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1 – Kielitiede
Kielet tarjoavat sopimuksia siitä miten voimme ilmaista ajatuksiamme verbaalisen kommunikoinnin

avulla. Näitä sopimuksia ja niiden vaihtelua tutkitaan kielitieteen alalla.



2 – Kieliteknologia

Kielitiede + Tietojenkäsittelytiede → Kieliteknologia:

• oikolukuohjelmat

• tiedoneristäminen

• käännösmuistit

• sähköiset sanakirjat

• puheentunnistimet

Monet kieliteknologian sovellukset tarvitsevat kielioppeja.



3 – Kieliteknologia

Kielitiede + Tietojenkäsittelytiede → Kieliteknologia:

• oikolukuohjelmat — muoto-opilliset kieliopit

• tiedoneristäminen — pintakieliopit

• käännösmuistit — kohdistuskieliopit

• sähköiset sanakirjat — muoto-opilliset kieliopit

• puheentunnistimet — disambiguointikieliopit

Monet kieliteknologian sovellukset tarvitsevat kielioppeja.



4 – Joitakin kielioppeja

• Preskriptiivinen k.o. — kertoo esim. miten olisi kirjoitettava

• Deskriptiivinen k.o. — kertoo miltä kieli näyttää

• Formaali k.o.

– on abstrakti määritelmä joukolle rakenteita (matematiikassa)

– määrittelee joukon kelvollisia lausekkeita (tietojenkäsittelytieteessä)

– on koneluettava kuvaus luonnollisesta kielestä (kieliteknologiassa)



5 – Lauseopillinen Analyysi

Lauseopillinen analyysi tähtää joidenkin semanttisten suhteiden löytämiseen
virkkeen sanojen välillä pelkän lauserakenteen perusteella.

that man an apple
det det objpred

ate
subj

Yllänäkyvää analyysia kutsutaan dependenssiverkoksi. Dependenssianalyysi
sopii erityisen hyvin vapaan sanajärjestyksen kielille kuten suomelle.



6 – Uusi dependenssiverkkojen esitysmuoto

Väitöskirjassa esitetään uusi dependenssiverkkojen esitysmuoto:

that[ ]man[ ]ate[ an[ ]]apple

Tämä vastaa graafista esitysmuotoa:

anthat man ate apple



7 – Lingvistisessä kieliopissa olevat väittämät

Kielioppi määrittelee lingvistiset sopimukset joiden mukaan tiettyjä sanoja
käytetään. Kielioppi voi esimerkiksi väittää sanasta ate että sillä on kaksi
argumenttia (dependenttiä):

• subjekti (vasemmalla)

• objekti (oikealla)

Vastavaava laskennallisen kieliopin sääntö saadaan käyttämällä erityistä korkean
tason ohjelmointikieltä seuraavasti:

ate ⇒ ]←−−−−subjekti [−−−→objekti

Tällaista sääntöä kutsutaan kontekstirajoitussäännöksi.



8 – Mitä kontekstirajoitus tarkoittaa?

Kontekstirajoitussääntöjä käytetään seulomaan vaihtoehtoisia analyysejä.

O.K.

O.K.

O.K.

−



9 – Äärellisiin tiloihin pohjautuvat kieliopit

Käytännössä kontekstirajoitukset käännetään hyvin matalan tason
ohjelmointikielelle, äärellistilaisiksi verkoiksi.

not O.K.

start here

expect
more

Verkoissa tilojen määrä on äärellinen (> äärellistilainen verkko). Koko
kieliopissa tarvittavien tilojen määrä voi silti olla jopa 10

1000 tai enemmän.
Laajojen kielioppien tallentamisessa tarvitaan pakkausmenetelmiä.



10 – Tärkeä tulos

TIME

recursive

SPACE

EXPfinite−state based grammars 

typical linguistic grammars

Log

P

P

Log

undecidable

Äärellisille verkoille riittää LINEAARINEN AIKA ja LOGARITHMINEN TILA suhteessa virkkeen

pituuteen. Väitöskirjassa osoitetaan että tietyt äärellisiin tiloihin pohjautuvat kieliopit ovat vieläkin

tehokkaampia, mikä johtaa uusiin mahdollisuuksiin.


