-ektilla oli sen keston aikana kolme vet?-?? "

toteutuksen vet?-? oli eri kuin suunnittelun vet?-?
> pro-ektin ulkopuolinen organisaatio muuttui -a kasvoi 

merkitt?v?sti pro-ektin aikana
> pro-ektin k?ynnist?nytt? tuotep??llikk2? tarvittiin myynniss? -a

markkinoinnissa -a ennen kaikkea asiakassuhteen hoidossa
5 tuotekehityspro-ektin vet?-? oli samalla my2s pro-ektin 

ydinteknologian asiantunti-a
> vaikea pit?? molempia roole-a erossa toisistaan
> pro-ektin vet?-?n on voitava keskitty? koko pro-ektin edistymisen 

valvontaan tai kehitysty2h2n, EI molempiin
5 vaikka oma tuote oli -o funktionaalisesti valmis, asiakkaan 

oman tuotteen valmistuminen lykk??ntyi
> asiakkaan tuotteen -okainen uusi versio edellytti toimitta-alta 

testausta -a tukea " sitoi resursse-a -a piti pro-ektin kaukik
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Pro-ektin vahvuuksia

5 ydinteknologia oli kaikista oikuistaan huolimatta 
testattua -a useassa liemess? keitetty?
> pro-ektissa pystyttiin keskittym??n olennaiseen eli itse 

tuotteen ominaisuuksien kehitt?miseen

5 pro-ektitiimin -?senet olivat kukin oman alansa 
rautaisia -a kokeneita ammattilaisia

5 pro-ektiryhmien -?senet sitoutuivat pro-ektin 
tulokseen ! tuotteen ainutlaatuisuus -a haastavuus 
stimuloivat ty2nteki-2it?



207

Pitiv?tk2 suunnitelmat

5 aikataulu venyi
> organisaation sis?inen tuotekehityssuunnitelma venyi 

alkuper?isest? 3 kuukaudella (`25 q)
5 t?st? sovittiin asiakkaan kanssa

> toimituspro-ekti venytti lopullista tuotteen 
luovuttamista -a hyv?ksynt?? puolella vuodella

5 sitoi resursse-a -oita oltaisiin tarvittu muihin pro-ekteihin

5 tuotteen laa-uus eli spesifikaatiot pitiv?t
5 pro-ektin kokonaiskustannukset kasvoivat 

aikataulun venymisen suhteessa
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Pro-ekti onnistui  -a poiki -atkoa

5 tuote toimitettiin asiakkaalle
5 asiakas hyv?ksyi tuotteen -a asiakas maksoi 

siit? sovitun hinnan
5 pro-ekti oli loppu-en lopuksi kaiken 

kaikkiaan voitollinen
5 tuote monistettiin seuraavaksi muille 

poh-oismaisille p??kielille eli suomelle, 
tanskalle -a nor-alle


