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Tutkielman päätarkoituksena on tutkia kalenteriajanilmausten sisältämiä rakenteita ja laajennet-
tujen säännöllisten lausekkeiden soveltuvuutta niiden semantiikan esittämiseen. Toisena tarkoi-
tuksena on tutkia XSLT-pohjaisen matalan tason generoinnin soveltuvuutta luonnolliskielisten
ajanilmausten tuottamiseen säännöllisistä lausekkeista.

Tutkielma esittelee ajanilmausten rakenteita WWW-sivuilta kerätyn suomen- ja englannin-
kielisiä ilmauksia sisältävän aineiston pohjalta. Tutkielma käsittelee lähinnä kalenteriajanilmauk-
sia, jotka eivät sisällä viittauksia puhehetkeen tai ilmauksessa mainitsemattomaan viitehetkeen.

Tutkielma kuvaa kalenteriajanilmausten rakenteiden merkityksiä vastaavat laajennettujen
säännöllisten lausekkeiden rakenteet. Laajennetuissa säännöllisissä lausekkeissa voi käyttää leik-
kausta, komplementtia ja säännöllisten relaatioiden (äärellisten transduktorien) avulla määritelty-
jä operaatioita sekä näiden operaatioiden avulla määriteltyjä makroja. Ajanilmausten kuvaaminen
säännöllisillä lausekkeilla perustuu malliin, jossa aikasuora kuvataan merkkĳonona ja ajanilmaus-
ten merkitys tämän merkkĳonon osajonojen joukkoina.

Tutkielma esittelee yleisellä tasolla ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla mahdollisen
päättelyn perusperiaatteita. Päättelyllä voi tutkia esimerkiksi kahden ajanilmauksen tarkoitta-
mien aikojen sisältyvyyssuhdetta. Päättelyn voisi toteuttaa äärellisiin automaatteihin perustuvana
mallintarkistamisena tai ehkä termien toisinkirjoittamisena.

Tutkielma esittelee generointĳärjestelmän prototyypin, joka tuottaa ajanilmauksen se-
mantiikkaa kuvaavasta säännöllisestä lausekkeesta vastaavan luonnolliskielisen ajanilmauksen.
Generointĳärjestelmä on toteutettu peräkkäisten XSLT-muunnosten putkena. Generointĳärjes-
telmän ensimmäinen päävaihe tuottaa XML-muotoisten generointisääntöjen avulla säännöllisen
lausekkeen XML-esityksestä dependenssipiirrerakenteen, josta toinen päävaihe tuottaa lopullisen
tekstimuodon. Generointĳärjestelmä tuottaa suomen- ja englanninkielisiä ilmauksia.

Tutkielma vertailee ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita ja XSLT-pohjaista generointia
MIETTA-EU-hankkeessa toteutettuun ajan- ja hinnanilmausten lokalisointĳärjestelmään.

Laajennetuilla säännöllisillä lausekkeilla näyttäisi pystyvän kuvaamaan suurimman osan ka-
lenteriajanilmausten rakenteista, myös epäjatkuvia aikoja ja ajankestoja. Niillä ei kuitenkaan pys-
ty kuvaamaan esimerkiksi epätäsmällisiä ajanilmauksia eikä murto-osailmauksia. Ajanilmausten
säännölliset lausekkeet ovat kompositionaalisia suurelta osin mutta eivät täysin. Luonnolliskielis-
ten ajanilmausten generointi säännöllisten lausekkeiden pohjalta onnistuu melko suoraviivaisesti
XSLT-muunnoksia käyttämällä, koska niiden rakenteet ovat lähellä toisiaan.

Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden käytännön käyttökelpoisuuden kannalta keskeisin
jatkokehityskohde olisi äärellisiä automaatteja tehokkaampi päättelyjärjestelmä. Voisi myös tut-
kia, pystyisikö säännöllisiin lausekkeisiin yhdistämään niiden ulkopuolelle jääneitä ajanilmausten
rakenteita tai esimerkiksi tapahtumia.
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