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Tekstin esikäsittely

 Jaetaan syöteen luettaviin saneisiin ja 
äännevastineettomiin välimerkkeihin (saneistus)

 Välimerkkejä voidaan käyttää tauotukseen

 Helpottaa myöhempiä vaiheita, esimerkiksi morfologista 
analyysia

 Ei-aakkoselliset kielet:
 Ei välttämättä välimerkkejä



Virkerajan tunnistuksen ongelmia

 Yleensä puhesynteesit lukevat virkkeen kokoisia 
puhunnoksia

 Normaalisti helppo erotella esim. merkkien '!', '?' ja '.' 
avulla

 Ongelmia:
 [..] taitavan naisohjaajan [..] I. Douksjan käsialaa
 [..] Hessenin prinssi Karl Friedrich oli nyt oleva Väinö I. 

Samana päivänä [..] keisari Wilhelm II erosi [..]
 Ilomantsi osallistuu 16. Karelia-soutuun kuntaveneessä
 [..] friisiläisten lehmien määrä on 8. Sarjan voittokarja tuli 

Nilsiästä



Saneistuksen ongelmia

 Asiat voivat kuulua yhteen:
 In spite of
 1 000 000
 ...

 Tai enemmän tai vähemmän erikseen:
 R2D2
 Risto-Matti
 Subtv
 ...



Epästandardi sana

 Tavallisen sanan kirjoitetun ja puhutun muodon välillä 
vallitseen säännönmukaisen, yleensä sangen 
suoraviivainen korrelaatio

 Poikkeuksia: lyhenteet, numeroja ja vaikkapa hymiöt

 Epästandardit saneet pitää ”normalisoida” eli ”kirjoittaa 
auki” ennen kuin ne voidaan muuttaa äänteiksi...



Lyhenteet

 Luetaan yleensä kirjain kerrallaan

 Osa kirjoitetaan auki: n. 5 metriä

 Tunnistus voi olla vaikeaa: HOK vs SAK

 Jotkut taipuvat pääsanansa luvussa ja sijassa: ns., em., 
ko., ...

 Lisää haasteita:
 Tillström olikin 1996 mm. Australian avointen puolivälierissä
 Sen kaliiperi on 20 mm. Se on sileäpiippuinen [...]



Numerot

 Voivat taipua suomessa pääsäanan kanssa luvussa ja 
sijassa:

 5 euroa
 5 euron
 5 Australian dollarilla

 Perusluku virkerajalla vs. Järjestysluku
 Siellä hän oli suurpujottelussa 14. ja pujottelussa 24

 Vastaavasti päiväyksen tauotus:
 Näin kävi itselleni 14.2. Tuupovaarassa
 Hakuaika [..] päättyy 7.4. Yhteishaussa on mukana [..]



Miten luetaan...

 The man (and he certainly was one!) just said, “Maybe. I'll 
see. I can't promise.”

 Menimme laivalle LEMILLE

 Menimme LAIVALLA lemille.

 ;-)



Lineaarisuus puheessa

 Yleensä asiat luetaan siinä järjestyksessä miten ne on 
kirjoitettu...


 Poikkeuksia

 US$100
 Saksan 21 vs einundzwandzig
 Suomen 12
 Muinaisegyptin kuninkaalliset (synteesin kannalta todella 

relevanttia)



Morfologia

 Tuottaa kaikki syötesaneen mahdolliset morfologiset 
tulkinnat

 Tunnistaaa yhdyssanat, joka parantaa tavutusta ja 
painotusta: veronalainen

 Yleensä substantiiveja ja adjektiiveja painotetaan 
enemmän kuin verbejä, pronomineista nyt 
puhumattakaan (sisältösanat vs merkityssanat)

 Morfofonologiset ilmiöt kuten suomen alkukahdennus:
 Anna palaa kotiin vs Anna palaa!
 hernekeitto



Morfologia

 Auttaa äänteiksi muuttamista
 Flathead vs other
 Perushoitaja vs hashis

 Bullet pointtina tunnuksesta tuttu neliö

 Enintään kaksi tasoa alakohtia, tekstikoko pysyy samana.
 Alakohtien väliin ei tyhjiä 

- Kolmas bullet

 Asioiden väliin tyhjä rivi.



Syntaktinen jäsennys

 Yksikäsitteistää monitulkintaiset saneet
 Auttaa painotukseen

- Häntä, teille
 Auttaa tunnistamaan homografit

- Englannin lead

- Suomen virkkeenalkuinen Anna

- Ruotsin banan
 ...

 Sävelkulun ja tauotuksen mallinnuksen apu



Kirjaimet äänteeksi

 Ääntämyssanasto (kattaa vähintäänkin poikkeukset)
 Voi sisältää äänteiden lisäksi tietoa mm. sanaluokasta, 

painotuksesta
 Esim. Englannin sword
 Amerikanenglannin CMUDICT: yli 100000 sanaa
 Unisyn-projekti: abstrahoitu leksikko, josta voidaan 

generoida englannin eri murteita

 Säännöt (pakollinen vapaan sanaston synteesissä) 
 Käsin kirjoitetut (suomessa suoraviivaista)
 Koneopetetut



Perussivun otsikko
Arial boldattu 24/30 pistettä

 Perussivun teksti Arial 20/30 pistettä. Jos väliotsikko, se 
boldataan.

 Bullet pointtina tunnuksesta tuttu neliö

 Enintään kaksi tasoa alakohtia, tekstikoko pysyy samana.
 Alakohtien väliin ei tyhjiä 

- Kolmas bullet

 Asioiden väliin tyhjä rivi.



Kuva synteesissä käytettävästä 
tietorakenteesta 

 TODO: add pictue



Tekstikorpus lingvistisen esikäsittelyn apuna

 Todellisia esimerkkejäkäytöstä....

 Tilastollinen lähestymistapa vs. mutu

 Tästä 3-sivuinen PDF kurssin materiaali-sivulla


