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Esipuhe

Aloin kiinnostua ajanilmausten käsittelystä päädyttyäni tekemisiin aiheen kanssa
MIETTA-EU-hankkeessa vuonna 2000. Sitä ennen en ollut ajatellut ajanilmauksia
kieliteknologian näkökulmasta, sillä ajanilmausten käsittely tai ajan esittäminen
tuskin ovat keskeisimpiä kieliteknologian osa-alueita teorian tai sovellusten kannal-
ta, etenkään kalenteriajanilmausten osalta. Kalenteriajanilmaukset osoittautuivat
kuitenkin varsin kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi, ja niiden käsittelyllä on käyttöä
myös sovelluksissa.

Kandidaatintutkielmassani (Niemi 2001) kuvasin MIETTA-hankkeessa to-
teuttamaani ajan- ja hinnanilmausten lokalisointĳärjestelmää. Järjestelmä esitti il-
maukset kielestä riippumattomassa muodossa, josta se generoi vastaavat luonnollis-
kieliset ilmaukset. Tämän pro gradu -tutkielman oli tarkoitus olla lähes suora jatke
kandidaatintutkielmalleni: ajatuksena oli yrittää tutkia tarkemmin toteuttamani
lokalisointĳärjestelmän ominaisuuksia ja selvittää mahdollisia parempia ja parem-
min perusteltuja kuvaus- ja toteutustapoja. Kandidaatintutkielmani valmistumises-
ta kuluneiden kolmen vuoden aikana aiheen rajaus ja käsittelytapa ovat kuitenkin
muuttuneet huomattavasti.

Alun perin ajatuksena oli kerätä tätä tutkielmaa varten aiempaa laajempi
ajan- ja hinnanilmausaineisto ja analysoida sen ilmauksia sekä kielellisesti että jon-
kinlaisen semanttisen rakenteen kannalta, mahdollisesti jonkin kategoriakielioppi-
mallin avulla. Tarkoitus oli tutkia erityisesti ilmausten rakenteiden generointĳär-
jestelmältä vaatimaa ilmaisuvoimaa. Oli myös tarkoitus toteuttaa XSLT-muunnok-
silla osan ilmauksista kattava generointĳärjestelmä sekä tutkia XSLT-pohjaisen ge-
neroinnin ja MIETTA-lokalisointĳärjestelmän formaalia ilmaisuvoimaa puutrans-
duktorien tai attribuuttikielioppien avulla. Lisäksi oli ajatus tutkia mahdollisuutta
yleistää ajan- ja hinnanilmaukset jonkin laajemman ilmaustyypin osaksi.

Syksyllä 2002 ohjaajani, professori Lauri Carlson, ehdotti laajennettujen sään-
nöllisten lausekkeiden käyttämistä ajanilmausten semantiikan kuvaamiseen. Seman-
tiikan kuvaaminen syntaksin sĳaan mahdollistaisi myös päättelyn ajanilmauksilla.
Lisäksi säännölliset lausekkeet voisivat olla niin lähellä vastaavia luonnollisen kie-
len ajanilmauksia, että generointi koostuisi lähinnä pintamuodon tuottamisesta.
Aluksi suhtauduin epäilevästi säännöllisten lausekkeiden käyttämiseen tähän tar-
koitukseen, mutta vähitellen ne alkoivat näyttää varteenotettavalta vaihtoehdolta
ajanilmausten semantiikan esitysmuodoksi. Hinnanilmaukset puolestaan rajautui-
vat pois, kun niille ei helposti löytynyt mitään hyvää esitysmuotoa.

Pelkät kalenteriajanilmauksetkin osoittautuivat huomattavasti laajemmaksi
ja monimuotoisemmaksi alueeksi kuin olin ajatellut. Ajanilmausten ja yleisemmin
ajan käsittelystä löytyi paljon julkaisuja, joskin nimenomaan kalenteriajanilmauk-
sia käsitteleviä oli vähemmän ja ajanilmausten generoinnista löytyi kirjallisuutta
aika niukasti. Säännölliset lausekkeet näyttäisivät soveltuvan ajanilmausten kuvaa-
miseen huomattavasti paremmin kuin olin ajatellut. Muutamat ilmaustyyppit jäi-
vät kuitenkin ulkopuolelle, enkä pystynyt muodostamaan kaikille ilmaustyypeille
kompositionaalisia lausekkeita.

Ajanilmausten XSLT-pohjainen generointi pysyi työssä mukana, mutta se jäi
lopulta huomattavasti suppeammaksi kuin olin toivonut. Alun perinkin sen oli tar-
koitus lähinnä osoittaa XSLT-pohjaisen generoinnin soveltuvuus ajanilmausten ge-
nerointiin, mutta nyt erityisesti hankalien rakenteiden toteutettavuus jäi pitkälti
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tutkimatta. Ajanilmausten semantiikan käsittelyn laajennuttua generointia ei ehkä
olisi ollut välttämätöntä käsitellä. Toisaalta se kuitenkin on konkreettinen esimerkki
ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden soveltamisesta. MIETTA-hankkeessa to-
teuttamani lokalisointĳärjestelmä puolestaan alkoi lopulta näyttää tämän tutkiel-
man kannalta melko epäolennaiselta, joten sen käsittely jäi yhteen liitteeseen.

Ohjaajani on ainoa, jonka tiedän soveltaneen säännöllisiä lausekkeita ajanil-
mausten esittämiseen tässä tutkielmassa käyttämälläni tavalla. Esitysmuodon käyt-
tökelpoisuus käytännön sovelluksissa riippuu pitkälti siitä, pystyisikö sille toteut-
tamaan tehokkaan päättelymenetelmän. Olisi myös hyvä pystyä laajentamaan esi-
tysmuoto kattamaan myös tässä työssä ulkopuolelle jääneet ajanilmaustyypit ja
mahdollisesti muitakin ilmaustyyppejä.

Tämän tutkielman piti alun perin valmistua viimeistään vuoden 2002 lop-
pupuolella. Kieliteknologian professorien kärsivällisyys joutui kuitenkin koetuksel-
le, kun määräaika siirtyi moneen kertaan erilaisten enimmäkseen vähemmän hyvien
syiden viivästäessä tutkielman tekemistä. Toivottavasti kuitenkin parempi myöhään
kuin ei milloinkaan.

Tämä tutkielma on sivumäärältään laajempi kuin pro gradu -tutkielman tar-
vitsisi olla. Se johtunee ainakin ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakentei-
den melko yksityiskohtaisesta kuvaamisesta, mutta luultavasti osittain myös laveas-
ta kirjoitustyylistäni sekä liian vähäiseksi jääneestä viimeistelystä.

Olen kirjoittanut tämän tutkielman LATEX 2ε-muodossa GNU Emacs
-editorilla. Lähdeluettelon ja lähdeviitteet olen tuottanut BibTEX-järjestelmällä
käyttäen natbib-LATEX-pakkausta ja yleisen kielitieteen laitoksen lähdeviitetyylin
mukaiseksi muokattua BibTEX-tyyliä. Suuren osan säännöllisistä lausekkeista olen
muuntanut XSLT-muunnoksilla XML-muodosta LATEX-muotoon. Kirjasinperhee-
nä on Computer Moderniin pohjautuva Latin Modern. Kaiken tämän olen tehnyt
GNU/Linux-ympäristössä.

Haluan kiittää niitä monia ihmisiä, jotka ovat auttaneet tämän työn tekemi-
sessä tavalla tai toisella. Ohjaajani, professori Lauri Carlson, on antanut lukuisia
hyviä yleisiä ja yksityiskohtaisia neuvoja, ideoita, parannus- ja korjausehdotuksia,
kommentteja sekä lähdeviitteitä. Ennen kaikkea hän minut uskomaan säännöllis-
ten lausekkeiden soveltuvan ajanilmausten kuvaamiseen. Professori Kimmo Kos-
kenniemi pyysi aikoinaan minut mukaan MIETTA-hankkeeseen ja siten vaikutti
epäsuorasti tämän tutkielman aiheeseen. Lisäksi olen saanut häneltä hyviä kom-
mentteja erityisesti tutkielman aiheesta pitämieni seminaariesitysten yhteydessä.
Haluan kiittää kumpaakin professoria myös huomattavasta joustamisesta tutkiel-
man tarkastusaikataulun suhteen. Kiitos kaikille opiskelutovereilleni, opettajille ja
tutkĳoille, joilta olen eri yhteyksissä saanut palautetta ja uusia ideoita. Kiitos myös
ystävilleni, siskoilleni ja erityisesti vanhemmilleni, jotka ovat tukeneet, kannustaneet
ja kyselleet työn edistymisestä. Ja kiitos ennen kaikkea Jumalalle, joka on tehnyt
kaiken tämän mahdolliseksi.

Helsingissä 29.11.2004

Jyrki Niemi
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1 Johdanto

Tämä pro gradu -tutkielma tutkii kalenteriajanilmausten sisältämiä rakenteita eri-
tyisesti niiden semantiikan kannalta ja esittelee tavan kuvata näiden ilmausten se-
mantiikkaa laajennettuina säännöllisinä lausekkeina. Lisäksi tutkielma esittää ta-
van tuottaa tällaisten ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden XML-esityksestä
vastaavia luonnolliskielisiä ilmauksia XSLT-muunnossääntöjen avulla.

Tämä johdantoluku kuvaa ajanilmausten ja niiden käsittelyn tarvetta (ali-
luku 1.1), esittelee tutkielman aiheen ja rajaukset (1.2), motivaation (1.3) sekä
tutkimusongelmat, tavoitteet ja päätulokset (1.4). Lisäksi luku kuvaa tutkielman
kokonaisrakenteen (1.5), käytettyjä termejä (1.6) ja merkintätapoja (1.7).

1.1 Ajanilmausten ja niiden käsittelyn tarve

1.1.1 Aika arjessa

Aika on merkittävä osa ihmisen arkea. Luennot ja tentit ovat tiettyinä päivinä tiet-
tyyn aikaan; työntekĳä työskentelee tietyn tuntimäärän viikossa; palveluilla, liikkeil-
lä ja nähtävyyksillä on aukioloaikansa, tapahtumilla ajankohtansa, laskuilla eräpäi-
vänsä. Kello ja kalenteri ovat tärkeitä apuvälineitä. Ajan esittämistä ja ajanilmauk-
sia tarvitaan lukuisissa yhteyksissä. Aikainformaatiota on aikatauluissa, tapahtuma-
kalentereissa, palveluesitteissä, ohjelmatiedoissa, opinto-oppaissa, mainoksissa.

Yksittäisen tapahtuman ajan kuvaamiseen voi riittää yksittäinen päivämäärä
tai kellonaika tai niiden yhdistelmä ja toistuvan tapahtuman tai tapahtumajoukon
kuvaamiseen sellaisten lista. Esimerkiksi laskun eräpäiväksi riittää yksi päivämää-
rä, teatteriesityksen ajankohdiksi päivämäärien ja kellonaikojen lista. Usein kuiten-
kin tarvitaan vaihtelevampia ja mutkikkaampia ajanilmauksia. Esimerkiksi luennot
ovat tyypillisesti tietyllä päivämäärävälillä tiettyinä viikonpäivinä tietyllä kellon-
aikavälillä, mutta jokin viikko voi olla väliviikko, jolloin ei ole luentoa. Matkailu-
kohteen aukioloajat voivat vaihdella kausittain, ja pyhä- tai juhlapäivinä voi olla
poikkeuksia.

1.1.2 Aikainformaation käsittely tietokonesovelluksissa

Tietokonesovellukset ovat mukana yhä useammissa yhteyksissä, joihin liittyy ai-
kainformaatiota ja sen käsittelyä. Monissa sovelluksissa aikainformaation käsitte-
ly on keskeistä. Dünnweberin ja Ohlbachin (2004: 1) mukaan aikakäsitteiden oh-
jelmallisella ymmärtämisellä ja käsittelyllä on (tai olisi) monia sovelluksia, kuten
luonnollisen kielen ymmärtäminen sekä tietokantoihin, erilaisiin dokumentteihin,
WWW:hen ja erityisesti semanttiseen verkkoon (Semantic Web) kohdistuvat ky-
selyt. Erilaisissa dokumenteissa esiintyy usein epämuodollisia, puolimuodollisia ja
muodollisia aikakäsitteitä (Ohlbach 2004a: 2).

Aikainformaation käsittely on keskeistä myös esimerkiksi tapaamisten sopi-
misessa ja matkavalmistelujen tekemisessä, joiden tosiaikaista kääntämistä käsitteli
saksalainen Verbmobil-suurhanke (Wahlster 2000a). (Kuvaan Verbmobil-hankkeen
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ajanilmausten käsittelyä luvussa 2.1.7.) Aikainformaatiolla ja sillä päättelyllä olisi
käyttöä myös erilaisissa hajautetuissa kalenteria käyttävissä sovelluksissa, tapaa-
misten sopimisen lisäksi esimerkiksi tapahtumien suunnittelemisessa ja budjetoin-
nissa (Spranger 2002: 54). Aikainformaation eristämistä tekstistä on puolestaan so-
vellettu esimerkiksi uutissähkeiden käsittelyyn (Makkonen & Ahonen-Myka 2003).

1.1.3 Aikainformaation käsittelyn piirteitä ja vaatimuksia

Joissain sovelluksissa riittää yksinkertaisen ajan tallentaminen tietokoneohjelman
käsiteltävässä muodossa, toisissa riittää tekstimuotoisen ajanilmauksen esittäminen
sellaisenaan ihmisen luettavassa muodossa. Usein olisi kuitenkin tarpeen pystyä se-
kä käsittelemään aikainformaatiota ohjelman sisällä että esittämään se ihmiselle
ymmärrettävässä muodossa. Esimerkiksi tapahtumahakupalvelun olisi hyvä sekä
pystyä hakemaan tiettynä ajankohtana olevat tapahtumat että esittämään niiden
tiedot käyttäjän luettaviksi. Yksittäisten päivämäärien tai kellonaikojen tai niiden
listojen kohdalla tämä on yksinkertaista. Työläämpää on erilaisten aikojen yhdis-
telmien ja poikkeusten esittäminen niin, että niitä voi käsitellä tehokkaasti myös
ohjelmallisesti. Esimerkiksi monien järjestäjien tapahtumia kattavan tapahtuma-
tietokannan tietojen ja myös aikainformaation rakenne voi vaihdella paljonkin, jo-
ten aikojen esitysmuodon olisi hyvä olla joustava. Aikainformaatio myös voi olla osa
laajempaa kokonaisuutta, esimerkiksi tapahtumatietokannassa tapahtuman muiden
tietojen yhteydessä.

Tapahtuman haku ajankohdan perusteella edellyttää jonkinlaista aikainfor-
maatioon kohdistuvaa kyselymahdollisuutta. Laajemmin ajateltuna voi ajatella ole-
van kyse päättelystä, jossa on mukana eri aikojen välisiä suhteita: käyttäjä voisi esi-
merkiksi hakea teatteriesityksiä ja lähistöllä olevia ravintoloita, joista saa ruokaa
esityksen päättymisen jälkeen.

Lisävaatimuksia tuo mahdollinen monikielisyys. Monikielisen sovelluksen pi-
täisi pystyä esittämään aikainformaatio usealla eri kielellä. Jo yksittäisten päivä-
määrien ja kellonaikojen esitysmuoto vaihtelee kielestä ja maasta toiseen. Päivämää-
rien ja kellonaikojen lisäksi ajanilmaukset saattavat sisältää viikonpäivien, juhlapäi-
vien ja vuodenaikojen nimiä. Laajemmin ajateltuina kalenteriajanilmaukset voivat
sisältää myös monia muita rakenteita, joilla voi esimerkiksi kuvata tietyn ajanjakson
suhteessa toiseen ajanjaksoon, kuten pääsiäisen jälkeinen keskiviikko tai toukokuun
toinen sunnuntai . Jotta eri kielillä oleva informaatio olisi mahdollisimman yhtenäis-
tä, se olisi hyvä voida esittää vain yhteen kertaan. Tähän tarvitaan lokalisointia eli
erikielisten ilmausten tuottamista ohjelmallisesti yhdestä lähtömuodosta.

1.1.4 Aikainformaation käsittelyn lähestymistapoja

Aikainformaation käsittelyyn on ainakin kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa so-
velluksissa, joiden tarvitsee sekä käsitellä aikainformaatiota ohjelmallisesti että esit-
tää sama tieto käyttäjälle: (1) ohjelma säilyttää aikainformaatiota erikseen sekä oh-
jelmalla käsiteltävässä että ihmisen luettavassa muodossa. (2) ohjelma säilyttää ai-
kainformaatiota ihmisen luettavassa muodossa ja muuntaa sen ohjelmalla käsiteltä-
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vään muotoon tai (3) ohjelma säilyttää aikainformaatiota ohjelmalla käsiteltävässä
muodossa ja muuntaa sen ihmisen luettavaan muotoon.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sekä informaation ohjelmallinen käsittely et-
tä sen antaminen ihmisen luettavaksi on suoraviivaista. Ohjelmallisesti käsiteltä-
vä muoto voi sisältää aikainformaation yksinkertaisemmassa muodossa kuin luon-
nolliskielinen muoto: esimerkiksi juhlapyhän nimen tilalla voi olla sen päivämäärä.
Toisaalta sama informaatio pitäisi esittää kahteen kertaan, jolloin virheiden mahdol-
lisuus kasvaa ja myös samaa aikaa kuvaaviksi tarkoitetut tiedot voivat käytännössä
kuvata eri aikoja.

Toinen vaihtoehto on käyttökelpoinen, jos informaatio on valmiiksi luonnol-
liskielisessä muodossa, esimerkiksi suuressa tekstiaineistossa. Ajanilmausten eris-
täminen tekstistä ja niiden merkitysten tulkitseminen on kuitenkin epätäydellistä,
joten tämä tapa soveltuu huonosti sovelluksiin, joissa aikainformaation pitäisi olla
täsmällistä.

Kolmannessa vaihtoehdossa aikainformaatio on täsmällistä, ja ohjelma voi säi-
lyttää siitä vain yhtä esitysmuotoa. Jos sovelluksen käsittelemä aikainformaatio on
mutkikasta, tämä vaihtoehto edellyttää jonkinlaista luonnollisen kielen generointi-
järjestelmää, joka tuottaa ohjelman käsittelemästä aikainformaation esitysmuodos-
ta saman tiedon ihmisen luettavassa muodossa.

Ensimmäisessä ja toisessa vaihtoehdossa monikielisyyden voisi toteuttaa par-
haiten konekääntämisen avulla. Kolmannessa vaihtoehdossa tarvittaisiin kullekin
kielelle erillinen generointĳärjestelmä tai monikielisessä generointĳärjestelmässä
kullekin kielelle oma generointisäännöstö.

Jos aikainformaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, lähestymistavan valin-
taan voi vaikuttaa myös muiden tietojen muoto. Jos muut tiedot ovat suoraan tai
lähes suoraan ihmisen luettavassa muodossa, on luonnollista esittää myös aikainfor-
maatio vastaavalla tavalla. Tällaisesta järjestelmästä on vaikea saada monikielistä
muuten kuin konekääntämisellä tai esittämällä kunkin kielen tiedot erikseen. Jos
muut tiedot ovat rakenteisia tai suhteellisen yksinkertaisia sisällöltään, luonnollisen
kielen generointia voisi soveltaa myös niihin. Laajan generointĳärjestelmän toteut-
taminen on kuitenkin työlästä.

Tässä tutkielmassa käsittelen edellä mainituista lähestymistavoista kolmatta,
jossa ajanilmauksia vastaava aikainformaatio on ohjelmallisesti käsiteltävässä muo-
dossa ja generointĳärjestelmä tuottaa siitä vastaavan luonnolliskielisen ilmauksen.
Käsittelen vain ajanilmauksia, erityisesti kalenteriajanilmauksia, en niiden yhtey-
dessä esiintyviä mahdollisia muita ilmauksia.

1.2 Tutkielman aihe ja sen rajaukset

Tämä tutkielma käsittelee kalenteriajanilmauksia, niiden semantiikkaa ja niiden ge-
nerointia semanttisen esityksen pohjalta. Tutkielma esittelee kalenteriajanilmausten
rakenteita suomen- ja englanninkielisiä ilmauksia sisältävän aineiston perusteella,
kuvaa tavan esittää ilmausten semantiikka laajennettuina säännöllisinä lausekkei-
na ja kuvaa lyhyesti näin esitetyillä ilmauksillä mahdollista päättelyä. Tutkielma
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esittelee ajanilmausten generointimenetelmän, joka tuottaa ilmausten semanttises-
ta muodosta luonnolliskielisiä ilmauksia. Menetelmässä ajanilmausten säännölliset
lausekkeet esitetään XML-muodossa (Bray et al. 2004), josta XSLT-muunnossään-
nöillä (Clark 1999) toteutettu generointĳärjestelmä tuottaa vastaavat luonnolliskie-
liset ilmaukset. Generointĳärjestelmän käytännön toteutus kattaa vain pienehkön
osan tutkielman käsittelemistä ajanilmauksista.

Tutkielma liittyy yhtäältä ajanilmausten semantiikkaan, formaaliin esittämi-
seen ja päättelyyn sekä toisaalta luonnollisen kielen generointiin formaalin esitys-
muodon pohjalta, erityisesti monikieliseen generointiin ja matalaan generointiin
(shallow generation). Koska tutkielman käsittelemät ajanilmaukset voi ajatella ra-
joitetuksi kieleksi, tutkielma liittyy välillisesti rajoitettuihin kieliin ja rajoitetun
kielen generointiin. Tutkielma ei käsittele ajanilmausten muuntamista luonnolli-
sesta kielestä laajennetuiksi säännöllisiksi lausekkeiksi. Ajanilmausten esittäminen
laajennettuina säännöllisinä lausekkeina pohjautuu säännöllisten lausekkeiden ja
äärellisten automaattien teoriaan. Ilmauksilla tehtävässä päättelyssä voi käyttää
äärellisiä automaatteja tai termien toisinkirjoitusta.

Tutkielma käsittelee ensisĳaisesti kalenteriajanilmauksia: tällaisen ajanil-
mauksen tarkoittama ajankohta ei riipu ilmaisuhetkestä (esimerkiksi 10.10.2003 tai
kello 10–18 1). Samoja menetelmiä voi kuitenkin soveltaa myös moniin deiktisiin ja
anaforisiin ajanilmauksiin, joiden tulkinta riippuu ilmaisuhetkestä (esimerkiksi tä-
nään tai viikon päästä) tai muusta viitehetkestä (esimerkiksi seuraavalla viikolla).
Tutkielman käsittelemät ajanilmaukset ovat kielellisesti pääosin substantiivilausek-
keita. Ajanilmaukset liittyvät usein tapahtumiin, mutta tämä tutkielma ei käsittele
tapahtumia.

Tutkielma käsittelee vain gregoriaanisen kalenterin ajanilmauksia, mutta sa-
moja menetelmiä voisi luultavasti soveltaa myös muihin kalenterĳärjestelmiin. Työ
ei suoraan käsittele yksittäisten päivämäärien, kellonaikojen tai muiden yksinker-
taisten ajanilmausten lokalisointia tai esitystapoja eri kielissä.

Sekä ilmausaineiston kielinä että generoinnin esimerkkikielinä ovat suomi ja
englanti. Havainnot ja tulokset ovat kuitenkin luultavasti yleistettävissä ainakin
pääosin muillekin kielille, jos kielet käsittelevät todellista aikaa suunnilleen samalla
tavalla.

1.3 Tutkielman motivaatio

Tutkielman aiheen käytännöllisenä motivaationa on ajanilmausten lokalisoinnin ja
niihin liittyvän päättelyn tarve erilaisissa sovelluksissa (luku 1.1). Monikielisessä jär-
jestelmässä aikainformaation esittäminen vaatii yleensä lokalisointia. Ajanilmaukset
olisikin käytännöllistä pystyä esittämään vain yhden kerran täsmällisessä muodos-
sa, josta voisi ohjelmallisesti tuottaa vastaavat ilmaukset eri kielillä. Ajanilmausten

1Usein yksittäinen kellonaika viittaa asiayhteydessä puheena olevaan päivään. Tällaisen yksit-
täisen kellonajanilmauksen voi kuitenkin ajatella viittaavan myös minkä tahansa päivän kyseiseen
kellonaikaan.
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esitysmuodon olisi hyvä mahdollistaa myös päättelyn toteuttaminen kohtuullisen
tehokkaasti, jolloin aikainformaation perusteella voisi hakea tietoja.

Tutkielman teoreettisena motivaationa on tutkia laajennettujen säännöllisten
lausekkeiden soveltuvuutta kalenteriajanilmausten kuvaamiseen ja niihin kohdistu-
vaan päättelyyn. Ajanilmausten semantiikan esittäminen laajennettuina säännölli-
sinä lausekkeina pohjautuu Carlsonin (2003) tapahtumakalkyyliin. Tavoitteena on
myös tutkia, vastaavatko ajanilmausten säännölliset lausekkeet rakenteeltaan luon-
nolliskielisiä ilmauksia niin läheisesti, että luonnolliskielisten ajanilmausten gene-
rointi säännöllisistä lausekkeista olisi melko suoraviivaista.

Tutkielman aiheen taustalla on MIETTA-EU-hanke (Multilingual Information
Extraction for Tourism and Travel Assistance; MIETTA Project 2000), jossa toteu-
tin kandidaatintutkielmani kuvaaman ajan- ja hinnanilmausten lokalisointĳärjes-
telmän (Niemi 2001). Ajan- ja hinnanilmausten lokalisointi liittyi lyhyiden kuvaus-
ten monikieliseen generointiin matkailuinformaatiota sisältäneen tietokannan tie-
doista. Tämän tutkielman yhtenä motivaationa oli selvittää ajanilmausten osalta,
miten MIETTA-hankkeessa toteuttamani esitysmuodon ja lokalisointĳärjestelmän
voisi toteuttaa paremmin perustellusti. Liite H vertailee ajanilmausten säännöllisiä
lausekkeita ja XSLT-pohjaista generointia MIETTA-lokalisointĳärjestelmään.

1.4 Tutkimusongelmat, tavoitteet ja päätulokset

1.4.1 Tutkimusongelmat

Tämän tutkielman tutkimusongelmat voi jakaa seuraavasti:

1. Millaisia kalenteriajanilmauksia todellisuudessa käytetään ja millaisia raken-
teita niissä esiintyy?

2. Miten ilmausten semantiikan voi esittää laajennettuina säännöllisinä lausek-
keina?

3. Millaisia päättelyitä tai kyselyjä voi tehdä laajennettuina säännöllisinä lausek-
keina esitetyille ilmauksille, ja miten ne voi toteuttaa?

4. Miten ilmausten generoinnin voi toteuttaa XSLT-säännöillä?

Käsittelen seuraavassa näihin tutkimusongelmiin liittyviä tavoitteita ja merkittä-
vimpiä tuloksia tai ratkaisuja.

1.4.2 Kalenteriajanilmausten rakenteet

Tavoitteena on selvittää, millaisia ajanilmauksia todellisuudessa käytetään ja eri-
tyisesti millaisia rakenteita ajanilmauksissa esiintyy. Tutkimuskohteena ovat ensis-
jaisesti kalenteriajanilmaukset.

Luku 5 esittelee kalenteriajanilmauksia ja niiden sisältämiä rakenteita sellai-
sen aineiston perusteella, joka sisältää WWW-sivuilta kerättyjä suomen- ja englan-
ninkielisiä ilmauksia. Luvun 4 kuvaaman aineiston keräämisen lähtökohtana olivat
matkailualalla esiintyvät ajanilmaustyypit, erityisesti aukioloajat ja tapahtumien
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ajankohdat. Aineisto kattaa kuitenkin kalenteriajanilmausten rakenteita yleisem-
minkin. Osan aineistosta olen kerännyt erityisesti aukioloaikoihin liittyviä sanoja
sisältäviltä WWW-sivuilta, osan sen perusteella, millaisia rakenteita olen ajatellut
olevan käytössä.

1.4.3 Kalenteriajanilmausten semantiikka laajennettuina säännöllisinä
lausekkeina

Tavoitteena on tutkia, miten kalenteriajanilmausten erilaisten rakenteiden seman-
tiikan voi esittää laajennettuina säännöllisinä lausekkeina. Tähän liittyy kysymys
siitä, pystyykö laajennetuilla säännöllisillä lausekkeilla esittämään kaikki olennaiset
ajanilmausten rakenteet vai jääkö joitakin rakenteita ulkopuolelle. Toinen kysymys
on ilmausten semanttisen esitysmuodon kompositionaalisuus: pystyykö tiettyä il-
maustyyppiä vastaavaa säännöllisten lausekkeiden rakennetta käyttämään kaikissa
ilmaustyypin esiintymisyhteyksissä niin, että ilmauksen merkitys on oikea.

Luku 6 esittelee laajennettuja säännöllisiä lausekkeita. Ne sisältävät tavan-
omaisten säännöllisten lausekkeiden operaatioiden lisäksi erityisesti leikkaus- ja
komplementtioperaatiot. Lisäksi olen määritellyt äärellisten transduktorien avul-
la useita muita operaatioita, joita käytän ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa.
Säännöllisissä lausekkeissa voi käyttää myös makroja, joiden avulla mutkikkaita
säännöllisten lausekkeiden rakenteita voi esittää havainnollisemmin.

Ajanilmausten esittäminen säännöllisinä lausekkeina perustuu malliin, jossa
aikasuora jaetaan sopiviin perusajanjaksoihin (luku 7). Kutakin perusajanjaksoa
vastaa oma merkkinsä. Näiden merkkien jonot muodostavat aikoja, joiden joukkoja
voi kuvata säännöllisillä lausekkeilla.

Luku 8 kuvaa ajanilmausten eri rakenteiden semantiikan esittämistä laajen-
nettuina säännöllisinä lausekkeina. Säännölliset lausekkeet näyttäisivät soveltuvan
yleisesti varsin hyvin kalenteriajanilmausten esittämiseen. Niillä pystyy esittämään
useimpien ilmausten rakenteen ainakin melko kompositionaalisesti. Säännöllisillä
lausekkeilla voi kuvata myös epäjatkuvia aikoja ja ajankestoja. Sopivien määritte-
lyjen avulla niitä voi käyttää myös deiktisten ja anaforisten ilmausten esittämiseen.

Aivan kaikkien kalenteriajanilmausten semantiikan esittämiseen säännölliset
lausekkeet eivät riitä: niillä ei voi kuvata esimerkiksi epätäsmällisiä aikoja kuvaavia
ilmauksia eikä murtolukuilmauksia. Myös ilmausten kompositionaalisuudessa on
rajoituksia ja puutteita.

1.4.4 Kalenteriajanilmauksiin kohdistuvat päättelyt ja kyselyt

Tavoitteena on tutkia, millaiset päättelyt tai kyselyt ovat mielekkäitä ajanilmauk-
sille ja miten ne voi toteuttaa säännöllisinä lausekkeina esitetyille ilmauksille.2 Päät-
telyä käsittelee luku 9.1.

Tutkielma käsittelee kahta kyselyjen päätyyppiä: olemassaolokysely kuvaa,
kattaako ajanilmaus tietyn ajan, sisältökysely kuvaa käytännössä kahden ajanil-

2Päättelyä voi ajatella tässä yleisnimityksenä, joka kattaa myös erilaiset kyselyt.
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mauksen yhteiset ajat. Lisäksi kalenteritietokyselyt kyselevät suoraan kalenteriin
ilmausten pohjana olevan kalenterin ominaisuuksia, kuten mikä on tietyn päivä-
määrän viikonpäivä.

Tutkielma esittelee päättelyä äärellisiin automaatteihin perustuvalla mallin-
tarkistamisella sekä alustavia kokeita termien toisinkirjoittmisella. Mallintarkista-
mista käyttävä päättely toimii periaatteessa aina, koska säännöllisestä lausekkees-
ta voi aina muodostaa äärellisen automaatin. Tila- ja aikavaatimusten takia se on
kuitenkin usein käytännössä mahdotonta tai ainakin raskasta. Termien toisinkir-
joittamiseen perustuva päättely voisi olla tehokkaampaa, mutta se edellyttäisi so-
pivien termien toisinkirjoitussääntöjen kirjoittamista kaikille säännöllisten lausek-
keiden rakenteille.

1.4.5 Luonnolliskielisten ajanilmausten XSLT-pohjainen generointi

Tavoitteena on tutkia, miten ajanilmausten semantiikkaa kuvaavista säännöllisis-
tä lausekkeista voi generoida vastaavat suomen- ja englanninkieliset ajanilmaukset
XSLT-muunnossääntöjä käyttäen (Clark 1999, Wilcock 2001). Myös tähän liittyy
kompositionaalisuus: pystyykö tietyn säännöllisten lausekkeen rakenteen generoi-
maan kaikissa käyttöyhteyksissään samalla tai lähes samalla tavalla. Generointia
käsittelee luku 10.

XSLT-muunnoksia varten ajanilmausten säännölliset lausekkeet täytyy esit-
tää XML-muodossa (Bray et al. 2004). Käyttämäni säännöllisten lausekkeiden esi-
tysmuoto (luku 10.2) ei ole sidottu ajanilmausten säännöllisiin lausekkeisiin.

Toteuttamani ajanilmausten generointĳärjestelmä perustuu usean peräkkäi-
sen XSLT-muunnoksen käyttöön generoinnin putkiarkkitehtuurin tapaan (Reiter
& Dale 2000: 59–61). Generoinnin ensimmäinen päävaihe tuottaa ajanilmauksen
säännöllisestä lausekkeesta dependenssipiirrerakenteen, josta toinen päävaihe tuot-
taa lopullisen tekstimuotoisen ilmauksen. Näiden vaiheiden välissä on dependens-
sipiirrerakennetta käsitteleviä muunnoksia. Lisäksi ensimmäistä päävaihetta voisi
edeltää säännöllisten lausekkeiden muunnoksia, joilla voisi muokata lausekkeiden
muotoa säilyttäen kuitenkin niiden merkityksen (luku 9.2). Dependenssipiirrera-
kenteen generointi perustuu erillisen XML-muotoisen generointisäännöstön käyttä-
miseen, mikä mahdollistaa XSLT-muunnossäännöstön riippumattomuuden kielestä.

Tätä työtä varten toteuttamani generointĳärjestelmä kattaa vain pienehkön
osan ajanilmaustyypeille esittämistäni säännöllisten lausekkeiden rakenteista. Ge-
nerointĳärjestelmä ei siten ole sellaisenaan käyttökelpoinen toteutus, mutta sitä
voisi ehkä käyttää sellaisen pohjana.

Toteuttamiltani osin generointĳärjestelmä tuotti pääosin ymmärrettäviä luon-
nolliskielisiä ajanilmauksia, vaikka yksityiskohdissa olikin puutteita. Säännölliset
lausekkeet vastaavat rakenteeltaan suurelta osin kuvaamiaan luonnollisen kielen
ajanilmauksia. Joissain tapauksissa tietyntyyppinen ilmaus vaatii erilaisia sään-
nöllisten lausekkeiden rakenteita käyttöyhteydestään riippuen. Joissain tapauksissa
myös yhdestä säännöllisten lausekkeiden rakenteesta tuotettavan tuloksen pitäisi
erota käyttöyhteyden mukaan. Generointia helpotti merkittävästi makrojen käyttö
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eri rakenteiden kuvaamiseen.

1.5 Tutkielman sisältö ja rakenne

Tämän tutkielman rakenne on seuraava. Luku 2 käsittelee aiempaa tutkimusta, eri-
tyisesti ajan ja ajanilmausten tutkimusta (2.1), mutta myös ajanilmausten generoin-
tia (2.2) ja XML-pohjaista generointia (2.3). Luku 3 käsittelee lyhyesti tutkielman
käyttämiä tai sen aiheeseen liittyviä teorioita, malleja, formalismeja ja tuloksia, eri-
tyisesti laajennettuja säännöllisiä lausekkeita (3.1), termien toisinkirjoitusta (3.2),
automaattien ja logiikan välistä yhteyttä (3.3) sekä luonnollisen kielen generointia
(3.4).

Luku 4 kuvaa keräämääni ajanilmausaineistoa ja luku 5 aineistosta löytä-
miäni ajanilmauksia ja niiden rakenteita. Luku 6 kuvaa käyttämäni säännöllisten
lausekkeiden operaatiot. Luku 7 esittelee ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
semantiikan mallin, ja luku 8 kuvaa ajanilmausten eri rakenteiden semantiikkaa laa-
jennettuina säännöllisinä lausekkeina. Luku 9 esittelee ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden käsittelyä: niillä mahdollisia päättelyitä ja kyselyitä (9.1) sekä niiden
mahdollisia muunnoksia (9.2).

Luku 10 kuvaa XSLT-pohjaisen generointĳärjestelmän, joka tuottaa ajanil-
mausten säännöllisistä lausekkeista vastaavat luonnolliskieliset ilmaukset. Luku 11
sisältää työn arviointia, johtopäätöksiä ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita.

Lisäksi tutkielma sisältää seuraavat liitteet. Liite A sisältää otteita ajanil-
mausaineistosta. Liite B määrittelee työssä käytetyt säännöllisten lausekkeiden ope-
raatiot. Liite C kuvaa joidenkin ajanilmausten rakenteiden säännöllisiin lausekkei-
siin liittyviä yksityiskohtia. Liite D määrittelee säännöllisissä lausekkeissä käytetyt
makrot. Liite E sisältää esimerkkejä ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla päät-
telystä ja lausekkeiden muunnoksista, ja liite F sisältää esimerkkejä ajanilmausten
säännöllisistä lausekkeista ja niiden generointituloksista. Liite G kuvaa XSLT-poh-
jaisen generoinnin teknistä toteutusta. Liite H vertailee XSLT-pohjaista generoin-
tia ja MIETTA-lokalisointĳärjestelmää. Liite I kuvaa liitteenä J olevan, tutkielmaan
liittyviä tiedostoja sisältävän CD-tietolevyn sisältöä.

1.6 Työssä käytettyjä termejä

Käytän tässä työssä useita erityisesti aikaan liittyviä nimityksiä tietyissä merkityk-
sissä, jotka saattavat olla yksikäsitteisempiä kuin samojen nimitysten arkipäiväiset
merkitykset. Osan nimityksistä kuvaan ajanilmausten semantiikan käsittelyn yh-
teydessä luvuissa 7 ja 8, mutta osaa käytän jo varsinkin aiemman tutkimuksen
kuvaamisessa.

Ajanhetki (moment of time) tai aikapiste (point of time) on (lähes) pis-
temäinen aikasuoran (aika-akselin) hetki. Ajanjakso (period (of time)) on kah-
den ajanhetken välinen jatkuva (yhtenäinen) aika. Jatkuva (yhtenäinen, konveksi;
convex) aika on sellainen, joka sisältää kaikki ajanhetket alku- ja loppuhetkensä
välillä, kun taas epäjatkuva (epäyhtenäinen, epäkonveksi; non-convex) aika ei si-
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sällä kaikkia alku- ja loppuhetken välisiä hetkiä eli käytännössä koostuu useista
erillisistä ajanjaksoista.3 Aika (time) tarkoittaa yhtäältä aikaa yleisesti, toisaalta
(paremman nimityksen puutteessa) mahdollisesti epäjatkuvaa ajan osaa. Ajan yh-
tenäinen verho (konveksi verho; convex hull) on mahdollisesti epäjatkuvan ajan
alku- ja loppuhetken välinen yhtenäinen ajanjakso.4 Aikaväli (time interval, time
span) on ajanjakso, jonka alku- ja loppuajanjakso on yleensä mainittu. Aikaväli
voi olla myös alusta tai lopusta rajoittamaton. Ajankohta viittaa hieman epätäs-
mällisesti joko yksittäiseen ajanhetkeen tai (yleensä lyhyehköön) ajanjaksoon, jota
käsitellään kokonaisuutena.

Nimitystä kieli (language) käytän sekä luonnollisista kielistä (natural lan-
guage) että formaaleista kielistä (formal language), jotka ovat merkkĳonojen jouk-
koja. Säännöllinen kieli (regular language) tarkoittaa aina formaalia kieltä. Tar-
koitus selviää yleensä asiayhteydestä; epäselvissä tapauksissa käytän tarkempaa
nimitystä. Käytän nimitystä ilmaus luonnollisen kielen yhteydessä ja nimitystä
lauseke formaalien kielten yhteydessä, vaikka englanniksi kumpikin on ”expres-
sion”. Säännöllisellä lausekkeella tarkoitan tässä työssä aina laajennettua sään-
nöllistä lauseketta (extended regular expression).

Nimitystä termi (term) käytän tämän aliluvun jälkeen vain tietojenkäsittely-
tieteen piirissä käytetyssä merkityksessä, jossa termi koostuu operaatiosymbolista
ja argumenteista.

1.7 Työssä käytettyjä merkintätapoja

Tässä työssä esitän kursiivilla tekstin seassa esiintyvät kielenainekset, sanat,
lausekkeet ja generointitulokset sekä tekstissä esiintyvät muuttujien nimet.
Konekirjoituskirjaimin esitän XML-elementtien nimet, erilaiset generointisään-
töihin liittyvät tunnukset, tiedostonnimet ja URL:t. Tärkeimpien termien ensim-
mäiset esiintymät on lihavoitu. Lihavoitua kursiivia käytän kielenainesten si-
säisiin korostuksiin ja niiden sisältämien muuttujien merkitsemiseen.

Käyttämäni laajennettujen säännöllisten lausekkeiden merkintätavat kuvaan
luvussa 6.

3Käytän nimityksiä ”jatkuva” ja ”epäjatkuva” tässä niiden tavanomaisista matemaattisista
merkityksistä poikkeavasti. Matemaattiselta kannalta täsmällisimmät nimitykset olisivat ”kon-
veksi” ja ”epäkonveksi”, mutta ne olivat itselleni vieraat tässä merkityksessä ennen tämän työn
loppuvaihetta.

4Yksiulotteisessa avaruudessa (kuten aikasuoralla) yhtenäinen olio on aina konveksi, toisin kuin
useampiulotteisissa (Lauri Carlson, suullinen tieto 12.10.2004).
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2 Aiempi tutkimus

Tämä luku käsittelee aikaan, luonnolliskielisten ajanilmausten generointiin sekä
yleisesti XML-pohjaiseen generointiin liittyvää aiempaa tutkimusta. Aikaa on tut-
kittu paljon eri näkökulmista. Myös tämän työn aiheena olevaa kalenteriajanilmaus-
ten semantiikkaa on tutkittu. Sen sĳaan erityisesti kalenteriajanilmausten generoin-
tia käsittelevää tutkimusta en ole juuri löytänyt.

2.1 Ajanilmausten semantiikka, ajan esitysmuodot ja
aikapäättely

2.1.1 Ajantutkimus eri tutkimusaloilla

Aikaa, ajanilmauksia, ajan esitysmuotoja ja aikapäättelyä on tutkittu monista eri
näkökulmista, eri yhteyksissä ja eri tarkoituksia ja sovelluksia varten ainakin filo-
sofian (erityisesti logiikan), yleisen kielitieteen, kieliteknologian (luonnollisen kielen
käsittelyn), tekoälytutkimuksen ja aikatietokantojen tutkimuksen piirissä. Kielitie-
teen piirissä on tutkittu esimerkiksi verbien aikamuotoja ja aspekteja, aikasuhteita
ilmaisevia konjunktioita sekä deiktisiä ja anaforisia ajanilmauksia. Kielitieteessä,
kieliteknologiassa ja tekoälytutkimuksessa on tutkittu myös sitä, miten tällaisten
tekstissä tai puheessa esiintyvien ajallisten piirteiden perusteella voi päätellä teks-
tin tai puheen aiheina olevien tapahtumien ajallisia suhteita. Kieliteknologiassa
on tutkittu yleisemmän ajanilmausten merkityksen kuvaamisen lisäksi esimerkiksi
ajanilmausten eristämistä tekstistä ja niiden merkityksen hyödyntämistä kysymys-
vastausjärjestelmissä.

Kuvaan seuraavassa yhtäältä tätä työtä lähellä olevia lähestymistapoja, jot-
ka kuvaavat luonnolliskielisten ajanilmausten semantiikkaa ja esitysmuotoa, ja toi-
saalta muutamia yleisesti ajantutkimuksen kannalta keskeisiä tutkimuskohteita ja
lähestysmistapoja. Pyrin esittelemään erityisesti sitä, millaisia ajanilmauksia eri
malleilla pystyy kuvaamaan.

Tarkoitukseltaan lähimpänä tätä työtä on Verbmobil-hankkeen ajanilmausten
käsittelyjärjestelmä, koska sekin esitti luonnolliskielisten ajanilmausten semantiik-
kaa muodossa, josta piti generoida vastaavat luonnolliskieliset ilmaukset.

2.1.2 Ajan kuvaamisessa tehtäviä valintoja

Aikaa käsitellään usein osana tapahtumien välisiä suhteita, mutta sitä voidaan tut-
kia myös itsenäisenä kokonaisuutena. Aikaa voidaan käsitellä suhteellisena (laadul-
lisesti) tai absoluuttisena (määrällisesti): suhteellisessa käsittelyssä olennaista on
vain ajanjaksojen (tapahtumien) sĳainti suhteessa toisiinsa, kun taas absoluuttises-
sa käsittelyssä on merkitystä myös ajanhetkien sĳainnilla jollakin konkreettisella
aika-akselilla tai suhteessa johonkin viiteajanhetkeen sekä ajanjaksojen kestoilla.
Absoluuttisessa lähestymistavassa pohjana voi olla joko todellinen aika tai jokin
sovelluskohtainen mitattava aika. Ajan kuvaamisen perusyksiköiksi voidaan valita
aikapisteet, aikavälit tai molemmat. Aikaa voidaan kuvata diskreettinä, tiheänä tai
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jatkuvana pisteiden joukkona. Aikaa voidaan ajatella lineaarisena aikasuorana tai
tulevaisuuteen haarautuvana.

Erityisesti tekoälytutkimuksen piirissä käytettyjä erilaisia ajan ja muutoksen
kuvaamisen malleja ja sovelluksia kuvaa Galton (1995). Myös Spranger (2002) si-
sältää katsauksen tekoälytutkimuksessa ja tietokantatutkimuksessa käytettyihin ja
ehdotettuihin aikamalleihin ja -formalismeihin. Spranger kuvaa muutamia merkit-
tävimpiä muutos- ja aikapohjaisia aikamalleja ja niiden peruskäsitteitä.

Tämä työ käsittelee itse aikaa ja yhtä sen mahdollista kuvausmuotoa, kuten
myös Verbmobil-hanke (luku 2.1.7; Endriss 1998b: 24–25).

2.1.3 Carlsonin tapahtumakalkyyli

Tämän tutkielman keskeinen ajatus kalenteriajanilmausten esittämisestä laajen-
nettuina säännöllisinä lausekkeina perustuu Carlsonin (2003) tapahtumakalkyy-
liin. Carlsonin tapahtumakalkyyli pyrkii kuvaamaan algebrallisina lausekkeina lähes
kaikki erilaiset aikaa, tapaa ja aspektia ilmaisevat kielen rakenteet ja piirteet. Ta-
pahtumakalkyylin perustana ovat Boolen algebra, säännöllinen algebra tapahtumia
varten, suhdealgebra olioita varten ja transduktorien algebra olioiden ja tapahtu-
mien välisten suhteiden kuvaamiseen (id.: 10). Tapahtumakalkyyli käyttää laajaa
joukkoa näiden ja näistä johdettujen algebrojen operaatioita. Carlsonin (id.: 36) mu-
kaan tapahtuman voi esittää tapahtumatyypin, osallistujien, ajan ja paikan avul-
la. Tapahtumakalkyylissa aikamuotoja ja ajan adverbiaaleja voi yhdistellä vapaasti
konkatenaatiolla ja leikkauksella, mutta epämielekkäiden yhdistelmien leikkaus on
tyhjä (id.: 170, 181). Kalenteriajanilmaukset ovat ankkuroimattomia (määräisiä)
ajanilmauksia, joiden käsittely on vain pieni osa tapahtumakalkyylia (id.: 172–174).

2.1.4 Aikalogiikoita

Yksinkertainen aikalogiikka on modaalilogiikka, joka laajentaa propositiologiikkaa
operaatioilla ”joskus tulevaisuudessa”, ”joskus menneisyydessä”, ”aina tulevaisuu-
dessa” ja ”aina menneisyydessä”. Nämä operaatiot tulkitaan järjestettyjen aikapis-
teiden muodostamissa aikamalleissa (van Benthem 1995: 246–247). Laajemmissa ai-
kalogiikoissa voi olla esimerkiksi operaatiot ”seuraava aika(piste)”, ”alkaen” (since)
ja ”asti” (until) (id.: 279–280). Aikalogiikka voi perustua ajanhetkien sĳaan myös
aikaväleihin (id.: 289–299). Aikalogiikka kuvaa pikemmin tapahtumien aikasuhteita
kuin itse aikoja tai ajanilmauksia.

Endrissin (1998b: 15) mukaan aikalogiikka ei näyttäisi soveltuvan luonnollis-
kielisten ilmausten formaaliin esittämiseen; aikalogiikan päättelymenetelmiä voisi
ehkä käyttää apuna ajanilmauksiin liittyvässä päättelyssä, mutta sen vaatimat esi-
tysmuotojen väliset muunnokset näyttävät vaikeilta.

Åqvistin (1979: 223) kronologinen aikalogiikka pyrkii analysoimaan kalenteri-
ajanilmauksia, joihin voi liittyä tietty aikamuoto tai aikaa kuvaava konjunktio tai
prepositio, sekä deiktisiä ajanilmauksia. Endrissin (1998b: 16) mukaan Åqvistin kro-
nologisessa aikalogiikassa ajankestojen mitta saadaan lineaarin aikalogiikan avulla
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yhdistelemällä yksinkertaisia ajanilmauksia ja aikalogiikan operaatioiota; ajankesto-
jen mitoille määriteltyjä funktioita voisi ehkä käyttää ajanilmausten semanttisessa
tulkinnassa, mutta itse aikalogiikkaa tuskin voisi hyödyntää.

2.1.5 Allenin aikavälilogiikka ja sen laajennuksia

Allen (1983) kuvaa aikaväleihin perustuvan logiikan, joka kuvaa jatkuvien (yhte-
näisten, konveksien) aikavälien välisiä suhteita. Hän esittää tälle logiikalle myös
rajoitteiden edistämiseen (constraint propagation) perustuvan tehokkaan päättely-
algoritmin. Allen käsittelee aikavälejä suhteellisesti: niitä ei ole sidottu kalenteri-
tai muuhun aikaan, vaan tiedossa on vain niiden keskinäisiä suhteita. Kahden ai-
kavälin välinen tarkka suhde ei välttämättä ole aina tiedossa, mutta silti voi olla
tietoa joistain niiden mahdollista suhdetta koskevista rajoitteista. (Id.: 833.)

Allen (1983: 836) määrittelee kahdelle jatkuvalle aikavälille X ja Y kolme-
toista mahdollista suhdetta: X edeltää Y :tä (väliin jää aikaa), X on sama kuin Y,
X kohtaa Y :n (Y seuraa välittömästi X :ää), X menee Y :n päälle (X alkaa ennen
kuin Y ja päättyy Y :n alun jälkeen mutta ennen sen loppua), X on Y :n aikana
(Y alkaa ennen X :ää ja päättyy sen jälkeen), X alkaa Y :n (X ja Y alkavat sa-
maan aikaan mutta X päättyy aiemmin) ja X päättää Y :n (X ja Y päättyvät
samanaikaisesti mutta X alkaa myöhemmin kuin Y ) sekä näiden suhteiden (paitsi
yhtäsuuruuden) käänteissuhteet. Päättelyjärjestelmä voi päätellä kahden aikavälin
välisen suhteen sen perusteella, mitkä ovat niiden suhteet muihin aikaväleihin.

Allenin aikavälilogiikka ei käsittele aikavälien kestoja. Allen (1983: 841) mai-
nitsee kuitenkin laajennuksen, joka sallii suhteellisten kestojen esittämisen ja päät-
telyn. Toisena mahdollisena laajennuksena hän esittää aikavälien kiinnittämisen
päivämääräsuorille, jolloin päivämäärien perusteella voisi laskea aikavälien tarkan
suhteen (id.: 842).

Ladkin (1987) käyttää Allenin aikavälilogiikkaa pohjana, mutta käsittelee
myös epäjatkuvat välit. Epäjatkuvia välejä tarvitaan esimerkiksi keskeytyvien pro-
sessien kuvaamisessa. Ladkin esittää epäjatkuville väleille Allenin välisuhteita vas-
taavat suhteet, joita on huomattavasti enemmän kuin jatkuvilla väleillä (id.: 69–78).

Koska reaalilukuparien käyttäminen kuvaamaan todellisen ajan aikavälejä on
usein epäluonnollista, Ladkin määrittelee kalenteriajanyksikköjä käyttävän välĳär-
jestelmän. Kutakin perusväliä vastaa kokonaislukujen jono, jonka alkiot esittävät
tiettyä vuotta, kuukautta, päivää ja niin edelleen niin pieniin yksikköihin asti kuin
tarvitaan. Ladkinin mukaan muiden yksikköjen (esimerkiksi viikkojen) määrittele-
minen onnistuisi näiden perusteella käyttämällä jonkinlaista logiikkaohjelmointĳär-
jestelmää. (Id.: 49–56.)

2.1.6 Kuvauslogiikoiden aikalaajennuksia

Kuvauslogiikat (description logics) ovat tietämyksen kuvaamiseen tarkoitettuja loo-
gisia malleja, joita on laajennettu kattamaan myös ajan kuvaamista (Artale &
Franconi 2000: 171). Kuvauslogiikoita on laajennettu liittämällä niihin aikaväleihin
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perustuva aikalogiikka (id.: 178–191), aikapistelogiikka (id.: 191–193) tai modaalio-
peraattorit, jotka voi tulkita temporaalisesti (id.: 193–198). Toisaalta kuvauslogii-
koita on laajennettu liittämällä niihin suoraan aikarajoiteverkkoja (id.: 198–199)
tai ajan käsittely konkreettisena arvoalueena (id.: 199–203).

Aikalogiikalla laajennettu kuvauslogiikka perii ajankäsittelyn piirteensä aika-
logiikalta, joten sellaisesta ei ole suoraan hyötyä luonnollisen kielen ajanilmausten
kuvaamisessa. Endrissin (1998b: 20–21) mainitseman kuvauslogiikan aikalaajennuk-
sen sisältämä ajan kuvaus on hyvin yksinkertainen, joukko kokonaislukuina esitet-
täviä aikapisteitä. Tämä aika liittyy kuvattavaan tietoon, joka puolestaan voi ol-
la mutkikas. Kyseinen malli soveltuu siten huonosti luonnolliskielisten ajanilmaus-
ten kuvaamiseen. Kuvauslogiikka, johon aika on liitetty konkreettisena arvoalueena,
voisi soveltua myös ajanilmausten kuvaamiseen, mutta sitä varten pitäisi toteuttaa
soveltuva ajanilmausten esitysmuoto (id.: 23).

2.1.7 Ajanilmaukset Verbmobil-hankkeessa

Luonnolliskielisten ajanilmausten semantiikan käsittelyä on tarvittu ja tutkittu
saksalaisessa puheenkäännösjärjestelmää kehittäneessä Verbmobil-suurhankkeessa
(Wahlster 2000b). Hankkeen sovellusalueina olivat tapaamisten (ajanvarausten) so-
piminen, matkansuunnittelu ja tietokoneen etäylläpito, joista erityisesti tapaamis-
ten sopimisessa ja myös matkansuunnittelussa ajanilmausten käsittely oli keskeis-
tä (Wahlster 2000a: 7). Järjestelmä normalisoi ajanilmaukset kääntämistä varten
välikieliesitysmuotoon. Järjestelmä käytti ilmausten semantiikkaa erityisesti käyt-
täjien tai analyysivaiheiden virheiden tunnistamiseen, mutta joskus se auttoi myös
kääntämistä (Koch et al. 2000: 469).

2.1.7.1 Ajanilmausten käsittelyn tarpeet ja vaiheet

Alexanderssonin et al. (2000: 447–448) mukaan ajanilmausten käsittelyssä Verbmo-
bilissa oli kolme erityistä rajoitetta tai haastetta: (1) Luonnollisen kielen monet eri
tavat viitata tiettyyn aikaan piti palauttaa yhtenäiseen kanoniseen muotoon, josta
ilmauksen merkityksen voi päätellä. (2) Koska käsiteltävänä oli spontaani puhe, piti
ottaa huomioon epätäydellinen ja virheellinen syöte. (3) Koska ajanilmauksilla teh-
tävän päättelyn täytyi olla sama erikielisillä syötteillä, ne tarvitsivat jonkinlaisen
välikieliesitysmuodon.

Verbmobilin analyysikomponentit tuottivat lähtökielisen ilmauksen rajapinta-
termin (Verbmobil Interface Term, VIT), jonka siirtokomponentti (transfer) kuvasi
tulokielen rajapintatermiksi (Schiehlen et al. 2000). VIT-termit olivat eräänlaisia
litteistä listoista koostuvia tietuerakenteita, jotka kuvasivat syötteen sisällön kään-
tämistä varten sopivalla abstraktiotasolla.

Ajanilmausten väliesitysmuotona Verbmobilissa oli TEL (Temporal Expres-
sion Language) (Alexandersson et al. 2000: 447–449). TEL-lausekkeet (termit) ovat
suhteellisen lähellä luonnollisen kielen ilmauksia, jotta ne voi muodostaa helposti
VIT-termeistä (Alexandersson et al. 2000: 449). Verbmobil-järjestelmä käytti TEL-
lausekkeita sellaisinaan dialogin käsittelyssä ja kääntämisessä.
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Aikojen semanttista käsittelyä varten Verbmobil-järjestelmä kuvasi kaikki
TEL-lausekkeet aikasuoran välejä kuvaaviksi tyypitetyiksi piirrerakenteiksi (Inter-
val Description, ID) (Koch et al. 2000: 469–470, Stede et al. 1998: 8–11). Tässä vai-
heessa järjestelmä myös ratkaisi anaforisten ajanilmausten tarkoittamat ajat (Kipp
et al. 2000: 458–463). Yksittäinen ajanilmaus on usein alimääritelty, eli se ei sisäl-
lä kokonaista absoluuttista päiväystä ja kellonaikaväliä, vaan vain esimerkiksi vii-
konpäivän, kuukaudenpäivän tai kellonajasta vain minuutit. Tällainen ajanilmaus
kuvaa joukon mahdollisia tapaamisaikoja. Koko tarkoitettu aika selviää vain asiayh-
teyden, erityisesti aiemmin nevoteltujen aikojen, perusteella. (Koch et al. 2000: 469.)
Ajan selvittämiseksi Verbmobil-järjestelmä yhdisti dialogissa esiintyneitä aikaväli-
kuvauksia unifikaation avulla (Haas 1999: 27-39).

2.1.7.2 Ajanilmausten esitysmuoto TEL

Seuraava Verbmobilin ajanilmausten esittämiseen käyttämän TEL-muodon kuvaus
perustuu Endrissin diplomityöhön (1998b).5

Verbmobilissa ajanilmauksiksi laskettiin ajallisia piirteitä kuvaavat dialogin
osat, esimerkiksi tapaamisen pituutta tai tiettyä ajankohtaa kuvaavat ilmaukset
(id.: 2, 4). Koska tapaamisten sopimisessa käsiteltävät ajat viittaavat tulevaisuu-
teen, verbien aikamuotoja ei tarvitse tutkia ajanilmausten merkitysten selvittämi-
seksi (id.: 4). Verbmobilissa keskeistä oli yhteen tapahtumaan liittyvä aika, joka
saattoi olla kuvattu mutkikkaastikin luonnollisella kielellä. Esimerkiksi aikalogii-
koissa ja ajan esittämisellä rikastetuissa kuvauslogiikoissa puolestaan aika on pikem-
minkin tapahtumien tai tilojen yksi ominaisuus. Allenin aikavälilogiikka puolestaan
soveltuu ensisĳaisesti suhteellisen aikainformaation käsittelyyn. Nämä muodot eivät
siis soveltuneet Verbmobilin ajanilmausten esitysmuodon pohjaksi. (Id.: 24–25.)

TEL-muoto perustuu Verbmobil-korpuksen sisältämiin ajanilmauksiin. Kor-
pus sisälsi saksan- ja englanninkielisiä tapaamisensopimisdialogeja. (Id.: 3–4.) TEL-
muodolla voisi kuitenkin ajatella kuvattavan myös muiden luonnollisten kielten
ajanilmaukset joitain erityisilmiöitä lukuun ottamatta (id.: 150). TEL-lauseke on
funktorista ja sen argumenteista koostuva rekursiivinen termi, joka voi eräissä koh-
dissa sisältää myös listoja.

Tapaamisaika koostuu alku- ja loppuajankohdasta sekä kestosta. Yksi TEL-
lauseke kuvaa vain yhden tapaamisajan. Yksi ajankohtaa kuvaava lauseke ei välttä-
mättä määrittele ajankohtaa yksiselitteisesti, vaan se saattaa vain rajoittaa mahdol-
lisia ajankohtia. TEL-lauseke on yhtäältä mahdollisimman lähellä vastaavaa luon-
nolliskielistä ilmausta, mutta toisaalta se yhtenäistää mahdollisuuksien mukaan sa-
maa tarkoittavien ilmausten kielellisiä muunnelmia, esimerkiksi kellonaikoja. Yh-
tenäistämistä puoltavat yksittäisten ilmausten erot kielten ja jopa kielimuotojen

5Verbmobil-hankkeen raportti Endriss (1998a) on tiivistetty ja joiltain osin muokattu diplomi-
työstä Endriss (1998b).

Verbmobilia käsittelevistä artikkeleista (Alexandersson et al. 2000, Koch et al. 2000) tulee sel-
lainen kuva, että lopullisen Verbmobil-järjestelmän käyttämä ajanilmausten esitysmuoto TEL oli
olennaisesti sama kuin Steden et al. (1998: 4–7) kuvaama ZeitGram eikä Endrissin (1998a, 1998b)
kehittämä, ZeitGram-muodon puutteita (Endriss 1998b: 9–12) korjannut TEL.
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välillä. (Id.: 27–28, 32.)
TEL-muodon ulkopuolelle on rajattu Verbmobil-korpuksessa esiintymättömiä

ajanilmaustyyppejä: esimerkiksi kesä- ja talviajan vaihtelu, aikavyöhykkeet, sekun-
nit sekä vuosikymmenet, -sadat, ja -tuhannet (id.: 28–29). TEL-muodolla voi esit-
tää myös ajanilmauksia, joiden luonnolliskieliset vastineet eivät ole mielekkäitä.
Semanttisesti epämielekkäät ilmaukset pitäisi tunnistaa sellaisiksi sopivan semant-
tisen komponentin avulla.

2.1.7.3 TEL-ajankestolausekkeet

Ajankestoa esittävät TEL-lausekkeet voivat kuvata yksinkertaisen positiivisesta ra-
tionaaliluvusta ja ajanyksiköstä koostuvan keston, esimerkiksi anderthalb Stun-
den = dur(1:1:2,hours). Luvun tilalla voi olla myös epämääräinen kerroin
(ein paar Wochen). Kesto voi olla myös kahden keston muodostama väli, jos-
sa välin rajakohtien yksiköt voivat olla erilaiset (fünf Tage bis zwei Wochen =
range(dur(5,days),dur(2,weeks))). Kesto voi olla myös toisesta päästä rajoit-
tamaton, jolloin rajakesto voi sisältyä tai olla sisältymättä merkitykseen (mindes-
tens eine halbe Woche = at_least(dur(1:2,weeks)), weniger als drei Stunden
= less(dur(3,hours))). Kesto voi olla disjunktiivinen (zwei oder drei Stunden =
set([dur(2,hours),dur(3,hours)])), epämääräinen (ungefähr zwei Stunden) tai
anaforinen ((für) genauso lang). (Endriss 1998b: 30–31.)

2.1.7.4 TEL-muodon ajankohtalausekkeet

Yksinkertaiset ajankohtaa esittävät TEL-lausekkeet kuvaavat kellonajan, vuoro-
kaudenajan, viikonpäivän, kuukaudenpäivän, juhlapäivän, vuodenajan tai vuoden.
TEL-muoto esittää kellonajat kahdentoista tunnin järjestelmässä, joten ilman eril-
listä vuorokaudenaikailmausta ne ovat kaksitulkintaisia. Vuorokaudenaikoja ovat
myös esimerkiksi yleisesti aamu ja ilta. Alimääritelty kellonaika voi sisältää pelkät
minuutit (um viertel nach = moh:15). Nykyhetkeä kuvaa now. TEL ei erottele yhtä
tai useampaa viikonpäivää kuvaavia ilmauksia (am Montag , montags), koska koko
lauseke rajaa vain yhden ajankohdan ja kumpikin ilmaustyyppi antaa tiedon siitä,
että ajankohta on jonakin maanantaina. Deiktisillä ilmauksilla voi kuvata esimer-
kiksi merkitykset ’tänään’, ’eilen’ ja ’huomenna’. Järjestyslukuilmaukset voivat olla
monitulkintaisia: esimerkiksi der dritte voi viitata kuukaudenpäivään, kuukauteen
tai muuhun järjestyslukuun. Yleisille juhlapäiville ja -ajoille on määritelty omat yk-
sinkertaiset terminsä. Omat lausekkeensa on myös vuoden viikoille, neljänneksille
ja puolikkaille. (Endriss 1998b: 32–38.)

Mutkikkaampia ajanilmausten rakenteita TEL-muodossa ovat aikavä-
li-ilmaukset, siirtoilmaukset, suhteelliset ilmaukset, laskuilmaukset ja deik-
tiset ilmaukset. Aikaväli voi olla alusta, lopusta tai kummastakin pääs-
tä rajoitettu (ab dem dritten = in_after(dom:3), vor dem ersten Ad-
vent = ex_before(holiday:first_advent), zwischen Samstag und Dienstag =
between(dow:sat,dow:tue)). Alusta tai lopusta rajoitetut välit voivat sisältää ra-
ja-ajanjaksonsa, olla sisältämättä sitä tai olla siinä suhteessa epämääräisiä. Siir-
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toilmauksissa viiteajanjakso siirtyy tietyn keston verran eteen- tai taaksepäin: esi-
merkiksi zwei Jahre vor dem Jahr 2010 = neg_shift(dur(2,years),year:2010)
kuvaa vuoden 2008. Siirron viiteajanjaksona voi olla nykyhetki, jota ei yleensä il-
maista erikseen (in zweieinhalb Wochen = in(dur(2:1:2,weeks))). (Id.: 38–39,
42–43.)

Toisin kuin siirtoilmaukset, suhteelliset ilmaukset sisältävät suoraan tarkoit-
tamansa ajanjakson tyypin: der Sonntag in zwei Wochen. Suhteellinen ilmaus
voi kuvata tietyn viiteajanjakson ympärillä olevan ajanjakson (das Wochenende
um den vierten = the_around(pow:weekend,dom:4)) tai viiteajanjaksoa edel-
tävän tai seuraavan ajanjakson, mahdollisesti järjestysluvulla tarkennettuna (die
zweite Mittwoch vor Pfingsten = the_before(2,dow:wed,holiday:whitsun)).
Suhteellinen ilmaus voi kuvata myös viikon alku- ja loppupäivän avulla (die
Woche vom ersten bis zum fünften = week_between(dom:1,dom:5)) tai tietyn
keston päässä olevan viikonpäivän (der Montag drei Wochen nach Ostern =
dow_after(dow:mon,dur(3,weeks),holiday:easter)). (Id.: 40–41, 43.)

Laskuilmauksissa lasketaan lyhyempiä ajanjaksoja pitemmän sisällä: esimer-
kiksi der zweite Sonntag im Mai = of(2,dow:sun,month:may). Laskeminen voi
alkaa pitemmän ajanjakson alusta tai lopusta (die letzten zehn Tage im Mai
= last_of(int:dur(10,days),month:may)). Deiktiset ajanilmaukset sisältävät
deiktisen merkitsimen, esimerkiksi tämä, ensi , viime (am vorletzten Freitag =
deictic(-2,dow:fri)). (Id.: 41–42.)

Ajankohtailmaukseen voi liittyä määrite (früh am Abend =
early(pod:evening), am Anfang der Woche = begin(week)) tai se voi olla
sumea (ungefähr am dritten = fuzzy(dom:3)) (id.: 43–44).

TEL sallii ajankohtailmauksissa myös yksinkertaisia kvanttoreita, vaikka ne
ovatkin toisarvoisia, koska TEL-lauseke kuvaa täsmälleen yhtä ajankohtaa. Kui-
tenkin esimerkiksi ilmauksilla montags nicht (’ei maanantaisin’) ja nicht an allen
Montagen (’ei kaikkina maanantaina’) on merkitysero. Kvanttoreina mahdollisia
ovat luonnolliset luvut (an zwei Montagen), useat (an einingen Montagen) ja kaik-
ki (an allen Montagen). Kvanttorit voi myös negatoida. Myös ilmaustyyppi joka
n:s lasketaan kvanttoriksi (an jedem zweiten Montag). (Id.: 44–45.)

Usean ajanilmauksen konjunktion voi esittää ajankohtailmauksen ylimmällä
tasolla listana (Mittwoch nachmittags = [dow:wed,pod:afternoon]) ja disjunk-
tion joukkona. Lisäksi voi esittää negaation (am Ende des Monats, aber nicht am
dreißisgsten = [end(month),not(dom:30)]) sekä rajoituksen (am Mittwoch nur
nachmittags = only(pod:afternoon,dow:wd); tämä ei rajoita muita päiviä kuin
keskiviikkoja toisin kuin ilmaus [dow:wed,pod:afternoon], joka sallisi vain kes-
kiviikkoiltapäivät). Luonnolliskielisen lähtöilmauksen monitulkintaisuus esitetään
erillisenä vaihtoehtoisten tulkintojen joukkona. (Id.: 45–46.)

2.1.7.5 TEL-ajanvarauslausekkeet

Kokonaisen tapaamisen ajanvarauksen alun, lopun ja keston voi esittää edellä ku-
vatuilla ajankohtia ja -kestoja kuvaavilla TEL-lausekkeiden rakenteilla. Alku- ja
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loppuajankohta voivat olla erillisinä lausekkeina tai ne voi ilmaista yhdellä sitä
ajanjaksoa kuvaavalla lausekkeella, jonka sisällä ajanvarauksen täytyy olla. Myös
kokonaisen ajanvarauksen tasolla voi käyttää konjunktiota, disjunktiota, negaatiota
ja eri tulkintavaihtoehtoja. (Endriss 1998b: 46–49.)

2.1.7.6 TEL-lausekkeiden yksinkertaistaminen

Merkityksen laskentaa varten järjestelmä palauttaa joitain TEL-lausekkeiden raken-
teita vastaaviin yleisempiin rakenteisiin. Esimerkiksi kiinteät juhlapäivät muuntu-
vat päivämääriksi, vuorokaudenajat kellonaikaväleiksi. Järjestelmä muuntaa ajanil-
mauksiin liittyvät määritteet täsmällisiksi heuristisesti: esimerkiksi määritteet alku,
keski ja loppu kuvaavat määrittämänsä ajanjakson ensimmäisen, keskimmäisen ja
viimeisen kolmanneksen, noin kuvaa määrittämänsä ajanjakson lisäksi sitä edeltä-
vän ja seuraavan samanpituisen ajanjakson ja moni tarkoittaa väliä 2–5. Järjestel-
mä rajoittaa yhdeltä puolelta rajoitetut välit kattamaan annettua raja-ajanjaksoa
edeltävät tai seuraavat kuusi samanpituista jaksoa. Tämä toimii mielekkäästi esi-
merkiksi kuukaudenpäivillä, mutta ei viikonpäivillä. (Endriss 1998b: 50–63.)

2.1.7.7 TEL-lausekkeiden semantiikka ja päättely lausekkeilla

TEL-lausekkeilla päättelyä varten Endriss (1998b) määrittelee niille semantiikan
gregoriaanisessa kalenterissa (id.: 67). Semantiikka perustuu ajan esittämiseen dis-
kreetisti, perusyksikkönä minuutti. Aikapisteet esitetään vuodesta, kuukaudesta,
kuukaudenpäivästä, tunnista ja minuutista koostuvina kokonaislukujen viisikkoina.6

Aikapisteiden joukolle määritellään kokonaisjärjestys ja osavälien joukot. (Id.: 68–
70.) Yhden TEL-lausekkeen tai sellaisen osan tulkinta on lausekkeen kuvaamien
aikapisteiden joukko. Endriss määrittelee joukolle minuuttien ja kuukausien lisäys-
ja vähennysoperaatiot. Kuukaudet tarvitsevat omat operaationsa, koska niitä ei
voi laskea yhtenäisesti lyhyemmissä yksiköissä. Tämän vuoksi kestot määritellään
kuukausi–minuutti-pareina. (Id.: 72–74.) Tämä oli pääsyynä myös aikapisteiden
esittämiseen viisikkoina yksinkertaisten kokonaislukujen sĳaan: yhtenä kokonaislu-
kuna esitettäessä kuukausina esitettyjen ajankestosiirtymien laskeminen olisi ollut
vaikeampaa (id.: 86, alaviite 8).

TEL-lausekkeille määritellyn semantiikan perusteella lausekkeilla voi päätel-
lä. Jos TEL-lausekkeen tulkinta on tyhjä joukko, lauseke ei ole semanttisesti joh-
donmukainen (consistent): esimerkiksi [dom:31,month:apr]. (Id.: 113–115.) Kaksi
TEL-lauseketta ovat semanttisesti ekvivalentit, jos niiden tulkintojen kattamat ai-
kapistejoukot ovat samat (id.: 116-117). Lauseketta T1 vastaava ilmaus on yksityis-
kohtaisempi kuin lauseketta T2 vastaava, jos lausekkeiden leikkaus on sama kuin
T1 (id.: 117–119). Lisäksi voidaan määritellä kahden lausekkeen semanttinen erotus
(id.: 119–120).

6Sekuntien käyttäminen lyhimpinä perusyksikköinä mutkistaisi todennäköisesti täsmällisiä
määritelmiä, koska karkaussekunnit pitäisi ottaa huomioon.
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2.1.7.8 Arvioita

Endrissin (1998b) mukaan ongelmana hänen Prolog-kielellä toteuttamassaan TEL-
lausekkeiden semantiikkaa käsittelevässä prototyypissä oli erityisesti tehottomuus,
joka johtui ennen kaikkea aikavälien kuvaamisesta aikapisteiden joukkoina. Yhtenä
tehostusmahdollisuutena olisi aikapisteiden joukkojen rajoittaminen mahdollisim-
man pieniksi dialogissa käsiteltävien aikojen mukaan. Suurempi muutos olisi jouk-
kojen esittäminen joukot määrittelevinä ehtoina aikapistevälien sĳaan. Yleisesti te-
hokkuutta parantaisi joidenkin ilmiöiden erityiskäsittely. (Id.: 150–151.)

Verbmobil-hankkeessa käsitellyt ajanilmaukset ovat lähinnä tässä työssä kä-
sittelemiäni ajanilmauksia. Verbmobilissa keskeisiä olivat kuitenkin myös deiktiset
ja anaforiset ilmaukset sekä peräkkäisten osittaisten ilmausten kuvaamien aikojen
yhdistäminen. Ajanilmaukset kuvasivat erityisesti yhden tapaamisen aikaa, jonka
keskeisiä piirteitä ovat alkuajankohta, loppuajankohta ja kesto. Verbmobil ei käsi-
tellyt toistuvia tai useista erillisistä osista koostuvia tapaamisia eikä siten epäjat-
kuvia aikoja.

2.1.8 Kalenterilogiikka

Ohlbachin ja Gabbayn kalenterilogiikka (calendar logic) (Ohlbach & Gabbay 1998,
Ohlbach 2000b) on propositionaalinen aikalogiikka, jonka lauseet voivat kuvata jo-
nain kalenteriajanjaksona tosia väitteitä. Kalenteriajanjaksoja kuvaavien aikater-
mien määrittelemiseen on erillinen määrittelykieli, joka ottaa huomioon todellisten
kalenterĳärjestelmien piirteet (Ohlbach 2000a, Ohlbach 2000b: 478–495). Esimer-
kiksi kalenterilogiikan lause [2000, year ] : 〈June(xyear)〉 kuvaa sitä, että joskus ke-
säkuussa 2000 on vaalit (Ohlbach 2000b: 477).

Ohlbachin (2004a: 2) mukaan jokapäiväisten aikakäsitteiden esittämisessä ja
niillä päättelemisessä on kolme ydintasoa. Pohjalla ovat perustietotyypit, aikapis-
teet, tarkat ja sumeat aikavälit sekä ositukset, joihin kaikkiin liittyy omia funktioi-
taan ja relaatioitaan. Toisella tasolla ovat pohjatason eri tietotyyppejä käyttävät
perusfunktiot, joiden perustana ovat luonnollisen kielen aikakäsitteet. Kolmas ta-
so on alempien tasojen funktioita ja suhteita hyödyntävä määrittelykieli, jolla voi
määritellä mutkikkaitakin aikakäsitteitä. Kalenterilogiikkan aikatermikieltä käsit-
televät julkaisut (Ohlbach 2000a,b) kuvaavat tämän kolmannen tason ensimmäistä
versiota. Ohlbach (2004a) puolestaan kuvaa toisen tason uudempaa versiota, joka
kattaa myös sumeat aikavälit.

2.1.8.1 Aikatermien määrittelykieli

Aikatermien määrittelykielellä voi kuvata jokapäiväisiä aikakäsitteitä. Se ottaa huo-
mioon kalenterĳärjestelmien erityispiirteet, kuten aikavyöhykkeet, karkausvuodet
sekä kesä- ja talviajan vaihtelun.

Aikatermit kuvaavat viiteaikasuoran ajanjaksoja. Viiteaikasuora on isomorfi-
nen reaalilukusuoran kanssa. Viiteaikasuoran perusteella määritellään joukko ajan-
yksiköitä. Kukin ajanyksikkö osittaa viiteaikasuoran äärettömään jonoon välittö-
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mästi peräkkäisiä aikavälejä, joiden ei tarvitse olla keskenään samanpituisia. Täl-
lainen ositus on isomorfinen kokonaislukujen joukon kanssa, joten ajanyksiköiden
arvoihin (ajanjaksoihin) voi viitata kokonaisluvuilla. Kukin ajanyksikkö liittyy vii-
teaikasuoraan kahdella funktiolla, joista toinen kuvaa ajanyksikön viiteaikasuoran
väliksi ja toinen viiteaikasuoran pisteen vastaavaksi ajanyksikön arvoksi. Kunkin
ajanyksikön funktiot sisältävät kaiken tarvittavan tiedon tämän suhteen kuvaami-
seksi. Ne ovat yleensä mutkikkaita, koska niiden täytyy ottaa huomioon esimerkiksi
karkausvuodet ja -sekunnit. Lisäksi esimerkiksi siirtyvien juhlapäivien kuten pää-
siäisen laskemiseksi oletetaan olevan käytettävissä sopivat funktiot. Eri ajanyksiköt
ovat suhteessa toisiinsa epäsuorasti viiteaikasuoran kautta: yhden ajanyksikön ar-
vo kuvataan aikasuoralle, josta se kuvataan toisen ajanyksikön arvoksi. (Ohlbach
2000b: 482–488.)

Ohlbach (2000b: 482–488) määrittelee muutamia ajanyksikkökohtaisia perus-
funktioita, joiden avulla voi edelleen määritellä funktiot esimerkiksi yksittäisille
kuukausille. Näillä perusfunktioilla voi esimerkiksi valita laajemman yksikön ajan-
jakson sisältä suppeamman yksikön ajanjakson sen mukaan, monesko se on laajem-
man alusta lukien,7 ja valita laajemman yksikön ajanjakson sisältä ensimmäisen tai
viimeisen suppeamman. Lisäksi ajanjaksojoukoille käytetään tavanomaisia joukko-
operaatioita. Koska ajanyksiköiden ajanjaksoihin voi viitata kokonaislukukoordi-
naatilla, niihin voi soveltaa myös tavanomaisia kokonaislukujen laskutoimituksia ja
niille voi määritellä kokonaislukuvertailuihin perustuvia ehtorakenteita.

2.1.8.2 Varsinainen kalenterilogiikka

Varsinaisessa kalenterilogiikassa propositioihin voi liittää parametroituja modaa-
lioperaattoreita: kun τ on aikatermi ja p propositio, 〈τ〉p tarkoittaa proposi-
tion p olevan tosi (ainakin) jossakin aikatermin τ kattamissa aikasuoran pisteis-
sä ja [τ ]p sen olevan tosi kaikissa aikatermin τ kattamissa pisteissä. Esimerkik-
si kaavan [February(yyear)]sunshine voi ymmärtää tarkoittavan ’aurinko paistoi
koko helmikuun’. Aikatermejä voi esiintyä myös kaavojen sisällä: kaavan [xday +

1](Monday(wweek) → ¬work) voi lukea tarkoittavan ’jos huomenna on maanantai,
ei tarvitse työskennellä’ (xday kuvaa meneillään olevaa päivää). Kaavat voivat si-
sältää myös aikatermien sisältyvyyssuhteita ja siten yhtäsuuruuksia. Kokonainen
kalenterilogiikan lause on edellä kuvatun mukainen kaava, joka tulkitaan viiteai-
kasuoran tietyn ajanjakson suhteen. Esimerkiksi lausee [2000, year ] : 〈June(xyear)〉
tarkoittaa sitä, että jokaiselle vuoden 2000 ajanhetkelle pätee, että joskus kysei-
sen vuoden kesäkuussa on vaalit. Kalenterilogiikalla voi ilmaista mutkikkaitakin
merkityksiä, kuten ’eilen työskentelin kahdeksan tuntia ja kello 12 pidin tunnin
ruokatauon’. (Ohlbach 2000b: 495–497.)

Kalenterilogiikan voi kääntää tavanomaiseksi propositiologiikaksi, joten sen
lauseiden toteutuvuuden voi päätellä (id.: 499), mutta päättelysääntöjärjestelmän

7Funktiosta on kaksi versiota, jotka eroavat siinä, laskevatko ne laajemman ajanjakson ensim-
mäiseksi mahdollisesti vain osittain siihen sisältyvän suppeamman ajanjakson vai ensimmäisen
kokonaan sisältyvän ajanjakson.
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käyttäminen voi olla tehokkaampaa (id.: 507–518). Yhdistämällä kalenterilogiikan
(multi)modaalilogiikkaan voi kuvata esimerkiksi väitteen ’uskon, että huomenna
sataa’. Yhdistämällä sen kuvauslogiikkaan voisi kuvata esimerkiksi tiettynä vuonna
naisille myytyjen autojen joukon. (Id.: 518.)

2.1.8.3 Esimerkkejä ja arvioita

Spranger (2002: 77–80) esittää esimerkkejä kalenterilogiikalla (pääosin vain sen aika-
termikielellä) mahdollisista ajanilmaustyypeistä, joita ovat kalenteriajanjaksot (esi-
merkiksi this year in August); raja-aikojen perusteella määritellyt aikavälit (between
Monday and Thursday (this week)); yhden raja-ajan perusteella määritellyt aika-
välit (tomorrow after lunch-time); siirrot (three weeks ago; two weeks after easter);
laskennat (the first Friday in September); suhteelliset aikarajoitteet (the weekend
around August, 16th 2002 ; the Friday in two weeks); deiktiset ajat (this week); ja
jaksolliset ajat (every Monday in the summer semester 2002 , the following three
Mondays).

Pelkkä aikatermikieli on melko yksinkertainen väline ajan kuvaamiseen. Aika-
termien tarvitsema kalenterilaskenta on piilossa funktioissa, koska on epäselvää, pys-
tyisikö esimerkiksi karkaussekunteja ja kesäaikasääntöjä määritttelemään algebral-
lisesti (Ohlbach 2002a: 3). Kalenterilogiikka tuo mukaan propositiot, joilla voi ku-
vata tapahtumia. Koska myös kaavan sisällä voi olla aikatermejä, kalenterilogiikka
mahdollistaa pelkkiä aikatermejä mutkikkaampien ajanilmaustenkin esittämisen.
Kalenterilogiikalla ei kuitenkaan voi esittää ajankestoja, koska ne eivät ole sidok-
sissa aikasuoraan (Spranger 2002: 77). Mutkikkaat aikatermikielen lausekkeet tai
kalenterilogiikan lauseet eivät useinkaan muistuta rakenteeltaan vastaavaa luonnol-
liskielistä ilmausta.

2.1.8.4 Uudempi aikakäsitteiden määrittelykieli TeNo

Ohlbach (2002b) on kehittänyt kalenterilogiikan sisältämästä aikatermien määrit-
telykielestä edelleen TeNo-kielen (Temporal Notions), jolla voi määritellä olemassa
olevien aikakäsitteiden pohjalta uusia, kuten weekend , working hours . Kalenteri-
laskentapalvelua tarjoava WebCal-ohjelma (Ohlbach 2002a) sisältää TeNo-kielen
käytännön toteutuksen.

TeNo-kielessä uudet käsitteet määritellään funktioina, jotka kuvaavat mie-
livaltaiset äärelliset aikavälit tai aikavälien joukot toisiksi aikaväleiksi. Joukkojen
käyttämisen ansiosta TeNo-kielellä voi kuvata myös epäjatkuvia aikoja. (Id.: 2.)
TeNo-lausekkeet kuvaavat reaalilukusuoran välejä. Koska tavallisesti käytettävissä
kalentereissa on kuitenkin yleensä käytännössä jokin hienoin rakeisuus (pienin ajan-
yksikkö), TeNo-lausekkeiden tulkinnoissa esiintyvät reaalilukujen osajoukot ovat
hienoimman rakeisuuden monikertoja, ja ne voi siten esittää hienointa rakeisuutta
vastaavien välien kokonaislukukoordinaatteina (id.: 4).

TeNo-kielen perusoperaatiot ovat joukko-operaatioiden lisäksi kahden ajan vä-
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lisen aikavälin kuvaaminen,8 ajan sisältämän ensimmäisen tai viimeisen suppeam-
man tietyntyyppisen ajan kuvaaminen, ajan siirto aikasuoran suhteen,9 ajan jat-
kaminen toisesta päästä sekä tietyn järjestysluvun mukaisen ajan valitseminen laa-
jemman ajan sisältä. Lisäksi on mahdollista käyttää ehtorakennetta, jossa aikoja
(tai niiden yhtenäisiä verhoja) voi vertailla esimerkiksi pituuden tai Allenin aikavä-
lisuhteiden (Allen 1983: 835) perusteella. (Id.: 2–3.)

Myöhemmin Ohlbach (2004c) laajentaa ajan käsittelyn sumeisiin aikoihin ja
aikojen välisiin sumeisiin suhteisiin, mitä kuvaan lyhyesti luvussa 2.1.12. Ohlbach
(2004d) puolestaan kehittää edelleen kalenterialgebran aikatermien käyttämää re-
aalilukusuoran osituksiin perustuvaa aikamallia (luku 2.1.13.1). Nämä on toteutettu
osana WebCal-järjestelmää.

2.1.9 Tapahtumat ja ajat äärellisinä automaatteina

Fernando (2002, 2003, 2004) käyttää äärellisiä automaatteja ja niitä vastaavia sään-
nöllisiä lausekkeita tapahtumien ja niiden aikasemantiikan kuvaamisessa. Fernandon
mallissa säännöllinen lauseke (äärellinen automaatti) tai sen kuvaama kieli vastaa
tapahtumatyyppiä ja tämän kielen yksittäinen jono yksittäistä tapahtumaa. Tapah-
tuma on symbolĳono, jonka kukin symboli on nollan tai useamman kaavan jouk-
ko. Kaavat voivat olla predikaattilogiikan kaavoja tai muita sopivia kaavoja. Kukin
symboli kuvaa tarkasteltavaa tilaa jollakin hetkellä: jos koko tapahtumaa voi ajatel-
la elokuvana, yhtä symbolia voi ajatella valokuvana (Fernando 2004: 79). Symbolit
voivat sisältää aikaleimoja vastaavia kaavoja, joiden avulla voi ilmaista tapahtu-
man kahden pisteen välillä kuluneen ajan. Symbolĳonon sisältämät symbolit ovat
aikajärjestyksessä. (Fernando 2004: 80–81, Fernando 2003: 16–19.)

Fernando (2003: 6–11) määrittelee tapahtumien säännöllisille lausekkeil-
le superpositio-operaation &, joka yhdistää kaksi säännöllistä lauseketta (kiel-
tä) siten, että tuloskielen symbolit ovat operandikielten symbolien kaavojen yh-
disteet. Superpositio-operaatio ei yhdistä keskenään yhteensopimattomia sym-
boleja, esimerkiksi jonkin kaavan ja sen negaation sisältäviä symboleja tai ai-
kaleimoiltaan epäyhteensopivia symboleja. Esimerkiksi tapahtumatyyppi ’sataa’
vastaa yhden tai useamman sellaisen hetken jonoa, jona sataa: L(rain) =
{rain}+.10 Tunnin ajanjakson voi esittää säännöllisenä lausekkeena L(an hour) =
{time(x)} {}+ {time(y), hour(x , y)}.11 Tapahtuman ’sataa tunnin ajan’ voi esittää
näiden lausekkeiden superpositiona: L(rain for an hour) = L(rain) & L(an hour) =

8Operaatiosta on neljä eri muunnelmaa jotka eroavat siinä, lasketaanko välin alkavan alkuajan
alusta vai lopusta ja päättyvän loppuajan alkuun vai loppuuun.

9TeNo mahdollistaa pitemmän yksikön ajan siirtämisen lyhyemmän yksikön monikertojen ver-
ran aikasuoran suhteen: esimerkiksi viikkoa voi siirtää kaksi päivää. Tämä ei ollut mahdollista
kalenterilogiikan aikatermeillä. (Ohlbach 2002b: 2.)

10Esitän symboleja vastaavat joukot tässä tavanomaisella joukkomerkinnällä Fernandon käyt-
tämien laatikoiden sĳaan.

11Tyhjä joukko {} on tässä yhtä tilaa vastaava symboli, joka ei sisällä yhtään kaavaa (Fernando
2004: 80). Se on siten eri asia kuin tyhjä säännöllinen kieli.



22

{rain, time(x)} {rain}∗ {rain, time(y), hour(x , y)} (Fernando 2003: 7). Superposi-
tion lisäksi Fernando määrittelee kielille muiden muassa sisältymisrelaation (sub-
sumption) (id.: 6–9) ja negaation (id.: 9–10).

Fernando käyttää äärellisiin automaatteihin perustuvaa tapahtumasemantiik-
kaa erityisesti tapahtumien aspektien tulkitsemiseen, esimerkiksi tilojen, tapahtu-
mien, saavutusten ja suoritusten erojen selittämiseen eri yhteyksissä (esimerkiksi
Fernando 2002: 125, 2003: 1–5, 13). Vaikka mallissa voi esittää ainakin yksinkertai-
sia ajanilmauksia kuten edellä olevassa esimerkissä, mutkikkaampien ajanilmausten
esittäminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Malli ei myös ainakaan suoraan anna
välineitä aikapäättelyyn.

2.1.10 Ajanilmauksilla päättely rajoitelaskennan avulla

Han ja Lavie (2004) käsittelevät ajanilmauksia aikarajoitelaskennan (temporal con-
straint satisfaction) avulla: yksittäinen ajanilmaus on osittainen sĳoitus perustana
olevan kalenterĳärjestelmän muuttujiin ja useat ilmaukset yhdessä kuvaavat aikara-
joiteongelman. Malliaan varten Han ja Lavie ovat suunnitelleet luonnollisen kielen
ajanilmauksia kuvaavan formaalin kielen, joka kattaa alimäärittelyn ja rakeisuu-
den muutokset. Aikarajoiteongelmia voi ratkaista erilaisilla rajoitteiden edistämis-
menetelmillä (constraint propagation). Mallin aikarajoitelaskenta on kaksitasoista:
alemman tason muodostavat kalentereihin ja yksittäisiin kalenteriaikoihin liittyvät
rajoitteet.

Hanin ja Lavien malli sisältää ajanilmausten eristämisen tekstistä. Järjestel-
mä tulkitsee esimerkiksi ilmauksen Wednesday viittaavan joko välittömästi edeltä-
vään tai seuraavaan keskiviikkoon lauseen verbin aikamuodon perusteella. Järjes-
telmä käsittelee myös tekstin kulloistakin aikafokusta (viiteaikaa, johon anaforiset
ilmaukset viittaavat). (Han & Lavie 2004: 12.) Malli ei kuitenkaan kuvaa aika-
muotoja eikä tapahtumia, mutta sen tarkoituksena on olla liitettävissä sopivaan
tapahtumien kuvausmuotoon (id.: 23). Han ja Lavie soveltavat malliaan sähköpos-
tipohjaiseen tapahtumien sopimiseen ja uutissähkeisiin kohdistuviin aikakyselyihin
(id.: 30).

Hanin ja Lavien pyrkimyksenä on pystyä formalisoimaan mikä tahansa kalen-
terĳärjestelmä (id.: 17). Kalenteri koostuu joukosta ajanyksiköitä, joista kullakin on
tietty mahdollisten arvojen joukko. Kalenteriyksiköt liittyvät toisiinsa rajoitteiden
kautta (id.: 18–20). Kalenteriyksiköiden arvoille on määritelty aritmeettisia operaa-
tioita (id.: 21–21). Kalenterien mallintamista rajoitteiden avulla kuvaa tarkemmin
Han & Kohlhase (2003).

Hanin ja Lavien käyttämän ajanilmausten esitysmuodon perusosat ovat ajan-
hetket (tai ajanjaksot), kestot ja joukot (Han & Lavie 2004: 23). Näitä voi yhdistää
eri operaattoreilla, esimerkiksi siirtää ajanhetkeä eteen- tai taaksepäin täsmällisesti
tai sumeasti, valita tietyn järjestysluvun mukaisen ajan, muodostaa aikavälin tai
toistuvaa ajanjaksoa kuvaavan lausekkeen, muodostaa joukkojen leikkauksen tai
erotuksen sekä soveltaa aikavälien välisiä tai aikavälien ja ajankohtien välisiä suh-
teita (id.: 26–27).
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Tässä työssä käsittelen useimpia Hanin ja Lavien kuvaamia ajanilmaustyyp-
pejä (id.: 22). Hanin ja Lavien mallissa voi kuitenkin esittää alimäärittelyn (esimer-
kiksi on Wednesday), loogisen disjunktion ja kvantifioidut ajanilmaukset (every
week in May) eksplisiittisemmin kuin tässä työssä säännöllisillä lausekkeilla. Lisäk-
si aikafokuksen käsittely mahdollistaa anforisten ilmausten suoremman käsittelyn.
Malli ottaa huomioon myös rakeisuuden eli sen, millä karkeustasolla aikaa kulloin-
kin käsitellään. Hanin ja Lavien mallissa voi esittää epäjatkuvia aikoja joukkoina.
(Ibid.)

2.1.11 Päivämääräilmausten tunnistaminen säännöllisillä lausekkeilla

Karttunen et al. (1996: 311–317) kuvaavat yhtenä säännöllisten lausekkeiden ja
äärellisten transduktorien esimerkkisovelluksena päivämäärien tunnistamista ja oi-
keellisuuden tarkistamista. He käyttävät Xeroxin äärellisiä automaatteja ja trans-
duktoreita käsittelevää XFST-ohjelmaa (Xerox Finite State Tool) (Karttunen et al.
1997), joka sisältää monia äärellisten automaattien ja transduktorien johdettuja
operaatioita.12

Karttusen et al. (1996: 312) kuvaamat päivämäärät ovat melko vakiomuotoi-
sia englanninkielisiä päivämääriä, jotka voivat sisältää kuukauden ja kuukaudenpäi-
vän sekä valinnaisesti viikonpäivän tai vuoden tai molemmat: esimerkiksi Sunday,
August 11, 1996 . He määrittelevät säännöllisen lausekkeen, joka kuvaa näiden päi-
vämääräilmausten kielen tunnistavan ja merkitsevän äärellisen transduktorin. Eril-
liset säännölliset lausekkeet rajoittavat päivämäärät oikeellisiin eli sellaisiin, joissa
kunkin kuukauden kuukaudenpäivien sallitut arvot ovat oikeat (myös karkausvuo-
sina) ja kuhunkin päivämäärään voi liittyä vain oikea viikonpäivä (id.: 313–315).
Tämä perustuu eräänlaiseen yksinkertaiseen säännöllisillä lausekkeilla toteutettuun
aritmetiikkaan (id.: 313). Kaikkien mahdollisten päivämääräilmausten leikkaus näi-
den rajoitteiden kanssa kuvaa kaikki ja vain oikeelliset ilmaukset (id.: 315). Tämän
transduktorin avulla voi merkitä tekstistä eri tavoin yhtäältä oikeelliset päivämäärät
ja toisaalta virheelliset (id.: 316). Päivämäärien merkitseminen hyödyntää XFST:n
korvaus- ja merkitsemisoperaatioita, erityisesti rinnakkaista korvaamista ja pisim-
män osuman merkitsemistä (Karttunen 1997, Kempe & Karttunen 1996, Karttunen
1996).

Päivämäärien tunnistamisella Karttusen et al. (1996: 317) tarkoitus oli osoit-
taa, että luonnollinen kieli sisältää säännöllisiä osakieliä, joiden kuvaamiseen äärel-
listilainen kuvaus voi soveltua paremmin kuin ilmaisuvoimaisemmat menetelmät.
Karttusen et al. kuvaama oikeelliset päivämäärät tunnistava säännöllinen lauseke
on kokonaisuudessaan varsin mutkikas. Sitä voisi luultavasti suhteellisen helpos-
ti laajentaa tunnistamaan laajemman joukon erilaisia päivämäärien muunnelmia.
Sen sĳaan laajentaminen mutkikkaampien ajanilmausten tunnistamiseen olisi luul-
tavasti työlästä. Vaikka Karttusen et al. kuvaama äärellinen automaatti pystyykin

12Olen käyttänyt XFST-ohjelmaa myös tässä työssä käsittelemieni ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden testaamiseen.
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tunnistamaan virheelliset päivämäärät, se ei varsinaisesti kuvaa päivämäärien se-
mantiikkaa vaan vain syntaksia.

2.1.12 Sumeiden aikojen kuvaaminen

Ohlbach (2004c, 2004b, 2004a) laajentaa ajan käsittelyn sumeisiin aikoihin ja aiko-
jen välisiin sumeisiin suhteisiin. Ohlbach (2004c: 44–45) esittää sumeiden aikojen ja
suhteiden sovellukseksi erityisesti tapahtumatietokantoja ja niihin kohdistuvia ky-
selyjä. Tietokannassa tapahtumiin liittyy tarkkoja tai sumeita aikavälejä. Kyselyt
voivat määritellä tarkkoja tai sumeita ajanhetkiä tai aikavälejä sekä suhteita kyse-
lyn ja tietokannan aikainformaation välillä. Kyselyn tulokset voi järjestää suhteen
laskennan tuloksen perusteella. Esimerkiksi ennen keskiyötä päättyvät tapahtumat
hakeva kysely voisi antaa yhtenä tuloksena myös minuutin yli keskiyön päättyvän
tapahtuman.

Sumea aikaväli on funktio, joka kuvaa aikasuoran kunkin pisteen nollan ja
yhden välillä olevaksi reaaliluvuksi (id.: 45). Tämä luku kuvaa aikapisteen todennä-
köisyyttä kuulua kyseiseen aikaväliin. Tarkan aikavälin kunkin pisteen todennäköi-
syys on yksi. Aikaväli voi olla myös epäjatkuva. Sumeille aikaväleille on määritelty
joukko-operaatioita, sumeiden joukkojen perusmuunnoksia, välien ja pisteiden vä-
lisiä suhteita sekä kahden välin välisiä suhteita (Allenin (1983) suhteiden sumeat
versiot). Näiden operaatioiden tulos voi olla sumea, vaikka operandeina olisivat-
kin tarkat aikavälit. Sumeita suhteita voi määritellä eri tavoin käyttämällä erilai-
sia sumeiden välien perusmuunnoksia. Ohlbach on toteuttanut sumeiden aikavälien
käsittelyä varten FuTIRe-nimisen C++-kirjaston (Ohlbach 2004b).

2.1.13 Jaksollisten aikojen kuvaaminen

Monet kalenterin käsitteet ovat jaksollisia: eri ajanyksiköitä vastaavat kalenteriajan-
jaksot (esimerkiksi kalenteriviikko) ja niiden osat (esimerkiksi maanantait). Lisäksi
voidaan tarvita sovelluskohtaisia jaksollisia aikoja: esimerkiksi jokin hoito täytyy to-
teuttaa kolmena peräkkäisenä päivää viiden viikon välein vähintään kuusi kertaa.
Tällaisia jaksollisia aikakäsitteitä (ajan rakeisuuksia) on tutkittu erityisesti aikatie-
tokantatutkimuksen piirissä, jossa niitä on mallinnettu eri tavoin. Bresolin et al.
(2004: 514–517) sisältää tiiviin katsauksen ajan rakeisuuksien esittämisen formaa-
leihin järjestelmiin.

2.1.13.1 Reaalilukusuoran nimetyt ositukset

Ohlbach (2004d, 2004e) kuvaa jaksollisia aikakäsitteitä reaalilukusuoran nimettyi-
nä osituksina. Reaalilukusuora ositetaan välien jonoksi. Osien nimeäminen viittaa
esimerkiksi viikonpäivien ja kuukausien nimien käyttämiseen. Nimiä on yleensä ää-
rellinen jono, ja osituksen osat nimetään alkamalla jostain osasta ja toistamalla
nimien jonoa niin usein kuin tarvitsee. Nimet voivat muodostaa myös hierarkian,
mikä mahdollistaa erilaisia näkymiä samaan ositukseen. Mahdollisia osien välisiä
aukkoja vastaa varattu nimi gap. Ositukset eivät voi suoraan kuvata epäjatkuvia
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aikoja, mutta epäjatkuvan ajan voi esittää funktiona, joka kuvaa välejä toisiksi
väleiksi.

Yleisesti osituksien määritteleminen algebrallisesti kalenteriajanjaksoja var-
ten on vaikeaa esimerkiksi karkaussekuntien ja kesäaikasäännösten vuoksi, joten
Ohlbach (2004d: 61) ehdottaa algoritmista lähestymistapaa. Osituksia voi määri-
tellä usealla eri tavalla, jotka voivat perustua esimerkiksi osien keskipituuksiin ja
korjausfunktioon, ankkuriajankohtaan ja siirtymiin sen suhteen tai ankkuriajankoh-
taan ja äärelliseen jonoon osittain määriteltyjä ajankohtia (id.: 62). Osituksille on
määritelty siirto-operaatiot, joiden avulla voi kuvata esimerkiksi ilmaukset in two
weeks time, last semester ja Wednesday in three weeks (id.: 62–63).

2.1.13.2 Kalenterialgebra

Ningin et al. (2002) kalenterialgebrassa ajan rakeisuudet ja niistä koostuvat kalente-
rit määritellään algebrallisesti pienimmän rakeisuuden pohjalta. Kalenterialgebralla
pystyy esittämään kaikki jaksolliset tai äärelliset rakeisuudet (id.: 17). Rakeisuuk-
sien rakeet on numeroitu (id.: 7–8). Kahden rakeisuuden välillä voi olla erilaisia
suhteita, jotka liittyvät rakeisuuksien hienouteen ja ryhmittymiseen toistensa suh-
teen (id.: 8–9). Rakeisuuksien määrittelyyn on käytettävissä ryhmittelyoperaatioi-
ta, jotka muodostavat hienomman rakeisuuden rakeista uuden rakeisuuden, ja rakei-
den valintaoperaatioita, jotka valikoivat uuteen rakeisuuteen tulevia rakeita (id.: 9–
15). Rakeisuuksien rakeiden välillä voi olla aukkoja ja myös yksittäiset rakeet voi-
vat sisältää aukkoja (id.: 16). Rakeisuuksien rakeiden välillä voi tehdä muunnoksia
hienommasta karkeampaan, karkeammasta hienompaan ja samalla tasolla annetun
etäisyyden päässä olevaan edeltävään tai seuraavaan (id.: 23–25).

2.1.13.3 Ajankestojen rakeisuudet

Useimmat rakeisuusmallit mallintavat vain aikasuoralle kiinnitettyjä ajanjaksoja.
Goralwalla et al. (2001) kuvaavat kuitenkin tavan esittää myös ankkuroimatto-
mia, suhteellisia aikavälejä eli ajankestoja. Heidän mallissaan rakeisuuksien täy-
tyy muodostaa kokonaisjärjestys, jolloin esimerkiksi viikkoja ei voi käyttää yhdessä
kuukausien kanssa (id.: 45). Se kuitenkin mahdollistaa rakeisuuksien väliset muun-
nokset myös ajankestoilla. Kesto voi olla myös epämääräinen, esimerkiksi yhdestä
kahteen päivään. Kesto voi sisältää myös useampia rakeisuuksia. (Id.: 49.) Kes-
ton muunnos laajemmasta suppeampaan rakeisuuteen ei välttämättä ole täsmälli-
nen, koska esimerkiksi kalenterikuukaudet ovat eripituisia eikä kesto ole kiinnitetty
mihinkään tiettyyn kohtaan aikasuoralla (id.: 49–50). Ajankestoille voi määritellä
lisäys-, vähennys- ja vertailuoperaatioita (id.: 52–53).

Goralwalla et al. (2001) käsittelevät myös ankkuroitujen ajanjaksojen kuvaa-
mista. He valitsevat perusyksiköksi aikapisteen. Aikapisteen ja ja siihen liittyvän
rakeisuuden avulla voi esittää myös kokonaisen aikavälin sekä epämääräisen aika-
pisteen, joka on jossain aikavälin sisällä. (Id.: 53–54.)
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2.1.13.4 Merkkĳono- ja automaattipohjaisia malleja

Wĳsen (2000) kuvaa rakeisuuksia (jaksollisia aikoja) merkkĳonopohjaisen formalis-
min avulla. Wĳsenin mukaan ajan rakeisuuksia kuvataan usein äärettömänä aika-
rakeiden jonona, mikä on käsitteellisesti puhdasta mutta tehotonta tai jopa mahdo-
tonta toteuttaa käytännössä (id.: 9). Wĳsenin kuvaamalla formalismilla voi esittää
äärettömiä rakeisuuksia äärellisesti. Formalismi myös sallii symbolisen päättelyn.
Merkkĳonot voivat sisältää kolmea erilaista symbolia: täytteitä, aukkoja ja erot-
timia. Täytteet kuvaavat rakeisuuden rakeisiin kuuluvia ajanjaksoja, aukot niihin
kuulumattomia ja erottimet erottavat eri rakeita. Rakeisuudet esitetään äärellisen
hahmon äärettöminä toistoina; toistohahmoa voi edeltää äärellinen alkuosa. Toisto-
hahmon ja alkuosan pari kuvaa lopulta jaksollisen merkkĳonon (ultimately periodic
word) (Perrin 1990: 42). (Id.: 9–10.) Kahdelle eri rakeisuudelle voi laskea rakeisuu-
den, jolla ne menevät tasan: esimerkiksi viikot ja vuodet (id.: 13–14).

Dal Lago ja Montanari (2001) sekä Bresolin et al. (2004) kehittävät Wĳse-
nin lähestymistapaa määrittelemällä automaattimallit, joilla voi esittää rakeisuu-
den kuvaavat merkkĳonot. Dal Lagon ja Montanarin (2001: 280) mukaan esimer-
kiksi kalenterialgebra (Ning et al. 2002) keskittyy formalismin ilmaisuvoimaan ja
jättää lähes kokonaan huomiotta sen käyttökelpoisuuden algoritmiseen käsittelyyn.
Dal Lago ja Montanari määrittelevät automaattiluokan, jonka automaatit kuvaa-
vat vain yhden äärettömän merkkĳonon. Tällaisen yksimerkkĳonoisen automaatin
voi esittää Büchin automaatilla. (Büchin automaatteja kuvaa esimerkiksi Thomas
(1990: 136–139).) Automaattia käyttämällä rakeisuuden säännöllisyyksiä voi käyt-
tää hyväksi tiivistämään rakeisuuden kuvausta.

Bresolin et al. (2004) kehittävät Dal Lagon ja Montanarin ajatuksia edelleen
määrittelemällä lopulta jaksolliset automaatit (Ultimately Periodic Automata), jot-
ka ovat lopulta jaksolliset äärettömät merkkĳonot tunnistava Büchin automaattien
aito osajoukko. Nämä automaatit ovat suljettuja leikkauksen, yhdisteen ja konkate-
naation suhteen (säännöllisten kielten kanssa) mutta eivät komplementin suhteen.
Automaatteja voi käyttää myös rakeisuusjoukkojen vertailemiseen ja niiden omi-
naisuuksien tutkimiseen.

2.1.14 Ajan esittämisen ja aikapäättelyn sovelluksia

Spranger (2002: 54) esittää kolme mahdollista ajan esittämisen ja aikapäättely-
jen käytännön sovellusta: tapaamisten sopiminen, tapahtumien suunnitteleminen
ja budjetointĳärjestelmä. Nämä kaikki rakentuvat hajautetussa ympäristössä (esi-
merkiksi internetissä) tapahtuvien aikataulutus- ja suunnittelutehtävien ympärille.
Sopiva aikatiedon esitysmuoto ja sille sopivat päättelyvälineet helpottaisivat sovel-
lukselle olennaisen aikatiedon käyttämistä. Näistä sovellusmahdollisuuksista Spran-
ger kuvaa yksityiskohtaisemmin WWW-pohjaista tapaamistensopimisjärjestelmää,
jonka käyttämäksi ajan esitysmuodoksi hän esittää Ohlbachin ja Gabbayn kalenteri-
logiikkaa (id.: 66–90). Tapaamistensopimisjärjestelmässä olisi hyödyllistä esimerkik-
si pystyä käyttämään monen eri tason kalentereita yleisestä kalenterĳärjestelmäs-
tä henkilökohtaisesti määriteltyihin aikakäsitteisiin (id.: 81–88). Kunkin käyttäjän
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pitäisi voida käyttää oman kalenterĳärjestelmänsä käsitteitä, jotka järjestelmän pi-
täisi tulkita (id.: 68).

2.1.15 Kalenterinkäsittelyjärjestelmiä

Ohlbach (2002a) ja Bry et al. (2003: 77–82) kuvaavat WebCal-järjestelmää. WebCal
on käytännön aikapäättelyjärjestelmän prototyyppi, joka toteuttaa monia Ohlbach-
in kalenteriajan käsittelemiseen liittyviä ajatuksia. WebCal kattaa useimmat laajas-
ti käytetyt kalenterĳärjestelmät, aikavyöhykkeet, auringonnousut ja -laskut, kesä-
aikasäännökset, karkausvuodet ja karkaussekunnit. WebCal mallintaa myös esimer-
kiksi historiallisia kalenterisäännöksiä sekä kalenterĳärjestelmien ja kesäaikasään-
nösten muutoksia (Bry et al. 2003: 77). WebCalin sisältämällä määrittelykielellä voi
määritellä sovellus- ja henkilökohtaisia aikakäsitteitä, kuten koulujen loma-aikoja,
liike-elämän tai kirkollisia kalentereita ja läheisten ihmisten merkkipäiviä (id.: 77,
81). WebCal pystyy käsittelemään sumeita aikakäsitteitä. WebCal sisältää muuta-
mia voimakkaita perustietorakenteita ja laajan joukon niitä käyttäviä operaatioita.
WebCal perustuu perusaikakäsitteiden algebralliselle mallille, mikä antaa operaa-
tioille tarkan semantiikan. (Id.: 77.) WebCal on rajoittunut konkreettisten aikojen
käsittelemiseen, joten sillä ei voi käsitellä esimerkiksi sĳainniltaan epätarkkoja kon-
kreettisten ajanjaksojen rajoittamia välejä, kuten one week between Christmas and
Easter (id.: 81–82).

Urgunin et al. (2004) τZaman on kalenteripalvelinohjelmisto, jonka avulla voi
vertailla ja muuntaa aikainformaatiota eri kalentereiden ja eri kielten välillä. Käyt-
täjä voi määritellä kalentereita ja syöte- ja tulostemuotoja sekä lisätä niitä järjestel-
mään ajonaikaisesti (id.: 2). Järjestelmä voi myös muuntaa aikoja eri rakeisuustaso-
jen välillä, esittää aikasuhteita ja laskea ajoilla (id.: 4–5). τZaman tukee operaatioi-
ta, jotka käsittelevät tietyllä rakeisuudella määriteltyjä ajanhetkiä, ajanjaksoja ja
ajankestoja; ajanhetket voivat olla myös epätarkkoja tai deiktisiä (id.: 6, 9). Urgun
et al. (2004) kuvaa järjestelmän pohjana olevaa aikamallia melko suppeasti. Ra-
portin kuvauksen perusteella jää esimerkiksi epäselväksi, pystyisikö järjestelmällä
esittämään järjestyslukuilmauksia, kuten toukokuun toinen sunnuntai .

Dünnweberin ja Ohlbachin (2004) WebTNDB (Web Temporal Notions Data-
base) on järjestelmä, jolla voi esittää ja hallita aikainformaatiota sisältävää tapahtu-
madataa. Järjestelmä kuvaa tapahtumat attribuutti-arvopareina, joiden arvot ovat
ontologian solmuja. Tapahtuman yhtenä attribuuttina on siihen liittyvä aikaväli.
Aikaväli ei voi olla epäjatkuva, sumea tai vain epämääräisesti rajoitettu (esimer-
kiksi one week between Christmas and Easter). WebTNDB-järjestelmä on tarkoi-
tettu erityisesti aikakäsitteiden evaluointiin. Tapahtumien mukanaolo mahdollistaa
esimerkiksi ilmauksen after the Rolling Stones concert in Frankfurt in 1990 ana-
lysoimisen ja kuvaamisen konkreettiseksi ajanjaksoksi. Tietokantaan kohdistettu
kysely voi sisältää aikavälin, jonka sisällä tapahtuman täytyy olla. Järjestelmä ei
kata alitapahtumia eikä sillä voi myöskään esittää tyydyttävästi tapahtumasarjoja.
WebTNDB käyttää aikatiedon käsittelyyn WebCal-palvelinta.
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2.1.16 Tekstin ajanilmausten merkintämuotoja

Tekstin ajanilmausten merkintämuodot on tarkoitettu yhtäältä merkittyä aikainfor-
maatiota sisältävien aineistojen luomiseen käsin ja toisaalta tekstin ajanilmausten
merkitsemiseen ohjelmallisesti. Käsin merkittyjä aineistoja voidaan käyttää auto-
maattisten työkalujen testaamisessa.

2.1.16.1 TIDES TIMEX2

DARPAn TIDES-tutkimusohjelmassa (Translingual Information Detection, Extrac-
tion, and Summarization) on kehitetty luonnolliskielisessä tekstissä esiintyvien ajan-
ilmausten XML-merkintämuoto TIMEX2 (Ferro et al. 2004, ensimmäinen versio
vuodelta 2000). Siinä tekstissä esiintyvät ajanilmaukset merkitään TIMEX2-elemen-
teillä, joiden attribuutit kuvaavat ajanilmauksen tarkoittaman ajan.

Ajanilmaus voi kuvata kalenteriajanjaksoa, kellonaikaa tai kestoa. Ajanilmaus-
ten merkitys esitetään normalisoituna ISO 8601 -muodossa, jota on laajennettu kat-
tamaan esimerkiksi vuosikymmenet (id.: 13–15), vuodenajat (id.: 28–30) ja vuoro-
kaudenajat (id.: 32–33). Deiktisten ja anaforisten ajanilmausten merkitys esitetään
absoluuttisena aikana (id.: 13). Aikavälin rajailmaukset merkitään kahtena erilli-
senä ajanilmauksena (id.: 13). Kestot voi ankkuroida esimerkiksi alku- tai loppu-
päiväänsä tai laajemman ajanjakson sisälle (id.: 17–20). Ajanilmauksiin liittyvien
määritteiden merkityksiä voi kuvata: esimerkiksi more than a decade ago, at least
10 days , the early 1960s (id.: 35–37). Ajanjaksojen joukkoja voi kuvata (every hour ,
numerous Saturdays) (id.: 38–41, 69–70). Myös yleisiä ja epämääräisiä ajanilmauk-
sia voi kuvata (winters , a Tuesday) (id.: 41–46). TIMEX2 kattaa vain gregoriaani-
sen kalenterin (id.: 50). Ajanilmauksen tarkoittaman ajan voi kuvata vain, jos sen
voi päätellä tekstin perusteella, joten esimerkiksi juhlapäivien arvoja ei useinkaan
voi merkitä (id.: 51–52).

2.1.16.2 TimeML

TimeML (Pustejovsky et al. 2004, Ingria & Pustejovsky 2004, Saurí et al. 2004) on
luonnolliskielisessä tekstissä esiintyvien tapahtumia ja aikoja kuvaavien ilmausten
merkkaamiseen tarkoitettu XML-muoto. TimeML pohjautuu sekä TIMEX2-mer-
kintämuotoon että Setzerin erityisesti uutisartikkeleita varten kehittämään tekstin
ajanilmausten merkintämuotoon (Setzer & Gaizauskas 2000, Setzer 2001). TimeML
on kehitetty erityisesti tiedon eristämistä varten. Se käsittelee aikamuodon ja aspek-
tin piirteitä, minkä lisäksi sillä voi merkitä tapahtumien ajankohdat, järjestää ta-
pahtumat suhteessa toisiinsa, päätellä tekstiyhteydessä alimääriteltyjä ajanilmauk-
sia ja päätellä tapahtumien tai niiden tulosten kestoa (Pustejovsky et al. 2004: 2–3).
TimeML:ssä tapahtumat vaikuttavat ensisĳaisilta, koska tekstissä aikainformaatio
liittyy yleensä tapahtumiin.

TimeML:n TIMEX3-elementillä merkitään tekstissä esiintyviät eksplisiittiset
ajanilmaukset. Se kattaa suuren osan TIMEX2:n kattamista ajanilmauksista. Sillä
voi kuvata täysin määriteltyjä ajanilmauksia, alimääriteltyjä (deiktisiä tai anafori-
sia) ajanilmauksia, ajankestoja sekä aikajoukkoja (id.: 5). Deiktisistä ajanilmauk-
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sista ei merkitä niiden tarkoitetta kuten TIMEX2:ssa, vaan ne esitetään aikafunk-
tioilla, joilla voi laskea tarkoitetun ajan suhteessa dokumentin luontiajankohtaan;
näiden funktioiden käyttöä ei kuitenkaan kuvata tarkemmin (id.: 6). Aikajoukot ku-
vaavat toistuvia ajanilmauksia: esimerkiksi twice a week , every 2 days (esitystapa
eroaa TIMEX2:sta) (Saurí et al. 2004: 30).

Aikojen ja tapahtumien keskinäisiä suhteita voi merkitä erillisillä elementeillä
Allenin (1983: 834) aikavälisuhteiden mukaan (Pustejovsky et al. 2004: 6–7). Ti-
meML:ssä mutkikkaat ajanilmaukset jaetaan usein moneen toisiinsa linkitettyyn
osaan: esimerkiksi ilmauksen from 1994 through 1999 kumpikin vuosiluku mer-
kitään erillisellä TIMEX3-elementillä ja prepositiot suhteita kuvaavilla elementeillä
(Saurí et al. 2004: 63). Jatkossa Pustejovsky et al. 2004: 13 pyrkivät kehittämään
TimeML-ilmauksille semantiikkaa sekä DAML-Time-aikaontologiaan (Hobbs et al.
2002) pohjautuvaa tulkintaa (Hobbs & Pustejovsky 2003).

2.1.17 Kalenterisovellusten ajanesitysmuotoja

Monissa kalenterisovelluksissa käytetään iCalendar-muotoa (Dawson & Stenerson
1998), joilla voi kuvata esimerkiksi kalenteriin sidottuja tapahtumia, tehtäviä ja päi-
väkirjamerkintöjä. iCalendar-muodon sallimat ajanilmaukset perustuvat ISO 8601
-standardiin ja ovat pohjimmiltaan yksinkertaisia: päivämäärät ja kellonajat, aika-
välit kahden ajankohdan välinä tai alkuajankohdan ja keston yhdistelmänä sekä
ajankestot viikkoina tai sitä lyhyempinä mittayksikköinä.13 Ajoille voi kuitenkin
määritellä erillisiä toistokaavoja, jolla voi kuvata mutkikkaitakin toistoja: esimer-
kiksi the last work day of the month (id.: 44); every Sunday in January at 8:30:00
AM and 9:30:00 AM, every other year (id.: 45); the 3rd instance into the month of
one of Tuesday, Wednesday or Thursday, for the next 3 months (id.: 124). Toistoon
voi määritellä myös poikkeussääntöjä, esimerkiksi except yearly in June and July
for 8 occurrences (id.: 115).

iCalendar-muodolle on suunniteltu XML-esitysmuotoa (Dawson et al. 2002),
mutta se näyttää rauenneen. Miller & Connolly (2003) kuvaa RDF-muotoista14

iCalendar-esitystä.
iCalendar-muodon laajennukseksi on esitetty SkiCal-muotoa (FitzPatrick

et al. 2002), jolla voisi kuvata laajemmin esimerkiksi palveluihin ja tapahtumiin
liittyvää informaatiota. SkiCal sisältäisi rakenteita, jotka soveltuisivat säännöllis-
ten aukioloaikojen esittämiseen paremmin kuin iCalendar-muodon tapahtumatie-
dot. Lisäksi SkiCal lisäisi esimerkiksi hinta-, sĳainti- ja järjestäjätietoja. SkiCal-
luonnos näyttää kuitenkin rauenneen.

13Viikot ja sitä lyhyemmmät ajanyksiköt voi kuvata yksiselitteisesti sekunneiksi, jos karkausse-
kunteja ei oteta huomioon.

14RDF (Resource Description Framework) on erityisesti WWW:hen tarkoitettu metadatan esi-
tysmuoto (Manola & Miller 2004).
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2.2 Ajanilmausten generointi

Ajanilmausten generointia käsittelevät julkaisut näyttävät yleensä käsittelevän toi-
sentyyppisiä ajanilmauksia kuin tässä työssä, kuten deiktisiä ajanilmauksia ja ajan
ilmaisemista verbimuodossa. Voisi ajatella, että kalenteriajanilmausten generointia
olisi tutkittu joissain kalenteritietoja käsittelevissä kieliteknologisissa sovelluksissa.
Yksi tällainen hanke oli Verbmobil, mutta senkään generointia käsittelevät rapor-
tit eivät näyttäneet käsittelevän ajanilmauksia. Emele et al. (2000: 368) mainitsee,
että Verbmobilin siirtokomponentti (transfer) käyttää ajanilmauksille välikieliesi-
tysmuotoa, joten mahdollisesti järjestelmä generoi tulokielen ajanilmaukset suoraan
TEL-muodosta.

Bateman ja Henschel (1999: 15–17) kuvaavat ajanilmausten generointia esi-
merkkinä mallinepohjaisen ja syvemmän generoinnin yhdistämisestä. Generoinnin
lähtökohtana on Penman-tyylinen (Matthiessen & Bateman 1991: 8–10) SPL-esitys-
muoto (Sentence Plan Language), joka voi olla joko puhtaasti semanttinen tai sisäl-
tää mallineiden tapaan kiinteitä osia. Bateman ja Henschel kuvaavat esitysmuodon
käyttämistä tapaamisten sopimisessa esille tuleviin ajanilmauksiin sekä yleisem-
piin kellonaika- ja päivämääräilmauksiin, jotka voi esittää monissa eri muodoissa.
Tekĳät mainitsevat laajentaneensa saksan generointikielioppinsa kattamaan ajanil-
maukset (1999: 16). Artikkeli sisältää muutaman esimerkin melko yksinkertaisten
ajanilmausten SPL-rakenteista, mutta niiden perusteella ei voi vielä päätellä järjes-
telmän kattavuutta. SPL-rakenteet vaikuttavat kuitenkin melko raskaalta tavalta
kuvata ajanilmauksia.

Gagnon ja Lapalme (1996) esittelevät aikainformaation generointia ranskaksi
Prétexte-järjestelmällä. Järjestelmä käsittelee erityisesti ajan adverbiaalien mutta
myös verbin aikamuotojen generointia. Järjestelmä esittää ajalliset käsitteet dis-
kurssirepresentaatioteorian (Discourse Representation Theory, DRT; Kamp & Rey-
le 1993) avulla, jota on käytetty aikainformaation esittämiseen diskurssianalyysissa.
Järjestelmässä voi esittää esimerkiksi tapahtumien ajankohtia ja tapahtumaketjun
tapahtumien välisiä aikasuhteita. Generointiin järjestelmä taas käyttää systeemistä
kielioppia (systemic grammar), johon myös Penman-järjestelmä perustuu (Matt-
hiessen & Bateman 1991: 8–10). Järjestelmä voi generoida yksinkertaisia deiktisiä
ja kalenteriajanilmauksia. Mutkikkaampien kalenteriajanilmausten generointiin se
tuskin soveltuisi ainakaan sellaisenaan. Laajemmin Prétexte-järjestelmää ja ajan
esittämistä diskurssirepresentaatioteoriassa käsittelee Gagnon’n väitöskirja (1993).

Forster (1989) käsittelee ajan adverbiaalien, erityisesti prepositiolausekkeiden
generointia yhdessä verbin aikamuodon kanssa. Samaa tapahtumaa kuvaavat ajan
adverbiaalit ja verbin aikamuoto ovat peräisin yhteisestä tietolähteestä. Forster eh-
dottaa generointiin hierarkkista rajoitteiden edistämistä (constraint propagation).

2.3 XML-pohjainen luonnollisen kielen generointi

XML-muotoa käyttävän luonnollisen kielen generointĳärjestelmän voi toteuttaa esi-
merkiksi XSLT-muunnosten avulla tai ohjelmoimalla suoraan jollain ohjelmointikie-
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lellä.

2.3.1 XML-generointiputki muunnosten avulla

Wilcock (2001) käsittelee luonnollisen kielen generointia XSLT-muunnossäännöillä
XML-muodosta. Wilcockin kuvaama malli perustuu generoinnin putkiarkkitehtuu-
riin (Reiter & Dale 2000): kutakin putken vaihetta vastaa erillinen muunnos. Ge-
nerointivaiheiden väliesitysmuodot ovat XML-muotoja. Osa vaiheista tuottaa syöt-
teen perusteella kokonaan uuden XML-rakenteen, osa vain lisää syötteeseen jotain
tai muuntaa sitä jollain tavalla. Muunnokset voi toteuttaa joko XSLT-muunnoksina
tai käsittelemällä suoraan DOM-dokumenttimallia. (Wilcock 2001: 3.)

Wilcockin mukaan mallinepohjaisessa (template-based) generoinnissa käytet-
tävät generointimallineet on luonnollista toteuttaa XSLT-muunnossääntöinä (malli-
neina). Sopivat XSLT-lauseet täyttävät tulosrakennetta vastaavan XML-muotoisen
mallineen sisältämät aukot tarvittavilla syöterakenteen tiedoilla. (Id.: 4.) Morfo-
loginen generointi ei onnistu suoraan XSLT:llä, vaan se vaatii ulkoisen ohjelman
liittämistä XSLT-laajennusfunktion avulla (id.: 6).

Wilcockin mukaan XSLT soveltuu paitsi yksinkertaiseen generointiin, myös
mutkikkaampia rakenteiden uudelleenjärjestelyjä vaativiin tehtäviin, kun generointi
paloitellaan sopiviksi osiksi. XSLT:n etuna on myös se, että se ei ole yleiskäyttöinen
ohjelmointikieli, jolloin myös ei-ohjelmoĳan on helpompi käyttää sitä. Muunnosten
tehostamiseksi XSLT-muunnossäännöstöt voi vielä kääntää Java-luokiksi Translet-
tekniikkaa käyttäen. (Id.: 7.)

2.3.2 XtraGen

Stenzhorn (2002) kuvaa Java-kielellä toteutettua XML-esitysmuotoja käyttävää
XtraGen-generointĳärjestelmää. Syiksi erillisen generointĳärjestelmän kehittämisel-
le Stenzhorn mainitsee XSLT-pohjaisen generoinnin ongemia: morfologian käsittely
ei onnistunut kunnolla, generointiprosessia ei pystynyt parametroimaan halutulla
tasolla ja vaihtoehtoja ei pystynyt generoimaan eikä umpikujaan johtaneista rat-
kaisuista päässyt takaisin, koska XSLT:stä puuttuu peräytyminen (backtracking)
(id.: 59).

XtraGen-järjestelmä perustuu laajennettujen mallineiden käyttämiseen. Jär-
jestelmä on saanut vaikutteita TG/2- ja YAG-järjestelmistä (Busemann 1996,
Channarukul 1999). Mallineet sallivat ennalta määritellyn ja ajonaikaisesti hae-
tun tekstin liittämisen tulokseen, rajoitteisiin perustuvan taivutuksen ja yhteydet-
tömän valintamekanismin. (Id.: 59.) Mallineissa voi käyttää ehtoja, jotka voivat
perustua esimerkiksi syöterakenteen osien yhtäsuuruuteen tai jonkin tiedon puut-
tumiseen. Parametrointi mahdollistaa generointiprosessin ohjaamisen ja hallinnan:
malline voi edellyttää toimiakseen jonkin parametrin tiettyä arvoa ajonaikana. Mal-
line voi sisällyttää tulokseen syöte-elementtejä XPath-lausekkeiden avulla. Malli-
ne voi kutsua toisia mallineita, mikä vastaa yhteydettömän kieliopin käyttämistä.
(Id.: 60–61.). Tehokkuussyistä XtraGen kääntää XML-muotoiset mallineet sisäiseen
esitysmuotoon joko ajonaikaisesti tai ennakkoon. XtraGen-järjestelmän syötteeksi
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kelpaa mikä tahansa oikeellinen XML-muoto, koska mallineet valitsevat syötteestä
tarvitsemansa elementit. (Id.: 62.)
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3 Teoriatausta

Tämä luku kuvaa lyhyesti keskeisimpiä teorioita, formalismeja, malleja ja tuloksia,
joita käytän hyväksi tässä työssä tai jotka muuten liittyvät läheisesti tähän työhön.
Näitä ovat erityisesti (laajennetut) säännölliset lausekkeet (aliluku 3.1) mutta myös
termien toisinkirjoitusjärjestelmät (3.2). Lisäksi aliluku 3.3 kuvaa automaattien ja
logiikan välistä yhteyttä ja aliluku 3.4 luonnollisen kielen generoinnissa soveltamiani
malleja.

3.1 Laajennetut säännölliset lausekkeet

Laajennetut säännölliset lausekkeet ja niitä vastaavat äärelliset automaatit ovat
tärkein tämän työn käyttämä formalismi tai teoria. Säännöllisiä lausekkeita voi kä-
sitellä sekä syntaktisesti, säännöllisen lausekkeen tasolla, että semanttisesti, sään-
nöllisen lausekkeen kuvaaman kielen tai säännöllistä lauseketta vastaavan äärellisen
automaatin tasolla.

3.1.1 Säännölliset kielet, äärelliset automaatit ja säännölliset
lausekkeet

Säännöllisiä kieliä eli säännöllisiä merkkĳonojen joukkoja ovat täsmälleen ne kie-
let, jotka pystyy tunnistamaan jollain äärellisellä automaatilla (Hopcroft & Ullman
1979: 18, 29–32). Säännöllisen kielen voi kuvata säännöllisenä lausekkeena, josta voi
muodostaa kielen tunnistavan äärellisen automaatin (ibid.). Äärellisiä automaatteja
voi ajatella säännöllisten lausekkeiden semanttisina malleina. Äärelliset automaa-
tit ovat suhteellisen yksinkertainen ja paljon tutkittu laskennan malli, ja niiden
ominaisuudet tunnetaan hyvin.

Säännöllisten kielten ja siten säännöllisten lausekkeiden perusoperaatiot ovat
yhdiste, konkatenaatio ja konkatenaation toisto (Kleenen tähti) (id.: 25). Tässä
työssä käytän laajennettuja säännöllisiä lausekkeita, joissa voi käyttää lisäksi eri-
tyisesti leikkaus-, komplementti- ja erotusoperaatioita (Wood 1987: 175–176). Nä-
mä operaatiot eivät laajenna säännöllisten lausekkeiden kuvaamien kielten joukkoa
(id.: 413), mutta ne mahdollistavat monien kielten kuvaamisen tiiviimmin. Lisäksi
käytän useita äärellisten transduktorien avulla määriteltävissä olevia operaatioita.
Kuvaan säännöllisten lausekkeiden operaatioita tarkemmin luvussa 6.

Äärellisillä automaateilla ja siten säännöllisillä lausekkeilla on useita lasken-
nan kannalta hyviä ominaisuuksia. Äärelliset automaatit ovat suljettuja useiden
perusoperaatioiden suhteen, erityisesti myös leikkauksen ja komplementin suhteen,
toisin kuin esimerkiksi yhteydettömät kieliopit (Wood 1987: 413–414, Roche & Scha-
bes 1997b: 6).15 Äärelliset automaatit pystyy myös minimoimaan tiettyyn muotoon,
mikä tekee niistä usein ajan ja tilan suhteen tehokkaita (Roche & Schabes 1997b:

15Suljettuus jonkin operaation suhteen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi äärellisiin automaattei-
hin sovelletun operaation tulos on myös äärellinen automaatti.
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6).16 Myös kahden äärellisen automaatin kuvaaman kielen yhtäläisyyden ja sisälty-
vyyssuhteen pystyy päättelemään (id.: 8).

3.1.2 Säännölliset relaatiot ja äärelliset transduktorit

Äärellinen transduktori kuvaa merkkĳonojen säännöllisen relaation, jota voi ajatella
kuvauksena kahden kielen välillä. Äärellinen transduktori on äärellinen automaatti,
jonka siirtymiin liittyy yksittäisen merkin sĳaan merkkipari tai merkin ja tyhjän
merkkĳonon muodostama pari. Äärellisen transduktorin lähtö- ja tuloskieli ovat
säännöllisiä kieliä. (Wood 1987: 339–341, Roche & Schabes 1997b: 14–63.)

Äärelliset transduktorit ovat suljettuja yhdisteen ja konkatenaation suhteen,
mutta eivät yleisesti leikkauksen tai komplementin suhteen. Äärelliset transduk-
torit ovat kuitenkin suljettuja kompositio-operaation suhteen. (Roche & Schabes
1997b: 18.) Kompositiossa ensimmäisen transduktorin tulos tulee toisen transduk-
torin syötteeksi.

Säännöllisten relaatioiden eli äärellisten transduktorien avulla säännöllisissä
lausekkeissa käytettävien operaatioiden joukkoa voi laajentaa merkittävästi katta-
maan muitakin kuin säännöllisten lausekkeiden perusoperaatioiden avulla määritel-
tävissä olevia operaatioita (luku 6.4). Tässä työssä käytän transduktorien (säännöl-
listen relaatioiden) operaatioita suoraan vain liitteessä B, joka kuvaa nämä sään-
nöllisten lausekkeiden lisäoperaatiot.

3.2 Termien toisinkirjoitusjärjestelmät

Ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla päättelyn saattaisi voida toteuttaa termien
toisinkirjoituksen avulla tehokkaammin kuin automaattien avulla. Tässä työssä ko-
keilen päättelyä termien toisinkirjoituksella vain alustavasti ja hyvin suppeasti.
Käytän kokeilussa Maude-järjestelmän (Clavel et al. 2002, 2004) funktionaalista
yhtälölogiikkaa. Termien toisinkirjoituksen yleiskatsauksia ovat esimerkiksi Ders-
howitz & Jouannaud (1990) ja Klop (1992).

3.2.1 Termien toisinkirjoitus

Termien toisinkirjoituksessa käsiteltävät termit muodostuvat operaatiosymbolista
(funktorista) ja sen argumenteista, jotka ovat termejä: esimerkiksi f(a, b, c) tai si-
sämerkintäisesti a + b. Tietyllä operaatiolla on aina kiinteä määrä argumentteja.
Argumentiton termi on vakio. Argumentteina voi olla myös muuttujia; muuttuja-
ton termi on perustermi (ground term). (Dershowitz & Jouannaud 1990: 249–250,
Klop 1992: 11–12.)

Toisinkirjoitusjärjestelmä koostuu yleensä useista toisinkirjoitussäännöistä:
säännön s → t perusteella termi s korvataan termillä t. Jos sääntö sisältää muut-
tujia, se soveltuu moniin eri termeihin. Kullakin säännön soveltamiskerralla va-

16Toisaalta epädeterministisen äärellisen automaatin determinisointi ja minimointi voi olla ylei-
sessä tapauksessa raskasta.
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semmalla ja oikealla puolella olevat samannimiset muuttujat sidotaan samaan ar-
voon (termiin). Seuraavassa x ja y ovat muuttujia. Esimerkiksi toisinkirjoitussääntö
f(x, y, c) → g(x, y) toisinkirjoittaa termin f(c, d, c) termiksi g(c, d). Koska termin
argumentit ovat termejä ja muuttujat voivat vastata rakenteisia termejä, sääntö
soveltuu myös termiin f(a, f(b, d, c), c), josta se tuottaa yhden välivaiheen jälkeen
termin g(a, g(b, d)). Sääntöjen soveltamisjärjestys riippuu käytettävästä toisinkir-
joitusstrategiasta (Klop 1992: 77–85).

Toisinkirjoitus voi olla päättyvä (terminating) tai päättymätön. Esimerkiksi
toisinkirjoitussäännöllä g(x, y)→ g(y, x) termin g(c, d) toisinkirjoitus on päättymä-
tön: siitä tulee ensin g(d, c), josta jälleen g(c, d), ja niin edelleen loputtomasti.

Jos toisinkirjoitussäännöt toisinkirjoittavat jokaisen termin aina yhdeksi tie-
tyksi termiksi sääntöjen soveltamisjärjestyksestä riippumatta, toisinkirjoitusjärjes-
telmä on konfluentti (confluent). Jos toisinkirjoitus on päättyvä ja konfluentti,
kullakin termillä on yksiselitteinen normaalimuoto (normal form) (eli kanoninen
muoto), jonka toisinkirjoitussäännöt tuottavat. Toisinkirjoitus on tällöin determi-
nististä. (Dershowitz & Jouannaud 1990: 252–255.)

Säännöllisten lausekkeiden toisinkirjoituksessa täytyy ottaa huomioon myös
esimerkiksi yhdisteen ja leikkauksen vaihdannaisuus, liitännäisyys ja idempotenssi.
Jos nämä ominaisuudet kuvaa tavallisina toisinkirjoitussääntöinä, toisinkirjoituk-
sesta tulee helposti päättymätöntä. Esimerkiksi edellä oleva toisinkirjoitussääntö
g(x, y) → g(y, x) kuvaa vaihdannaista operaatiota. Tällaisia toisinkirjoitusjärjes-
telmiä voi käyttää esimerkiksi joko muodostamalla vaihdannaisuus- ja liitännäi-
syyssäännöitä yhtälöitä ja soveltamalla yhtälöiden kongruenssiluokkiin perustuvaa
toisinkirjoittamista tai käyttämällä järjestettyä toisinkirjoittamista. Kongruenssi-
luokkiin perustuva menetelmä ei kuitenkaan riitä idempotenssin käsittelyyn. (Ders-
howitz & Jouannaud 1990: 257–259.) Maude-järjestelmä sallii vaihdannaisten, lii-
tännäisten ja idempotenttien operaatioiden toisinkirjoittamisen (Clavel et al. 2004:
47–49, 64–70).

Toisinkirjoitusjärjestelmät ovat yleisesti Turingin koneen vahvuinen laskenta-
formalismi (Dershowitz & Jouannaud 1990: 266). Tämän vuoksi esimerkiksi toi-
sinkirjoitusjärjestelmän konfluenssin ja päättyvyyden toteaminen ovat yleisesti rat-
keamattomia (Klop 1992: 25). Laskentavoimaa voi kuitenkin rajoittaa esimerkiksi
rajoittamalla jollain tavalla toisinkirjoitussääntöjen muotoa. Yksi rajoitettu ter-
mien toisinkirjoitusjärjestelmien luokka ovat ortogonaaliset (orthogonal) termien
toisinkirjoitusjärjestelmät (id.: 69–99). Niiden toisinkirjoitussäännöt ovat vasem-
malle lineaarisia (left-linear): mikään yksittäinen muuttuja ei saa esiintyä säännön
vasemmalla puolella useammin kuin kerran. Lisäksi sääntöjen vasempien puolien
sisältämät termit eivät saa mennä päällekkäin. Ortogonaaliset termien toisinkirjoi-
tusjärjestelmät konfluentteja (id.: 73).

3.2.2 Yhtälölogiikka

Maude-järjestelmän toteuttaman toisinkirjoituslogiikan perusaksioomat ovat ter-
mien toisinkirjoitussääntöjä. Toisinkirjoitussäännön s → t voi tulkita loogisena
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päättelysääntönä, jonka perusteella kaavasta s voi päätellä kaavan t. Tietty ak-
sioomajoukko muodostaa toisinkirjoitusteorian (rewrite theory).

Yhtälölogiikka on toisinkirjoituslogiikan funktionaalinen osajoukko (osalogiik-
ka). Yhtälölogiikka esittää termien yhtälöitä, jotka voi kuvata toisinkirjoitussääntöi-
nä. Voi ajatella, että toisinkirjoitussäännön kumpikin puoli tarkoittaa samaa asiaa.
Loogiselta kannalta yhtälölogiikka on Hornin logiikka (Clavel et al. 2002: 188).

Yhtälölogiikan yhtälöiden täytyy muodostaa päättyvä ja konfluentti toisinkir-
joitusjärjestelmä, kun yhtälöt tulkitaan sievennyssääntöinä (toisinkirjoitussääntöi-
nä) vasemmalta oikealle (Clavel et al. 2004: 41).17. Tämän vuoksi yhtälölogiikka on
funktionaalista: tietty termi sieventyy (toisinkirjoittuu) aina tietyksi toiseksi ter-
miksi.

3.3 Automaattien ja logiikan välinen yhteys

Tässä työssä en käytä äärellisten automaattien ja monadisen toisen kertaluvun logii-
kan välistä muunnosta, mutta automaattien ja logiikan välisen yhteyden perusteella
tiedetään, millaisia ongelmia pystytään ratkomaan loogisesti.

3.3.1 Säännölliset kielet ja monadinen toisen kertaluvun logiikka

Kieli on säännöllinen, jos ja vain jos sen voi kuvata (merkkĳonojen) monadisella
toisen kertaluvun predikaattilogiikalla, jossa muuttujat voivat kuvata yksittäisiä
merkkejä ja niiden joukkoja. (Thomas 1990: 143–147, Henriksen et al. 1995: 2–4).
Monadinen toisen kertaluvun logiikka on ratkeava, eli sen lauseiden totuuden pystyy
tarkistamaan (Thomas 1990: 146–147). Kun monadisen toisen kertaluvun logiikan
malli esitetään äärellisenä automaattina, annettu lause on mallissa tosi, jos ja vain
jos lausetta vastaava merkkĳono sisältyy automaatin kuvaamaan kieleen.

Tiettyä aikaa kuvaavaa ajanilmauksen säännöllistä lauseketta voi ajatella loo-
gisena mallina, jossa lausekkeen kuvaamat ajat ovat tosia. Siten äärellisiin au-
tomaatteihin perustuvaa ajanilmausten semantiikan tutkimista voi kutsua mal-
lintarkistamiseksi (model checking): ajanilmaus kuvaa tietyn ajan, jos ja vain
jos ilmauksen säännöllisestä lausekkeesta muodostettu automaatti hyväksyy aikaa
vastaavan merkkĳonon (Carlson 2003: 173–174). Mallintarkistamiseen perustuvaa
päättelyä kuvaan luvussa 9.1.2.

Myös puukielille pätee vastaava suhde: puukieli on säännöllinen jos ja vain jos
sen voi määritellä monadisella kahden (tai useamman) seuraajan toisen kertaluvun
logiikalla (Thomas 1990: 179, Comon et al. 2002: 89–94).

3.3.2 Tähdettömät säännölliset kielet ja ensimmäisen kertaluvun
logiikka

Tähdettömien (star-free) säännöllisten kielten (merkkĳonojen joukkojen) kuvaami-
seen riittää merkkĳonojen ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikka (McNaugh-

17Maude-järjestelmä ei kuitenkaan tarkista yhtälöiden päättyvyyttä ja konfluenssia (Clavel et al.
2004: 65)
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ton & Papert 1971: 119–124). Tähdettömyys tarkoittaa sitä, että kielen määrittele-
misessä säännöllisellä lausekkeella ei tarvita Kleenen tähtioperaatiota. Myös Klee-
nen tähden sisältävän säännöllisen lausekkeen kuvaama kieli voi olla tähdetön, jos
sen pystyy määrittelemään myös jollain tähdettömällä säännöllisellä lausekkeella.
Usein nämä vaihtoehtoiset määritelmät perustuvat komplementtioperaation käyt-
tämiseen. Esimerkiksi Σ∗ on tähdetön, koska L(Σ∗) = L(¬∅); samoin (ab)∗ koska
L((ab)∗) = L(ε ∪ ((aΣ∗ ∩ Σ∗b)− (Σ∗(a2 ∪ b2)Σ∗))) (Perrin 1990: 22).

Tähdettömät kielet ovat jaksottomia (aperiodic) (Perrin 1990: 23–25): niil-
lä ei voi kuvata merkkĳonoja, joissa jonkin rakenteen esiintymien määrä on tie-
tyn yhtä suuremman kokonaisluvun monikerta (McNaughton & Papert 1971: 5–6,
Carlson 2003: 14–15). Useimmat ajanilmausten semantiikkaa kuvaavat säännölliset
lausekkeet ovat tähdettömiä, mutta monikertojen laskemista tarvitaan parillisuus-
ja parittomuusilmausten sekä ilmaustyypin joka n:s kuvaamisessa (luvut 8.10.3 ja
8.10.4) (Lauri Carlson, suullinen tieto 29.6.2004).

3.4 Luonnollisen kielen generointi

Luonnollisen kielen generointi tuottaa luonnolliskielistä tekstiä tai puhetta yleensä
ei-kielellisen syötteen perusteella (Reiter & Dale 2000: 1). Toteuttamani ajanilmaus-
ten generointĳärjestelmän rakenne perustuu väljästi Reiterin ja Dalen (id.: 59–72)
kuvaamaan generoinnin putkiarkkitehtuuriin (pipeline architecture). Generointĳär-
jestelmä käyttää väliesitysmuotona eräänlaista dependenssipiirrerakennetta, mutta
se ei ole minkään tietyn dependenssikielioppimallin mukainen (luku 10.6.1).

Putkiarkkitehtuuriin perustuva luonnollisen kielen generointĳärjestelmä koos-
tuu useasta peräkkäisestä vaiheesta, joista kukin saa syötteekseen edellisen vaiheen
tuottaman tuloksen. Reiter ja Dale (id.: 59–60) jakavat generoinnin putkiarkkiteh-
tuurin kolmeen perusvaiheeseen: dokumentinsuunnitteluun, mikrosuunnitteluun ja
realisointiin.

Dokumentinsuunnittelun (document planning) syöte koostuu tietolähteestä
(knowledge source), viestintätavoitteesta (communicative goal), käyttäjämallista
(user model) ja diskurssihistoriasta (discourse history). Dokumentinsuunnittelu si-
sältää sisällön päättämisen (content determination) ja dokumentin rakenteen muo-
dostamisen (document structuring). Dokumentinsuunnittelu valitsee tulokseen tule-
vat (ja siitä pois jäävät) syötetiedot sekä päättää tekstin järjestyksen ja rakenteen.
Dokumentinsuunnittelun tuloksena on dokumenttisuunnitelma (document plan).
(Id.: 63–65.)

Mikrosuunnittelu (microplanning) saa syötteekseen dokumenttisuunnitelman.
Mikrosuunnittelu koostuu leksikalisoinnista (lexicalization), viittaavien ilmausten
generoinnista (referring expression generation) ja koostamisesta (aggregation). Mik-
rosuunnittelu valitsee dokumenttisuunnitelman sisältämien tietojen esittämiseen
käytettävät sanat ja lauserakenteet, valitsee tuloksen eri asioista kussakin yhtey-
dessä käyttämät viittaavat ilmaukset, ja päättää tekstin jakautumisen virkkeiksi tai
muiksi sopiviksi yksiköiksi. Mikrosuunnittelun tuloksena on tekstinmäärittely (text
specification). (Id.: 65–71.)
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Realisointi (realization) sisältää kielellisen realisoinnin (linguistic realization)
ja rakenteen realisoinnin (structure realization). Tämä vaihe kuvaa tekstinmääritte-
ly sisällön kielellisesti oikeellisiksi virkkeiksi, jotka esittävät halutun merkityksen, ja
esittää haluttaessa tekstin rakenteen jossain rakenteisessa muodossa. (Id.: 71–72.)

Koska ajanilmaukset ovat virketason alapuolella, toteuttamani generointĳär-
jestelmä ei sisällä lainkaan dokumentinsuunnittelua. Ajanilmausten säännölliset
lausekkeet vastaavat dokumentinsuunnittelun tuloksena olevan tekstisuunnitelman
perusyksikköinä olevia viestejä (message) (id.: 61–63), mutta ne ovat rakenteeltaan
lähempänä lopullista lausekerakennetta ja niitä voi koostaa rekursiivisesti. Ne muis-
tuttavakin enemmän protolausekemäärittelyitä, eräänlaisia kielestä riippumattomia
predikaatti–argumentti-rakenteita, jotka Reiter ja Dale mainitsevat abstraktimpien
viestien vaihtoehtona (id.: 72–73). Koska ilmaukset ovat myös suhteellisen yksin-
kertaisia, esimerkiksi mikrosuunnittelu sisältää käytännössä pelkän leksikalisoinnin
(luku 10.4).

Olen toteuttanut generointiputken Wilcockin (2001) tapaan peräkkäisinä
XSLT-muunnoksina. Nämä XSLT-muunnokset käyttävät kuitenkin vielä erillisiä
XML-muotoisia generointisääntöjä, jotta uusien generoitavien rakenteiden lisäämi-
nen ei yleensä vaatisi XSLT-muunnossääntöjen muokkaamista (luku 10.6.2).
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4 Aineisto

Tämä luku kuvaa tutkielmassa käyttämääni kalenteriajanilmausaineistoa, sen ke-
räämisperiaatteita, rakennetta, sisältöä ja lähteitä.

MIETTA-hankkeessa toteuttamani ajan- ja hinnanilmausten esitysmuodon
pohjana ollut aineisto oli melko suppea. Ajanilmausten rakenteiden ja semantiikan
tutkimista varten oli tarpeen selvittää järjestelmällisemmin todellisuudessa käytet-
tyjä kalenteriajanilmauksia. Tätä varten pyrin keräämään aiempaa laajemman ja
monipuolisemman ajanilmausaineiston.

4.1 Aineiston keräämisperiaatteita

Pyrin keräämään ajanilmausaineistoon lähinnä esimerkkejä erilaisista ajanilmaus-
ten tyypeistä ja niiden sisältämistä rakenteista. Ilmausten ulkoinen ja kieliopillinen
muoto ovat olleet toissĳaisia. Olen kerännyt vain suomen- ja englanninkielisiä il-
mauksia, koska osaan näitä kieliä parhaiten.

Aineisto on laadullinen, ei määrällinen: en ole yrittänyt selvittää ilmaustyyp-
pien tai rakenteiden esiintymistiheyksiä, vaan kustakin rakenteesta riittää yksi esi-
merkki. Käytännössä monet rakenteet toistuvat, koska yleinen rakenne voi esiin-
tyä harvinaisemman yhteydessä. Lisäksi ilmauksen ulkoisesta muodosta ei aina näe
suoraan sen semanttista rakennetta.

Osa aineiston ajanilmauksista on käyttöyhteydessään, joko virkkeen, luettelon
tai taulukon osana, osa ilman ympäristöä. Olen kuvannut epämuodollisesti monien
ilmausten rakenteita, mutta en ole analysoinut yksittäisiä ilmauksia tarkemmin.

4.2 Aineiston rakenne ja sisältö

Ajanilmausaineisto koostuu kahdesta osasta: perusaineistosta ja täydennysaineis-
tosta. Olen kerännyt nämä osat eri perusteilla ja olen myös käsitellyt niitä jonkin
verran eri tavalla.

Perusaineiston pohjaksi keräsin WWW-sivuja, joilla oli kalenteriajanilmaus-
ten yhteydessä usein esiintyviä avainsanoja tai -ilmauksia, kuten aukioloajat tai
opening hours . Aukioloaikailmausten etsiminen johtui MIETTA-hankkeesta, jossa
ne olivat keskeisiä. Kävin läpi näitä sivuja ja poimin niillä esiintyviä ajanilmauksia
varsinaiseen aineistoon.

Täydennysaineisto sisältää esimerkkejä sellaisista kalenteriajanilmausten si-
sältämistä rakenteista, jotka päättelin tai yleistin perusaineiston ilmausten pohjalta,
olin huomannut muissa yhteyksissä tai muuten tulivat mieleeni. Näistä rakenteista
en kuitenkaan ollut löytänyt esimerkkejä nopealla perusaineiston pohjana olevien
WWW-sivujen läpikäynnillä. Näiden ilmaustyyppien olemassaolon selvittämiseksi
etsin esimerkkejä niistä suoraan WWW-hakupalveluilla.

Perusaineiston pohjana olevat WWW-sivut keräsin AltaVista-18 ja Google-

18http://www.altavista.com/
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hakupalveluiden19 kautta puoliautomaattisesti käyttäen apuna GNU Wget
-ohjelmaa20 sekä muutamaa tekemääni Perl-apuohjelmaa. Kävin läpi 681 suomen-
kielistä ja 1223 englanninkielistä WWW-sivua, joilta poimin 73 suomenkielistä ja
72 englanninkielistä ajanilmausta tai ajanilmausten ryhmää.

Koska kustakin ajanilmausten rakenteesta riitti yksi esimerkki-ilmaus, otin ai-
neistoon vain pienen osan kaikista sivuilla esiintyneistä ajanilmauksista. Läheskään
kaikki avainsanoja sisältäneet sivut eivät sisältäneet varsinaisia ajanilmauksia. En
laskenut kaikkien ajanilmauksia sisältävien sivujen määrää.

Täydennysaineiston ajanilmausten rakenteiden etsimiseen käytin lähinnä
Google-hakupalvelua. Täydennysaineisto sisältää 145 ajanilmausta, joista 86 on
suomenkielisiä ja 59 englanninkielisiä. Koska englanninkielisiä WWW-sivuja on
enemmän, niillä esiintyy harvinaisempiakin ilmausten rakenteita. Lisäksi englan-
nin sanojen vähemmän taipumisen vuoksi englanninkielisiä rakenteita oli usein hel-
pompi etsiä. Suomenkielisten ilmausten suurempaa määrää selittää ehkä se, että
äidinkielellä on helpompi muodostaa haettavat ilmaukset. Vieraalla kielellä ei vält-
tämättä tiedä, miten tietty asia yleensä ilmaistaa.

4.3 Aineiston lähteet

Perusaineiston lähteinä olivat kalenteriajanilmauksia sisältävät WWW-sivut. Kos-
ka käytin hakusanoina pääosin aukioloaikoihin liittyviä ilmauksia, suurin osa pe-
rusaineiston lähteistä oli erilaisten palvelujen, oppilaitosten, liikkeiden ja matkailu-
kohteiden aukioloaikoja kuvaavia WWW-sivuja. Lisäksi oli ainakin yksi työaikoja
(työvuoroja) kuvaava sivu. Englanninkielisistä ilmauksista suuri osa on peräisin yli-
opistojen kirjastojen aukioloaikatiedoista; suomenkielisten ilmausten lähteet olivat
monipuolisempia.

Täydennysaineiston ajanilmaukset sisältävät enemmän muitakin kuin auki-
oloajanilmauksia, koska ne löytyivät suoraan ilmausten rakenne-esimerkkien perus-
teella eivätkä muiden hakusanojen perusteella. Osittain tämän vuoksi olen poiminut
suurimman osan täydennysaineiston ilmauksista virkkeen sisältä, kun taas perus-
aineisto sisältää enemmän listoissa ja taulukoissa esiintyviä ilmauksia. Myös täy-
dennysaineiston ilmausten lähteet ovat vaihtelevampia kuin perusaineiston lähteet:
niissä on esimerkiksi opinto-oppaita, kurssiaikatauluja, asetustekstejä, pöytäkirjoja,
raportteja, uutisia ja verkkokeskusteluviestejä.

Englanninkielisten ajanilmausten lähteinä pyrin käyttämään erimaalaisia
WWW-sivuja, koska esimerkiksi päivämäärät ilmaistaan usein eri tavalla eri englan-
ninkielisissä maissa. Sivut olivat pääosin sellaisia, joiden voi arvella olevan äidinkie-
lisen puhujan tekemiä, mutta otin mukaan englanninkielisiä sivuja myös muualta
kuin englanninkielisistä maista. Ilmausten rakenteen ja semantiikan kannalta näillä
seikoilla ei pitäisi olla merkitystä, mutta generoinnin olisi tarpeen pystyä tuotta-
maan tiedot erilaisten käytäntöjen mukaisesti. Tässä tutkielmassa kuvaamani ge-

19http://www.google.com/
20http://www.gnu.org/software/wget/
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nerointĳärjestelmä ei kuitenkaan mene niin pitkälle.
Perusaineiston lähteinä olevat WWW-sivut keräsin syksyn 2002 aikana, täy-

dennysaineiston pääosin vuonna 2004.
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5 Aineiston ajanilmaukset ja niiden rakenteet

Tämä luku kuvaa ajanilmausten yleisiä tyyppejä ja rakenteita keräämäni aineiston
sisältämien esimerkki-ilmausten perusteella.

5.1 Ajanilmausten rakenteiden kuvauksen periaatteet

Esittelen tässä luvussa kaikki aineistosta löytämäni ajanilmausten semantiikan kan-
nalta olennaisesti erilaiset rakenteet aineiston esimerkki-ilmausten perusteella. En
erottele perus- ja täydennysaineistosta löytyneitä ilmauksia. Ilmausten sisältämiä
yksittäisiä syntaktisia rakenteita käsittelen vain muutamassa kohdassa suppeasti. Il-
mausten muodossa näkymättömiä semanttisia erotteluja käsittelen pääasiassa vasta
ilmausten säännöllisten lausekkeiden kuvauksen yhteydessä luvussa 8. Rakenteiden
eristämistä luonnolliskielisistä ilmauksista en käsittele tässä työssä lainkaan.

Ilmausten rakenteiden käsittelyjärjestys heĳastaa osittain ilmausten seman-
tiikan riippuvuussuhteita: olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan käsittelemään
ensin yleisemmät rakenteet ja sellaiset rakenteet, joita myöhempien rakenteiden
kuvaus käyttää luvussa 8.

Osaa esimerkki-ilmauksista olen yksinkertaistanut aineiston sisältämistä il-
mauksista, jotta ilmauksen keskeinen rakenne tulisi paremmin esiin. Olen myös
osittain yhtenäistänyt ilmausten sisältämiä välimerkkejä ja kirjoitusasuja. Aineis-
ton alkuperäisistä ilmauksista on esimerkkejä liitteessä A, ja koko aineisto on liit-
teenä J olevalla CD-tietolevyllä. Mukana on sekä suomen- että englanninkielisiä il-
mausesimerkkejä aineiston mukaan. Kaikki rakenteet ovat voivat kuitenkin esiintyä
kummassa kielessä tahansa.

5.2 Ajanilmausten perusrakenteet

5.2.1 Perusilmaukset

Ajanilmausten perusosina ovat ilmaukset, jotka vastaavat yksittäisiä eritasoisia ka-
lenteriajanjaksoja tai sellaisten joukkoja: yksittäiset vuodet, kuukaudet, (vuo-
den)viikot, kuukaudenpäivät, viikonpäivät, tunnit ja minuutit. Tällaisia ilmauksia
ovat esimerkiksi 2000 (vuosi), heinäkuu, 48 (viikko), 31. (kuukaudenpäivä), maa-
nantai , 12 (tunti) ja 12.15 (tunti ja minuutit). Yksittäisiä minuutteja ei käytän-
nössä käytetä tunneista erillisinä. Sekunnit ja sekunnin murto-osat ovat harvinaisia
tuntien ja minuuttien yhteydessä, mutta niitä käytetään kestoa kuvaavissa ajan-
ilmauksissa. Vuosiluku voi olla esitetty kahdella numerolla, jos vuosisata käy ilmi
muualta ilmauksesta tai asiayhteydestä: 1992–98 . Tunnit ja sitä lyhyemmät ilmauk-
set kuvaavat yleensä lähes pistemäisiä ajanhetkiä, tuntia pitemmät ajanjaksoja.

Ajanilmausten perusosia ovat myös kalenteriajanjaksoja vastaavia ajanyksi-
köitä kuvaavat ilmaukset: esimerkiksi kuukausi ja vuorokausi . Yksiköt voivat olla
joko kalenteriajanjaksojen joukkoja vastaavia kalenteriyksiköitä tai mitä tahan-
sa kyseisen ajanjakson pituisia aikoja, mittayksiköitä: esimerkiksi viikko voi tar-
koittaa maanantaista sunnuntaihin ulottuvaa ajanjaksoa tai mitä tahansa seitse-
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män päivän aikaa, joka voi olla epäjatkuva (Carlson 2003: 56). Luonnolliskielisissä
ilmauksissa kalenteriyksiköt voidaan merkitä määriteosalla kalenteri- (calendar),
mutta usein yksikköjen tyyppejä ei erotella.

Joidenkin kalenteriajanjaksoja kuvaavien ilmausten yhteydessä voi olla myös
yksikkömäärite, joka ilmaisee, mitä ajanyksikköä tietty luku tarkoittaa. Suomessa
tällaisia ovat erityisesti kello, viikko ja vuosi , mutta myös päivä kuukaudenpäivien
yhteydessä.

5.2.2 Nimetyt ajanjaksot

Nimetyt ajanjaksot voivat olla esimerkiksi juhlapäiviä tai -aikoja tai muita ajanjak-
soja: joulu, koulujen loma-aikoina, kesäkaudella, adventtisunnuntait . Osa tällaisis-
ta ilmauksista on täsmällisiä: esimerkiksi joulupäivä on joka vuosi 25.12. Joidenkin
ilmausten merkitys vaihtelee vuosittain, esimerkiksi pääsiäinen. Jotkin ilmaukset
ovat monitulkintaisia: esimerkiksi Christmas voi tarkoittaa vain joulupäivää tai ko-
ko joulunaikaa (Mani & Wilson 2000: 72). Toiset ilmaukset ovat sellaisinaan epä-
täsmällisiä, esimerkiksi kesällä. Jotkin ilmaukset voivat olla sovelluskohtaisia: esi-
merkiksi viikonloppu voi olla perjantaista tai lauantaista sunnuntaihin.

Juhlapäivät tai ajanjaksot voi olla ilmaistu rinnakkain sekä nimettynä ajan-
jaksoilmauksena että päivämäärinä: talvikaudella torstaista sunnuntaihin klo 11–19
(3.1.–30.4. ja 16.9. alkaen).

5.2.3 Ajan osat

Luonnolliskielisissä ajanilmauksissa käytetään usein sĳamuoto- tai prepositioraken-
teita ilmaisemaan osittaisuutta: esimerkiksi maanantai ja Monday tarkoittavat tyy-
pillisesti kokonaista maanantaita, maanantaina, maanantaisin, on Monday ja on
Mondays mitä tahansa tarkemmin määrittelemätöntä aikaa maanantain tai maa-
nantaiden sisällä. Joskus kuitenkin myös pelkkä maanantai voi kuvata osittaisuutta:
esimerkiksi ilmaustyyppi maanantai klo 10 esiintyy todellisesti. Lyhenneilmauksen
ma merkitys riippuu käyttöyhteydestä, mutta usein se tarkoittaa ’maanantaisin’.

5.2.4 Listat

Erityisesti aukioloajanilmauksissa esiintyy usein kalenteriajanjaksojen tai niiden vä-
lien muodostamia listoja: ma, ti ja to; klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.30 . Listassa voi
olla pilkkujen tilalla jokin konjunktio, useimmiten ja, joskus tai .

5.2.5 Monitasoiset ilmaukset

Ajanilmaukset sisältävät usein eri tasojen aikoja, jotka rajoittavat ilmauksen ku-
vaamaa aikaa tarkemmin: esimerkiksi ilmaus ma–to klo 10–18, pe klo 10–17 sisältää
viikonpäivä- ja tuntitason. Tasojen ei tarvitse olla sisäkkäisiä: esimerkiksi tammi-
kuussa viikolla 5 ei välttämättä sisällä kokonaista viikkoa.

Usein tällaisissa luonnollisen kielen monitasoisissa ilmauksissa ei ole mitään
erotinmerkkiä eri tasojen ilmausten välillä, mutta joskus erottimena voi olla esimer-
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kiksi kaksoispiste tai pilkku: 24.6.–16.8.: ma–to klo 7.30–17.45 . Joskus taas tasojen
järjestys voi olla tavanomaisesta poikkeava ja jonkin tason ilmaus voi olla sulkeissa:
esimerkiksi ilmauksen ma–pe klo 9–18, la klo 9–15, su klo 12–18 (marras–joulukuu)
osailmaus marras–joulukuu viittaa vain sunnuntain aukioloaikaan.

Yksi listan ja monitasoisten ilmausten yhdistelmän erikoistapaus on myös-
ilmaus: ma–pe klo 8.00–16.00, 1.10.–31.5. välisenä aikana myös la klo 9.00–15.00 .
Ilman myös-sanaa tämän voisi ymmärtää siten, että 1.10.–31.5. paikka olisi auki
vain lauantaisin.

Myös kokonainen päivämäärä voidaan ajatella monitasoisena ilmauksena: esi-
merkiksi 31.5.2003 sisältää kuukaudenpäivä-, kuukausi- ja vuositason. Päivämää-
rään voi liittyä myös viikonpäivä: la 31.5.2003 . Tässä viikonpäivä ei vaikuta ilmauk-
sen merkitykseen, vaan se vain kuvailee päivämäärää. Viikonpäivät voivat liittyä
myös päivämäärälistaan tai -väliin. Päivämäärälistan yhteydessä viikonpäivät ovat
yleensä erikseen kunkin päivämäärän tai kuukaudenpäivän yhteydessä: Mon 3, Wed
5, Fri 7 May .21 Päivämäärävälin yhteydessä viikonpäivät voivat olla joko omana
erillisenä välinään tai erikseen välin alku- ja loppupäivämäärän yhteydessä: ma–pe
23.12.–27.12.; ma 31.3. – pe 4.4.2003 .

5.3 Aikaväli-ilmaukset

Aikaväli-ilmauksia ovat esimerkiksi huhti–elokuussa, maanantaista perjantaihin, klo
10–18 , 1–15 June ja from the second to the last week of the quarter . Kummastakin
päästä rajoitettujen aikaväli-ilmausten lisäksi esiintyy toisesta päästä rajoittamat-
tomia aikaväli-ilmauksia: klo 10 alkaen; 31.10.2003 asti . Raja-ajanjakso voi myös
olla epätäsmällinen: from sometime in March 2005 . Aikaväli voi myös olla rajoitettu
jonkin laajemman ajanjakson sisälle: vuonna 2004 kesäkuusta alkaen.

Yleensä aikaväli-ilmaukset kattavat raja-ajanjaksonsa, mutta joskus halutaan
ilmauksen kattavan vain rajajaksojen välinen aika eikä enää itse rajajaksoja: klo
19:n jälkeen; ennen maaliskuuta. Tällaiset aikaväli-ilmaukset ovat tyypillisesti toi-
sesta päästä rajoittamattomia, mutta myös kokonaan rajoitettuja esiintyy: after
February but before May 15, 2004 . Kokonaan rajoitettu ilmaus voi myös kattaa
vain toisen rajajaksonsa, joskin tällaiset ilmaukset ovat harvinaisia: after January
until April .

Aikaväli-ilmauksen rajajaksot voivat koostua useista eritasoisista ajoista: 20.6.
klo 16 – 23.6.; from 10.00am on Sunday to 6.00pm on Friday ; from the fourth
Sunday in May to the Tuesday following Labor Day . Ilmauksen la 20–01 kuvaama
aikaväli ulottuu vuorokaudenvaihteen yli, mutta loppujakso ei sisällä viikonpäivää.

Toisesta päästä rajoittamattomiin aikaväli-ilmauksiin voi liittyä myös ilmauk-
sen alaa muokkaava määrite vähintään, enintään, aikaisintaan tai viimeistään: esi-
merkiksi at least until July 2004 ; enintään 31.12.2006 asti ; aikaisintaan 1.1.2005

21Englanninkielisissä ilmauksissa esiintyy myös päivämäärälistoihin liittyviä erillisiä viikonpäi-
välistoja, joissa erottimena on vinoviiva: esimerkiksi Mon/Tues 25/26 Oct . Tämä näyttäisi kui-
tenkin koskevan lähinnä kahden päivän listoja.
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alkaen; at the latest from January 2005 . Aikaisintaan ja viimeistään voivat liit-
tyä myös yksittäiseen ajanjaksoilmaukseen, joka ei kuvaa aikaväliä: at the earliest
in September 2004 ; viimeistään toukokuussa 2004 ; vuonna 1998 viimeistään huhti-
kuussa.

5.4 Konjunktiiviset (epäjatkuvat) ilmaukset

Useimpien edellä käsittelemieni ajanilmausesimerkkien on voinut ajatella kuvaa-
van joukon erillisiä jatkuvia ajanjaksoja. Myös konjunktion ja sisältävät ilmaukset
voi yleensä ajatella tällä tavalla disjunktiivisina: esimerkiksi aukioloajoiksi tulkittu
ajanilmaus ma–pe klo 10–18 ja la klo 10–15 ilmaisee kohteen olevan auki minä ta-
hansa ilmauksen kuvaamana aikana. Toinen vaihtoehto olisi ajatella ilmauksen ku-
vaavan yhden pitkän epäjatkuvan ajan, joka sisältäisi kaikki ilmauksen kuvaamat
kellonaikavälit.

Jotkin ajanilmaukset on helpompi ajatella konjunktiivisina. Ilmaus voi esimer-
kiksi kuvata useita vaihtoehtoisia aikoja, joista kukin sisältää useita erillisiä, mutta
kiinteästi toisiinsa liittyviä ajanjaksoja. Esimerkiksi kurssilla voi olla vaihtoehtoiset
ryhmät eri viikonpäivinä: ma ja ke tai ti ja to klo 13–17 ; tai sama kaksipäiväinen
kurssi voidaan järjestää useamman kerran: either September 15 and 22 or Novem-
ber 10 and 17 . Jälkimmäisessä esimerkissä 17.9. ja 24.9. kuuluvat yhteen, samoin
12.11. ja 19.11. Näiden ilmausten voi ajatella kuvaavan kahden (tai useamman)
epäjatkuvan ajan disjunktiota.

5.5 Ajankestoilmaukset

Ajankestoilmaukset esittävät tietynpituisen ajan käyttäen yleensä mitta- tai ka-
lenteriyksikköilmauksia, joihin liittyy usein kerroin: kaksi tuntia; viisi päivää. Ker-
roin voi olla myös murto- tai sekaluku, jossa murto-osa on useimmiten puoli tai
neljännes , joskus myös muu murtoluku: neljännestunti ; kaksi ja puoli kuukautta;
kolmannesvuosi ; one-eighth of a year . Desimaalilukukertoimisia ajankestoilmauksia
esiintyy lähinnä tilastoissa: 2,5 kuukautta; 73,3 vuotta. Ajankesto voi olla rajoitettu
tietyn ajanjakson sisälle: one week between Christmas and Easter .

Ajankestoilmauksen kerroin voi olla väli, joka voi olla toisesta päästä rajoit-
tamaton: 4–10 tuntia; vähintään kahdeksan päivää; enintään kolme vuotta. Väli ei
välttämättä kata rajakohtiaan: yli kaksi viikkoa; alle kolme kuukautta. Ajankesto-
välin rajailmaukset voivat kuvata eritasoisia aikoja: 6 months to 2 years . Kerroin
voi olla myös disjunktiivinen: 6, 9 tai 12 kuukautta.

Ajankestoilmaus voi koostua usean eri tason ajanilmauksista: kaksi vuotta ja
kolme kuukautta. Lisäys- ja vähennyskestoilmauksissa yhteen ajankestoon lisätään
tai siitä vähennetään toinen: kaksi päivää yli kuukauden; three weeks short of two
years .
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5.6 Toiseen ajanjaksoon ankkuroidut ilmaukset

Ajanilmaus voi kuvata aikoja, jotka on ankkuroitu eli esitetty suhteessa johonkin
toiseen ajanjaksoon, viiteajanjaksoon. Usein ankkuroitu ilmaus kuvaa ajan, joka
edeltää tai seuraa jotain toista aikaa.

Ankkuroituja ilmauksia ovat esimerkiksi pääsiäistä edeltävänä torstaina ja
juhlapyhien aattoina (juhlapyhän aatto on juhlapyhää edeltävä päivä). Edeltävä-
ja seuraava-rakenteisiin voi liittyä myös järjestysluku, esimerkiksi the second Sun-
day following Christmas Day , tai lukumäärä, esimerkiksi two Sundays following
Christmas Day . Rakenne voi sisältää myös listan: Monday, Tuesday and Thursday
preceding Valentine’s Day .

Toiseen ajanjaksoon ankkuroituja ilmauksia ovat myös ennen- ja jälkeen-
ilmaukset: ennen joulua; vuoden 2004 jälkeen. Näihin liittyy usein jokin ilmauk-
sen alaa rajoittava määrite: joulukuussa ennen joulua. Ennen- tai jälkeen-ilmaus
voi sisältää myös ajankesto- tai ajanjaksoilmauksen, joka kuvaa miten kaukana vii-
teajanjaksosta tarkoitettu aika on: neljä viikkoa ennen joulua.22 Ilmaus the week
before January 1 tarkoittaa samaa kuin the week preceding January 1 . Ankkuroitu
ilmaus voi kuvata myös tietystä ajanjaksosta alkavan tai tiettyyn ajanjaksoon päät-
tyvän tietynmittaisen ajan: 27.9. ja 4.10.2004 alkavilla viikoilla; one year starting
from April 2004 .

Eräänlaisia ankkuroituja ilmauksia ovat myös ajanjakson alkua tai loppua
tarkoitavat ilmaukset: vuoden 2004 alku; at the end of December . Usein tällaiset
liittyvät aikaväleihin: vuoden 2003 alusta elokuun loppuun mennessä.

5.7 Peräkkäisyysilmaukset

Peräkkäisiä samantyyppisiä ajanjaksoja kuvaa esimerkiksi ilmaus consecutive Sun-
days . Usein tällaisiin ilmauksiin liittyy peräkkäisten ajanjaksojen lukumäärä: kolme
peräkkäistä sunnuntaita. Ilmaukseen voi liittyä myös alku- tai loppuaika: 14.1.2001
alkaen 5 peräkkäisenä sunnuntaina; six consecutive months from November 2002 .
Kolme ensimmäistä esimerkkiä kuvaavat peräkkäisiä aikoja, jotka eivät kuitenkaan
ole välittömästi peräkkäin, viimeinen esimerkki välittömästi peräkkäisiä aikoja.

Ilmaukset kaksoispyhän ensimmäisenä pyhänä ja peräkkäisistä pyhistä viimei-
senä kuvaavat yhden välittömästi peräkkäisten aikojen jonosta, jonka edellä tai jäl-
jessä ei ole samantyyppistä aikaa. Ilmauksiin liittyy myös järjestyslukuilmaus (luku
5.8.1).

22Tämän voi tulkita myös merkitsevän ’neljä joulua edeltävää viikkoa’. Englannissa erottelun
voi tehdä määräisyydellä: four weeks before Christmas ’neljän viikon päässä ennen joulua’ tai the
four weeks before Christmas ’neljä joulua edeltävää viikkoa’.
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5.8 Lukuilmaukset

5.8.1 Järjestyslukuilmaukset

Järjestyslukuilmaus kuvaa tietyn ajan sisällä toistuvista ajanjaksoista tietyn järjes-
tysluvun mukaisen jakson. Tällainen ilmaus on muotoa a:n n:ntenä b:nä tai a:n
(n:nneksi) viimeisenä b:nä: 3rd and 4th Wednesday of month; on the 1st Friday
of the month during Semester ; from Week 3 onwards in each semester ; kuukauden
viimeisenä arkimaanantaina. Järjestyslukuilmaukset kuvaavat tyypillisesti viikon-
päiviä tai viikkoja.

Ensimmäinen- ja viimeinen-ilmauksiin voi liittyä myös ajanjaksojen lukumää-
rä: on the first two Mondays of the month; the first two weeks of the year . Laskettava
aika voi sisältää myös listan: the second Monday and Thursday of the month.

5.8.2 Parillinen ja pariton

Ajanilmaus voi sisältää parillinen- tai pariton-ilmauksen: parittomina päivinä klo
13.55–14.15 ; torstaisin parillisina viikkoina. Parillisuus ja parittomuus viittaavat
yleensä kalenteriajanjaksojen numerointiin (viikoilla ISO-viikonnumeroon; Interna-
tional Organization for Standardization 1988), mutta ne voivat viitata myös ajan-
jakson järjestyslukuun jonkin pitemmän ajanjakson sisällä, kuten ilmauksissa odd
weeks of term ja odd days of the week .23 Ilmaus parittomina tiistaina tarkoittaa
parittomien viikkojen keskiviikkoja joko ISO-viikkonumeroinnin mukaan tai jonkin
tietyn ajanjakson sisällä, kuten ilmauksessa kuukauden parittomina tiistaina.

5.8.3 Joka n :s

Ajanilmaus voi sisältää rakenteen joka n:s a : joka toinen keskiviikko. Jotta tällainen
ilmaus olisi mielekäs, se täytyy kiinnittää johonkin alkuajanjaksoon, josta keskiviik-
kojen laskeminen aloitetaan: 23.9. alkaen joka neljäs viikko ti 16–18 . Usein tällaisen
ilmauksen yhteydessä on myös jokin tarkempi ajan kuvaus, kuten päivämäärät tai
parillisina viikkoina. Pelkän alkuajan sĳaan ilmauksessa on usein ajanjakso, jon-
ka sisällä lasketaan: every second Sunday from October to April .24 Ilmaukseen voi
liittyä myös lista: joka toinen tiistai ja torstai . Yleisin n :n arvo on kaksi varsinkin
viikonpäivien yhteydessä, mutta muitakin esiintyy.

5.9 Poikkeusajanilmaukset

5.9.1 Tavalliset poikkeusajanilmaukset

Ajanilmaus voi kuvata myös poikkeuksia: esimerkiksi aukioloajat voivat poiketa
tavanomaisesta tiettynä viikonpäivänä tai määrättyyn aikaan vuodesta. Tällaisissa

23Sanat odd ja even tarkoittavat usein muuta kuin parittomuutta ja parillisuutta, mutta ne
esiintyvät tällaisissa ilmauksissa myös näissä merkityksissä.

24Every second Sunday voi tarkoittaa myös joka kuukauden toista sunnuntaita (every second
Sunday of the month).
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poikkeusajanilmauksissa voi olla eksplisiittinen paitsi - tai lukuunottamatta-sana tai
ne voivat olla esimerkiksi sulkeissa perusaikojen jälkeen.

Yksinkertaisimmillaan poikkeusajanilmaus vain jättää perusajasta jotain pois:
every day except Christmas Eve and Christmas Day . Usein poikkeusajanilmaus
kuitenkin sisältää kuitenkin kaksi osaa: milloin poikkeavat ajat ovat voimassa ja
mitkä ne ovat. Tällainen ilmaus on esimerkiksi klo 8.30–15.30 (ma klo 9.30–15.30).
Tässä tavanomaisesta poikkeavat (aukiolo)ajat ovat maanantaisin ja ne ovat kello
9.30–15.30. Vastaavia ilmauksia ovat myös seuraavat:

su–pe klo 11–18, la klo 11–16 sekä 1.9.–30.9. joka päivä klo 11–17

ma–pe 9–15.15 (loka–huhtikuussa maanantaisin 10–18)

Poikkeusajanilmaus voi liittyä pelkästään aikavälin toiseen rajailmaukseen:
8.30 (Monday 10.00) – 16.00 ; Tuesday 8:30–7:00 (Jul & Aug 6:00).

Poikkeus voi myös perustua implisiittisesti ilmauksen osien merkityksiin: esi-
merkiksi ilmauksessa daily 10.00 a.m.–18.00 p.m., Tues. and Weds. 10.00 a.m.–20
p.m. tiistai ja keskiviikko sisältyvät kaikkiin viikonpäiviin (daily).

Eräänlainen käänteinen poikkeusajanilmaus on muulloin-ilmaus: esimerkiksi
ilmauksen kesällä päivittäin, muulloin ma–pe voi ajatella myös muodossa ma–pe,
paitsi kesällä päivittäin. Muulloin-ilmausta voi edeltää myös useampia ajanilmauk-
sia:

31.5.–4.7. joka päivä 8–18, 5.7.–7.8. joka päivä 8–20, muulloin ma–pe 9–17

5.9.2 Suljettuusilmaukset

Aukioloaikoja kuvaava ajanilmaus voi sisältää myös tiedon kiinnioloajoista. Aukiolo
ja suljettuus eivät kuitenkaan ole ajanilmauksen ominaisuuksia, vaan ne ilmaisevat
sitä, mitä ajanilmaus tarkoittaa tai millaiseen tapahtumatyyppiin se liittyy. Tässä
työssä käsittelen pelkkiä ajanilmauksia, joiden tulkinta esimerkiksi aukioloajoik-
si riippuu mahdollisesta sovelluksesta. Koska aukioloaikaan liittyvän suljettuusil-
mauksen voi kuitenkin usein kuvata ajanilmauksen poikkeusilmauksena, esittelen
seuraavassa myös suljettuutta kuvaavien ajanilmausten tyyppejä. Suljettuusilmaus-
ten tulkintaa poikkeusilmauksina käsittelen lisää liitteessä C.5.

Joskus koko aukioloilmaus koostuu pelkästä suljettuusilmauksesta: talvella
suljettu. Usein suljettuusilmaus on kuitenkin osana aukioloaikalistaa, tyypillisesti
sen lopussa: ma–to 8–19, pe 8–18, la–su suljettu. Suljettuusilmaus voi kuvata au-
kioloaikojen poikkeuksen:

Mon–Thurs 08.30–16.30; Friday 08.30–16.00; closed for lunch 12.30–13.30

ma–pe klo 9–17, la klo 9–13 (heinäkuun lauantait suljettu)

Suljettuusilmaus voi kuvata myös ajan, jolloin paikka on poikkeuksellisesti
auki:
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Sunday closed except for 9 June – 23 June when open 9.00am–1.00pm

talvikaudella to–su klo 11–19; suljettuna 2.12.02–2.1.03 lukuunottamatta ad-
venttisunnuntaita, jolloin avoinna klo 11–19

5.10 Ehdolliset ilmaukset

Ajanilmaus voi olla ehdollinen, jolloin ilmauksen kuvaamaan aikaan sisältyvät vain
tietyn ehdon täyttävät ajat. Usein ehto liittyy siihen, mille viikonpäivälle tietty
päivämäärä tai juhlapyhä osuu. Ehdollisia ajanilmauksia ovat esimerkiksi seuraavat:

the 3rd Wednesday of every month (or the following day when Wed. is a
Holiday)

joulupäivää seuraavana viikonloppuna, jos joulupäivä on keskellä viikkoa

sen viikon keskiviikkona ja torstaina, jolle sattuu maaliskuun 22. päivä tai jos
sillä viikolla on pitkäperjantai, edellisen viikon keskiviikkona ja torstaina

koko viikonloppu, jos sille osuu jouluaatto tai joulupäivä

uutena vuotena koko viikonloppu, jos sekä uuden vuoden aatto että uuden
vuoden päivä sattuu viikonlopulle

Kolme ensimmäistä ilmausta ovat myös ankkuroituja ajanilmauksia (seuraavana,
edellisen).

Ehtolauseen voi ajatella myös ilmausta määrittelevänä ominaisuutena: esi-
merkiksi ilmaus joulupäivää seuraavana viikonloppuna, jos joulupäivä on keskellä
viikkoa tarkoittaa samaa kuin keskellä viikkoa olevaa joulupäivää seuraavana vii-
konloppuna.

Ehdollinen ilmaus 1.1. ja 1.5., jos ne sattuvat lauantaille tai sunnuntaille
vastaa ilmausta lauantait ja sunnuntait 1.1 ja 1.5.

5.11 Suhteelliset frekvenssi-ilmaukset

Suhteellinen frekvenssi-ilmaus kuvaa, montako kertaa jokin asia toistuu tiettynä
aikana. Kun myös toistuva asia on jokin aika, koko ilmaus on ajanilmaus. Toistu-
va aika voi olla kalenteriajanjakso, kuten ilmauksessa two Saturdays a month, tai
kalenteri- tai mittayksikkö, kuten ilmauksessa neljä viikkoa vuodessa. Jälkimmäi-
nen on ajankestoilmaus, jonka ala on rajattu. Toistumisen sisältäviä ajanjaksoja voi
olla useita peräkkäin jonkin vielä laajemman ajan sisällä: two Saturdays a month
during the school year .

Ajankestoilmauksen sisältävät suhteelliset frekvenssi-ilmaukset ja varsinaiset
kalenteriajanilmaukset voivat esiintyä yhdessä esimerkiksi työajoissa:

shifts vary from 4 to 10 hours; 12 and 20 hours per week available, mainly
evenings and/or weekends

Kun ajatellaan koko viikon työvuoroja yhdessä, tämä ajankestoilmaus on
myös epäjatkuva.
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5.12 Deiktiset ja anaforiset ajanilmaukset

Deiktisiä eli puhehetkeen ankkuroituja ajanilmauksia ovat esimerkiksi tänään, huo-
menna, ensi viikolla, viime maanantaina, viime viikon maanantaina ja a week from
next Friday . Anaforiset ajanilmaukset on ankkuroitu tiettyyn viiteajankohtaan, jo-
ka ei ole puhehetki: esimerkiksi seuraavalla viikolla, kaksi kuukautta myöhemmin ja
edellisenä vuonna.

5.13 Aikavyöhykeilmaukset

Kellonajanilmaukseen voi liittyä aikavyöhyketieto: esimerkiksi Friday: 9.00–16.00
Central European time. Eräänlainen aikavyöhyketieto on myös tieto siitä, että ky-
seessä on kesä- tai normaaliaika (talviaika): esimerkiksi klo 4.05 kesäaikaa.

5.14 Epämääräiset ja epätarkat ajanilmaukset

Ajanilmaukseen voi liittyä epämääräinen määrite, esimerkiksi noin tai vähintään:
ma–pe n. 8.00–17.00 . Ajanilmaus voi olla vieläkin epämääräisempi, esimerkiksi au-
kioloajat vaihtelevat :

Monday–Friday 08.30–17.00 plus at least one evening until 20.00 except Au-
gust, Saturday 11.00–18.00 for selected Saturdays, please check local times

Monday–Friday: 8:00am–9:30pm, Saturdays (some): 12.00pm–5.00pm

Mon–Fri: Hours may vary – normally 10:00am–12:00 noon; 2:00pm–4:00pm

Yksi epämääräisten ajanilmaustyyppi on myös sopimuksesta: ti–to 15–18 ja
su 12–15 tai sopimuksesta.

Monet nimetyt ajanjaksot ovat sellaisinaan epämääräisiä tai sovelluskohtaisia:
aamulla; talvikaudella. Sovelluskohtaiseksi voi ajatella myös ilmauksen auringonlas-
kuun asti : sillä on melko tarkka merkitys, joka kuitenkin riippuu vuodenpäivästä ja
paikasta maapallolla.

Myös jonkin ajanjakson alku- tai loppuosaa kuvaavat ilmaukset ovat usein
epämääräisiä: alkuvuonna 2004 ; maaliskuun loppupuolella. Joissakin asiayhteyk-
sissä nämä ilmaukset voivat olla täsmällisiäkin: alkuvuonna voi joskus tarkoittaa
samaa kuin tammi–kesäkuussa.

Luvussa 8 kuvaamani ajanilmausten semantiikan esitys laajennettuina sään-
nöllisinä lausekkeina ei pysty yleisesti kuvaamaan epämääräisiä tai epätarkkoja
ajanilmauksia.

5.15 Ajanilmausten sisällä esiintyvät muut ilmaukset

Ajanilmausten sisällä voi joskus olla muutakin kuin varsinaisia ajanilmauksia: esi-
merkiksi erilaisia ajanilmaukseen tai sen osaan liittyviä määritteitä tai huomautuk-
sia sekä erityisesti aukioloajanilmauksissa esiintyviä osakohdeilmauksia.
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Ajanilmauksen osaan liittyvä määrite on esimerkiksi ensi-ilta: pe 2.8. klo 19.00
ensi-ilta, su 4.8. klo 16.00 . Ajanilmaukseen liittyvä huomautus voi esimerkiksi il-
maista, että tietystä ajankohdasta lähtien palvelu on rajoitettua tai muuten poik-
keavaa: Mon–Thu 9.00–22.00*, Fri 9.00–20.00* (*Limited service from 18.00); 9.30
am to 7.00 pm (wine & cheese from 5.00 pm).

Osakohteita ovat jonkin kohteen, paikan tai palvelun osat, esimerkiksi kir-
jaston eri osastot. Osakohdeilmauksia sisältävässä ajanilmauksessa voi olla kaikille
osakohteille yhteinen perusajanilmaus, johon eri osakohteilla voi olla erilaisia poik-
keuksia tai lisäyksiä: esimerkiksi ma–pe klo 8.00–16.00; viikonloppuisin ja arkipyhi-
nä ruokailu klo 12.30–13.30, kahvio klo 12.00–15.00, kirjasto klo 8.00–15.00 .

Osakohteita sisältävissä ajanilmauksissa voi olla myös ajanilmauksia, jotka
viittaavat ilmauksessa edellä olevaan ajanilmaukseen, esimerkiksi

Monday to Thursday 10am to 9pm, Friday to Sunday 10am to 6pm. Book
retrievals and the Copy Centre close half an hour before these times.

Usein tällaisessa ilmauksessa johonkin osakohteeseen liittyvä aika poikkeaa pääkoh-
teeseen tai johonkin toiseen osakohteeseen liittyvästä ajasta tietyn ajankeston ver-
ran. Tällainen ajanilmaus on siis eräänlainen toiseen ajanjaksoon ankkuroitu ilmaus
(aliluku 5.6).

Ilmauksen sisäisen (anaforisen) viittauksen sisältävä ilmaustyyppi voi esiintyä
muuallakin kuin osakohdeilmauksissa:

Mon–Fri 11:30am–11pm, Sat–Sun 11:30am–12am (closes an hour earlier in
winter)

Tässä voisi kuitenkin olla selvempää ilmaista talvenkin aukioloajat suoraan
kellonaikoina. Osakohteita sisältävässä ilmauksessa tämäntyyppinen rakenne on eh-
kä luontevampi, koska esimerkiksi asiakas voi käyttää eri osakohteiden palveluja
ajallisesti lähekkäin: voi olla hyödyllistä tietää, että jos kopiokeskus suljetaan nyt,
kirjasto suljetaan puolen tunnin kuluttua.

Ajanilmausten semantiikka laajennettuina säännöllisinä lausekkeina kuvaa
vain ajanilmauksia, ei esimerkiksi niihin liittyviä ulkopuolisia määritteitä tai osa-
kohdeilmauksia. Säännöllisillä lausekkeilla ei voi kuvata myöskään ilmaustyyppiä
talvella tuntia aiemmin.
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6 Laajennetut säännölliset lausekkeet ja niiden
operaatiot

Laajennetut säännölliset lausekkeet ovat tämän työn keskeisin apuväline. Tämä lu-
ku kuvaa tässä työssä käyttämieni säännöllisten lausekkeiden merkintätavat ja ope-
raatiot. Perusoperaatioiden (aliluku 6.3) lisäksi käytän useita säännöllisten relaa-
tioiden (äärellisten transduktorien) avulla määriteltyjä lisäoperaatioita (6.4). Tässä
työssä tarkoitan säännöllisillä lausekkeilla aina laajennettuja säännöllisiä lausekkei-
ta, jotka kattavat kaikki nämä operaatiot.

6.1 Laajennettujen säännöllisten lausekkeiden etuja

Laajennettujen säännöllisten lausekkeiden käyttämisellä ajanilmausten esittämi-
seen on useita etuja. Säännöllisten lausekkeiden ominaisuudet ovat hyvin tunnet-
tuja. Säännölliset lausekkeet ovat toisaalta varsin ilmaisuvoimaisia, mutta toisaalta
myös suhteellisen yksinkertaisia ja laskennallisilta ominaisuuksiltaan kohtuullisia,
vaikka joidenkin operaatioiden aika- ja tilavaativuus voikin olla suuri, jos säännöl-
lisistä lausekkeista muodostetut automaatit ovat kovin suuria.

Säännöllisiä lausekkeita voi käsitellä sekä syntaktisesti, säännöllisen lausek-
keen tasolla, että semanttisesti, säännöllisen lausekkeen kuvaaman kielen tai sään-
nöllistä lauseketta vastaavan äärellisen automaatin tasolla. Semanttista käsittelyä
tarvitaan esimerkiksi pääteltäessä ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla mallin-
tarkistamista käyttäen (luku 9.1.2). Luonnollisen kielen ilmausten generointi (luku
10) sekä lausekkeiden muunnokset (luku 9.2) ja päättely termien toisinkirjoituksen
avulla (luku 9.1.3) käsittelevät säännöllisiä lausekkeita syntaktisesti.

Kaikille säännöllisten lausekkeiden (kielten) operaatioille on yhteistä se, että
jos operaation operandit ovat säännöllisiä lausekkeita (kieliä), myös operaation tulos
on säännöllinen lauseke (kieli).

6.2 Merkintätavat

Käytän tässä tutkielmassa ja erityisesti tässä luvussa seuraavia säännöllisiin lausek-
keisiin liittyviä merkintätapoja.

Suuraakkoset (erityisesti A ja B) kuvaavat säännöllisiä lausekkeita, L(A) on
säännöllisen lausekkeen A kuvaama kieli eli merkkĳonojen joukko, ja Σ on aakkos-
to eli kielen merkkĳonossa käytettävien merkkien joukko. Muuttuja a mahdollisine
alaindekseineen vastaa yksittäistä aakkoston Σ merkkiä, muuttujat x , y ja z mah-
dollisine alaindekseineen aakkoston Σ (mahdollisesti tyhjiä) merkkĳonoja.

Merkintä xy tarkoittaa merkkĳonojen x ja y konkatenaatiota eli merkkĳo-
noa, jossa merkkĳonon x merkkejä seuraavat merkkĳonon y merkit. Vastaavasti
merkintä xi. . .xj tarkoittaa merkkĳonojen xk (i ≤ k ≤ j) konkatenaatiota järjestyk-
sessä. Tämän merkinnän kuvaama jono voi koostua myös vain yhdestä jonosta xk.
Merkkĳonon x pituudelle käytän merkintää |x |.
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Käytän samoja operaatiosymboleja sekä säännöllisille lausekkeille että nii-
den kuvaamille kielille. Lisäksi käytän jatkossa keskenään vaihdettavasti ilmauk-
sia ”säännöllisen lausekkeen A operaatio” ja ”säännöllisen lausekkeen A kuvaaman
(säännöllisen) kielen L(A) operaatio” silloin, kun ei ole sekaannuksen vaaraa.

Lasken luvun 0 kuuluvaksi luonnollisten lukujen joukkoon N.
Luonnolliskielistä ajanilmausta a vastaavaa laajennettua säännöllistä lause-

ketta merkitsen RE (a).
Ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa käytän päätteettömällä kallistetulla

kirjasintyypillä esitettyjä nimiä kuvaamaan ennalta määriteltyjä vakiomerkkĳono-
joukkoja: esimerkiksi h10 , christmasday .

6.3 Perusrakenteet ja -operaatiot

Säännöllisten lausekkeiden ja siten säännöllisten kielten perusoperaatiot ovat kon-
katenaatio, yhdiste ja Kleenen tähti (konkatenaation toisto). Laajennetuissa sään-
nöllisissä lausekkeissa voi näiden lisäksi käyttää yleensä erityisesti lausekkeiden leik-
kausta ja komplementtia sekä usein konkatenaation potenssia. Näiden operaatioiden
määritelmät esittää esimerkiksi Lewis & Papadimitriou (1997: 75–78).

Säännöllisten lausekkeiden perusoperaatiot ovat seuraavat:

Σ mikä tahansa aakkoston Σ merkki: L(Σ) = {a | a ∈ Σ}

ε tyhjä merkkĳono: L(ε) = {ε}

A . B konkatenaatio (peräkkäisyys):
L(A . B) = {xy | x ∈ L(A), y ∈ L(B)}

A ∪ B yhdiste: L(A ∪ B) = L(A) ∪ L(B)

A ∩ B leikkaus: L(A ∩ B) = L(A) ∩ L(B)

A− B erotus: L(A− B) = L(A)− L(B)

An konkatenaation potenssi; konkatenaation toisto n kertaa:
n ∈ N, L(A0) = ε, L(An) = L(A . An−1)

AN yleistetty konkatenaation potenssi:
N ⊆ N, L(AN ) =

⋃
k∈N L(Ak)

A∗ Kleenen tähti (valinnainen konkatenaation toisto):
L(A∗) = L(AN)

A+ Kleenen plus (konkatenaation toisto): L(A+) = L(A[1,∞[)

¬A komplementti (aakkoston Σ suhteen): L(¬A) = L(Σ∗)− L(A)

∼A termin (merkin) komplementti: L(∼A) = L(Σ)− L(A)

Yleistetyn konkatenaation potenssin eksponentissa käytän tavanomaisista
joukkomerkinnöistä yhdistettä ∪, suljettua lukuväliä [m, n] = {k ∈ N |m ≤ k ≤ n}
ja yläpäästä rajoittamatonta avointa lukuväliä [m,∞[ = {k ∈ N | k ≥ m}. Lisäksi
samastan yksittäisen luonnollisen luvun n ja sen muodostaman yksikköjoukon {n},
mikä mahdollistaa esimerkiksi lausekkeen A3∪[5,10].
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Konkatenaatio-operaattorina toimivan pisteen voi jättää pois selvissä tapauk-
sissa, esimerkiksi jos toisena operandina on Σ∗.

Operaatioiden laskentajärjestys ilman sulkeita on sama kuin Karttusella
(1997: 119): voimakkaimmin sitovat etumerkintäiset yksipaikkaiset operaatiot (esi-
merkiksi komplementti), toiseksi jälkimerkintäiset operaatiot eli konkatenaation po-
tenssioperaatio, Kleenen tähti ja plus, kolmanneksi konkatenaatio ja heikoimmin
kaksi- ja useampipaikkaiset operaatiot. Muuten laskenta tapahtuu järjestyksessä
vasemmalta oikealle, jos sulkeita ei käytetä. Kaikkia operaatioita voi ryhmitellä sul-
keilla halutun laskentajärjestyksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi A ∩B ∪ ¬C ∗ . D

on sama kuin (A∩B)∪ ((¬C )∗ .D). Käytän sulkeita paikoitellen selvyyden vuoksi
silloinkin, kun ne eivät olisi välttämättömiä.

6.4 Lisäoperaatiot

Käytän ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa perusoperaatioiden lisäksi myös
useita muita operaatioita. Useimpia niistä ei pysty esittämään suoraan tunnista-
vien äärellisten automaattien operaatioina, vaan niiden toteuttaminen vaatii äärel-
listen transduktorien käyttämistä. Näiden operaatioiden tuottamissa kielissä on tyy-
pillisesti merkkĳonoja, jotka ovat operandikielten merkkĳonojen aitoja osajonoja.
Seuraavassa esitän tekstissä mainitsemieni operaatioiden määritelmät merkkĳono-
joukkojen kuvauksina tai muiden operaatioiden avulla. Operaatioiden toteutukset
säännöllisten relaatioiden (eli käytännössä äärellisten tranduktorien) operaatioiden
avulla ovat liitteessä B.

Merkkĳonon x jatkuvuus tai epäjatkuvuus on aina suhteessa johonkin toiseen
jonoon y , jonka jonka jatkuva tai epäjatkuva osajono x voi olla.

Käytän seuraavassa merkintää Σ∗ = L(Σ∗).

6.4.1 Osajono-opearatiot ja yhtenäinen verho

Osajono-operaatiot kuvaavat merkkĳonon jatkuvia tai mahdollisesti epäjatkuvia
osajonoja.25 Ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa käytän vain epätyhjiä osajo-
no-operaatioita, mutta olen määritellyt ne tyhjän jonon kuvaavien osajono-operaa-
tioiden avulla.

in A jatkuva osajono (tekĳä): L(in A) = {y |xyz ∈ L(A), x, y, z ∈ Σ∗}

in+ A jatkuva epätyhjä osajono: L(in+ A) = L(in A− ε)

in∗ A epäjatkuva osajono (osasana):
L(in∗ A) = {y1. . .yn | x1y1x2. . .xnynxn+1 ∈ L(A),

x1, . . ., xn+1, y1, . . ., yn ∈ Σ∗, n ≥ 1}

in∗
+ A epäjatkuva epätyhjä osajono: L(in∗

+ A) = L(in∗ A− ε)

Carlson (2003) määrittelee algebrallisesti operaatiot in (id.: 42) ja in∗ (id.: 56).

25Jatkuvaa osajonoa voidaan nimittää myös tekĳäksi (factor) ja epäjatkuvaa osajonoa osasa-
naksi (subword).
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Merkkĳonon x yhtenäinen (konveksi) verho merkkĳonon y suhteen on jonon
y jatkuva osajono, jonka mahdollisesti epäjatkuva osajono x on. Jonojen x ja y

ensimmäinen merkki on sama, samoin viimeinen.

A convexhull B jonon yhtenäinen verho; kielen L(B) jatkuvat osajonot,
jotka sisältävät kielen L(A) jonkin jonon mahdollisesti epäjat-
kuvana osajononaan:
L(A convexhull B) = {x1y1x2. . .yn−1xn ∈ L(in+ B) |
x1x2. . .xn ∈ L(A) ja y1, . . ., yn−1 ∈ Σ∗}

6.4.2 Alku- ja loppuosaoperaatiot

Yleiset (tyypitetyt) alku- ja loppuosaoperaatio kuvaavat merkkĳonosta tietyn kie-
len mukaisen alku- tai loppuosan. Carlson (2003: 25) määrittelee nämä operaatiot
algebrallisesti.

P // A alkuosa: L(P // A) = {x | xy ∈ L(A), x ∈ L(P), y ∈ Σ∗}

A \\ S loppuosa: L(A \\ S ) = {y | xy ∈ L(A), x ∈ Σ∗, y ∈ L(S )}

Tyypittämättömät alku- ja loppuosaoperaatiot kuvaavat merkkĳonon alusta
tai lopusta mielivaltaisen merkkĳonon. Epätyhjät operaatiot kuvaavat vähintään
ensimmäisen tai viimeisen merkin.

prefix A tyypittämätön alkuosa: L(prefix A) = L(Σ∗ // A)

prefix+ A epätyhjä tyypittämätön alkuosa: L(prefix+ A) = L(prefix A−ε)

suffix A tyypittämätön loppuosa: L(suffix A) = L(A \\ Σ∗)

suffix+ A epätyhjä tyypittämätön loppuosa: L(suffix+ A) = L(suffix A−ε)

Yleiset (tyypitetyt) alku- ja loppuosaoperaatiot voisi esittää myös tyypit-
tämättömien alku- ja loppuosaoperaatioiden avulla: P // A = P ∩ prefix A ja
A \\ S = S ∩ suffix A.

Epäjatkuvat tyypittämättömät alku- ja loppuosaoperaatiot kuvaavat merk-
kĳonon osajonon, joka sisältää vähintään merkkĳonon ensimmäisen tai viimeisen
merkin.

prefix∗+ A epätyhjä epäjatkuva tyypittämätön alkuosa:
L(prefix∗+ A) = L((Σ // A) . Σ∗ ∩ in∗

+ A)

= {y1. . .yn | y1x2. . .xnynxn+1 ∈ L(A), y1 ∈ Σ+,

x1, . . ., xn+1, y2, . . ., yn ∈ Σ∗, n ≥ 1}

suffix∗+ A epätyhjä epäjatkuva tyypittämätön loppuosa:
L(suffix∗+ A) = L(Σ∗ . (A \\ Σ) ∩ in∗

+ A)

= {y1. . .yn | y1x2. . .xnynxn+1 ∈ L(A), yn ∈ Σ+,

x1, . . ., xn+1, y2, . . ., yn−1 ∈ Σ∗, n ≥ 1}
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6.4.3 Osamäärä- ja kontekstioperaatiot

Osamääräoperaatiot kuvaavat merkkĳonot, joiden alusta tai lopusta on poistettu
tietyn kielen mukainen osa (esimerkiksi Wood 1987: 434):

B \ A vasen osamäärä; L(A), jonka alusta on poistettu L(B):
L(B \ A) = {x | yx ∈ L(A), y ∈ L(B), x ∈ Σ∗}

A / B oikea osamäärä; L(A), jonka lopusta on poistettu L(B):
L(A / B) = {x | xy ∈ L(A), y ∈ L(B), x ∈ Σ∗}

Kontekstioperaatiot kuvaavat merkkĳonot, joiden edellä tai jäljessä on tiet-
tyyn kieleen kuuluva merkkĳono. Carlson (2003: 25) käyttää kontekstioperaatioista
nimityksiä vasen ja oikea abstraktio-operaatio.

C 8 A vasen konteksti; L(A), jota edeltää L(C ):
L(C 8 A) = {x | yx ∈ L(C . A), y ∈ L(C ), x ∈ L(A)}

A ′ C oikea konteksti; L(A), jota seuraa L(C ):
L(A ′ C ) = {x | xy ∈ L(A . C ), x ∈ L(A), y ∈ L(C )}

6.4.4 Sulkeumaoperaatiot

Sulkeumaoperaatiot kuvaavat merkkĳonoja, joissa tiettyyn kieleen sisältyvän jonon
edellä tai jäljessä ei ole saman kielen jonoa. Nimistään huolimatta vasen ja oikea
sulkeuma eivät ole toistosta riippumattomia operaatioita, vaan yleensä CCA 6= CA.
Sulkeumaoperaatioiden määrittelyssä ei tarvita transduktorioperaatioita.

CA vasen sulkeuma; L(A), jota edeltää kielen L(A) epätyhjiä jonoja
sisältämätön merkkĳono (voi olla tyhjä):
L(CA) = L(¬ (Σ∗ AΣ∗) . A)

AB oikea sulkeuma; L(A), jota seuraa kielen L(A) epätyhjiä jonoja
sisältämätön merkkĳono (voi olla tyhjä):
L(AB) = L(A . ¬ (Σ∗ AΣ∗))

6.4.5 Maksimaaliset ja minimaaliset jonot

Maksimi- ja minimioperaatiot kuvaavat säännöllisen kielen sisältämät maksimaali-
set ja minimaaliset jonot (Lauri Carlson, suullinen tieto 21.10.2003, 29.6.2004):

max A maksimaalinen jono; L(A) ilman aitoja osajonojaan:
L(max A) = {y | y ∈ L(A) ja xy /∈ L(A), yz /∈ L(A),

xyz /∈ L(A) millään x, z ∈ L(Σ+)}

min A minimaalinen jono; L(A) ilman aitoja ylĳonojaan:
L(min A) = {x ∈ L(A) | y ∈ L(in x )− {x} ja y /∈ L(A)}
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6.4.6 Lisäys- ja poisto-operaatiot

Operaatio ign jättää ottamatta huomioon (ignore) merkkĳonosta toisen kielen
merkkĳonot eli käytännössä lisää merkkĳonoon toisen kielen merkkĳonoja (Kart-
tunen 1997: 143), ja rm poistaa merkkĳonosta toisen kielen merkkĳonoja:

A ign B huomiotta jättäminen; kielen L(A) merkkĳonot, joiden merkkien
väliin on limitetty kielen L(B∗) merkkĳonoja:
L(A ign B) = {y0x1y1x2 . . . yn−1xnyn | x1x2 . . . xn ∈ L(A),

y0, . . . , yn ∈ L(B∗)}

A rm B poistaminen; kielen L(A) merkkĳonot, joiden sisältä on poistettu
kielen L(B) merkkĳonot:
L(A rm B) = {x1x2 . . . xn | x1 . . . xn ∈ L(Σ∗ − B),

x1y1x2y2 . . . yn−1xn ∈ L(A), y1, . . . , yn−1 ∈ L(B)}

6.4.7 Pituusoperaatiot

Pituusoperaatiot kuvaavat kielen tietynpituiset merkkĳonot:

A oflen B samanpituisuus; kielen L(A) merkkĳonot, jotka ovat kielen L(B)

jonkin merkkĳonon pituisia:
L(A oflen B) = {x | x ∈ L(A) ja |x| = |y| jollakin y ∈ L(B)}

fractlen (A,m,n) murto-osapituus; merkkĳonot, joiden pituus on tasan m
n

kielen L(A) jonkin merkkĳonon pituudesta:
L(fractlen (A,m,n)) = {x | x ∈ L(in∗ y), y ∈ L(A), |x| = m

n
|y|,

m ≤ n, |y|mod n = 0}26

Käytännössä L(fractlen (A,m,n)) sisältää vain yhden merkkĳonon x kutakin sopi-
vaa kielen L(A) merkkĳonoa y kohti. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska operaatiota
fractlen käytetään vain tietynmittaisten merkkĳonojen tuottamiseen, jolloin näiden
merkkĳonojen sisällöllä ei ole merkitystä.

6.4.8 Paikanvarausmerkkioperaatiot

Erillisen ryhmänsä muodostavat operaatiot, jotka käsittelevät aakkostoon Σ kuulu-
mattomia paikanvarausmerkkejä, joita kuvaan merkillä M. Näitä operaatioita tar-
vitaan merkkĳonojen epäjatkuvien osajonojen käsittelyssä, esimerkiksi kun halu-
taan säilyttää tieto osajonon epäjatkuvuuskohdista ja niiden pituuksista. Tätä tie-
toa tarvitaan esimerkiksi siirrettäessä epäjatkuvan osajonon kuvaamaa merkkĳo-
nohahmoa suhteessa alkuperäiseen merkkĳonoon. Esimerkiksi olkoon merkkĳono
x = a1a2 . . . a20 ja merkkĳono y = a2a5a6a7a12a13 ∈ L(in∗

+ x ). Kun merkkĳonon y

esittämää hahmoa siirretään neljä merkkiä oikealle merkkĳonon x suhteen, saadaan
merkkĳono y ′ = a6a9a10a11a16a17 . Olen käyttänyt paikanvarausmerkkioperaatioi-

26Merkintä m mod n (m, n ∈ Z) tarkoittaa jakojäännöstä, kun m jaetaan n:llä.
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ta ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa suhteellisten frekvenssi-ilmausten (luku
8.13) ja aikavyöhykeilmausten (liite C.7) käsittelyyn.

anyM A mielivaltaisten merkkien korvaaminen paikanvarausmerkeillä; kie-
len L(A) merkkĳonot, joissa mitä tahansa merkkejä on korvattu
paikanvarausmerkillä M:
L(anyM A) = {b1b2 . . . bn | bk = M tai bk = ak kaikilla 1 ≤ k ≤ n,

kun a1a2 . . . an ∈ L(A)}
embedM A paikanvarausmerkkien lisääminen; kielen L(A) merkkĳonot, joi-

den merkkien väleihin on limitetty paikanvarausmerkkejä M:
L(embedM A) = L(A ign M)

allM A kaikkien merkkien korvaaminen paikanvarausmerkeillä; kielen
L(A) merkkĳonojen pituiset pelkistä paikanvarausmerkeistä M

koostuvat jonot:
L(allM A) = {b1b2 . . . bn ∈ L(M∗) | bk = M kaikilla 1 ≤ k ≤ n,

kun a1a2 . . . an ∈ L(A)}
rmM A paikanvarausmerkkien poistaminen; kielen L(A) merkkĳonot,

joista on poistettu paikanvarausmerkit M:
L(rmM A) = {x1x2 . . . xn ∈ Σ∗ | y0x1y1x2 . . . yn−1xnyn ∈ L(A),

x1, . . . , xn ∈ Σ∗, y0, . . . , yn ∈ L(M∗)}
trimbegM A paikanvarausmerkkien poistaminen alusta; kielen L(A) merk-

kĳonot, joiden alusta on poistettu paikanvarausmerkit M:
L(trimbegM A) = {x | yx ∈ L(A), y ∈ L(M∗),

x = a1 . . . an ∈ L((Σ ∪ M)∗), a1 6= M}
trimendM A paikanvarausmerkkien poistaminen lopusta; kielen L(A) merk-

kĳonot, joiden lopusta on poistettu paikanvarausmerkit M:
L(trimendM A) = {x | xy ∈ L(A), y ∈ L(M∗),

x = a1 . . . an ∈ L((Σ ∪ M)∗), an 6= M}
trimM A paikanvarausmerkkien poistaminen alusta ja lopusta; kielen L(A)

merkkĳonot, joiden alusta ja lopusta on poistettu paikanvaraus-
merkit M:
L(trimM A) = L(trimbegM trimendM A)

continuousM A aikajanan suhteen epäjatkuvien jonojen poistaminen; kielen
L(A) merkkĳonot, joissa aikajanan suhteen jatkuvan jonon edessä
tai jäljessä voi olla paikanvarausmerkkejä M:
L(continuousM A) = L(A ∩ (M∗Σ∗M∗))

mapanytoanyM A muiden kuin paikanvarausmerkkien kuvaaminen muiksi
merkeiksi; merkkĳonot, joissa kielen L(A) merkkĳonojen mitkä
tahansa merkit paitsi paikanvarausmerkit M on kuvattu miksi ta-
hansa merkeiksi paitsi M:
L(mapanytoanyM A) = {b1b2 . . . bn | a1a2 . . . an ∈ L(A),

bk ∈ Σ jos ak ∈ Σ, bk = M jos ak = M, kaikilla 1 ≤ k ≤ n}
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6.5 Makromekanismi

Jotkin rakenteet tai operaatioiden yhdistelmät esiintyvät monissa säännöllisissä
lausekkeissa. Myös yksi säännöllinen lauseke voi sisältää useita samankaltaisia ra-
kenteita, jotka saattavat erota toisistaan vain tiettyjen operaatioiden operandien
osalta.

Toistuvien rakenteiden esittämisen helpottamiseksi käytän eräänlaista yksin-
kertaista makromekanismia: nimettyjä makroja voi määritellä säännöllisten lausek-
keiden operaatioiden ja toisten makrojen avulla. Makroilla voi olla parametreja.
Esimerkiksi osajono-operaation voisi määritellä makrona tyypittämättömien alku-
ja loppuosaoperaatioiden avulla: in(A) = prefix suffix A.

Kun säännöllisiä lausekkeita ajatellaan termeinä, käyttämäni makromekanis-
min voi ajatella termien toisinkirjoitussäännöstöksi: makrokutsu on termi, jonka
järjestelmä toisinkirjoittaa makron määritelmää vastaavan toisinkirjoitussäännön
avulla toiseksi termiksi. Tämä tulostermi voi sisältää säännöllisten lausekkeiden
perusoperaatioita ja toisia makrokutsuja. Loppuun asti toisinkirjoitettu termi ei
enää sisällä makrokutsuja. Kokonainen makrokutsu on säännöllinen lauseke.

Makrojen toisinkirjoitus on varsin yksinkertaista. Koska toisinkirjoituksen
täytyy olla päättyvä ja koska makroissa ei ole käytettävissä minkäänlaista ehto-
rakennetta, makrot eivät saa kutsua itseään rekursiivisesti suoraan eivätkä epäsuo-
rasti toisen makron kautta (makro a kutsuu makroa b, joka kutsuu taas makroa a).
Makrojen toisinkirjoitussäännöt eivät myöskään ota huomioon argumenttitermien
rakennetta. Käytännössä kutakin makroa vastaa yksi toisinkirjoitussääntö.

Käytän makrokutsuille merkintää nimi(arg1 , . . . , argn). Tässä arg1 . . . argn

ovat makron argumentit, jotka tulevat makron laajentamisessa makron parametrien
arvoiksi.27 Argumentit voivat olla joko säännöllisiä lausekkeita, yksittäisiä luonnol-
lisia lukuja tai yleistetyn konkatenaation potenssioperaation eksponentteina käy-
tettäviä luonnollisten lukujen joukkoja. Jos makro käyttää parametria osana yleis-
tetyn konkatenaation potenssin eksponentin sisältämää lukuväliä, sitä vastaavan
argumentin täytyy olla yksittäinen luonnollinen luku.

Makromäärittelyille käytän merkintää nimi(param1 , . . . , paramn) = runko.
Makron määritelmä runko voi sisältää toisia makrokutsuja ja muita säännöllisten
lausekkeiden rakenteita sekä makron parametreja param1 . . . paramn .

Säännöllisen lausekkeen laskentajärjestyksen kannalta laajennettu makro on
yksi kokonaisuus, joka sitoo voimakkaammin kuin ympärillä olevat operaatiot. Laa-
jennetun makron ympärille voi siis ajatella sulkeet. Myös kukin makron saama argu-
mentti on vastaava kokonaisuus. Esimerkiksi edellä olevaa osajono-operaation mak-
rototeutusta käyttävä lauseke in(A ∪ B)∗ laajenisi muotoon (prefix suffix (A ∪ B))∗.

Makrot helpottavat huomattavasti erityisesti mutkikkaiden säännöllisten
lausekkeiden kirjoittamista. Makrot ovat keskeisiä myös luonnolliskielisten ilmaus-
ten tuottamisessa ajanilmausten säännöllisistä lausekkeista: tietty makro vastaa

27Usein argumentteja nimitetään todellisiksi parametreiksi ja parametreja muodollisiksi para-
metreiksi.
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tyypillisesti tiettyä luonnolliskielistä rakennetta, jolloin generointisäännöt voivat
tuottaa makron perusteella tämän rakenteen. Jos generointisäännöissä pitäisi yrit-
tää selvittää lopullisen säännöllisen lausekkeen rakennetta ilman makroja, monista
säännöistä tulisi huomattavasti mutkikkaampia tai generoiduista ilmauksista epä-
luonnollisempia.

Ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa käytän sekä makroja että itse mää-
rittelemiäni säännöllisten kielten operaatioita. Periaatteena on ollut se, että operaa-
tioiden määrittelyt voivat käyttää äärellisten transduktoreiden operaatioita, mak-
rojen määrittelyt eivät. Makrot voivat kyllä käyttää transduktorien avulla määritel-
tyjä operaatioita. Lisäksi makrot liittyvät usein nimenomaan ajanilmausten sään-
nöllisiin lausekkeisiin, kun operaatioita voisi yleensä käyttää muunkinlaisissa sään-
nöllisissa lausekkeissa.
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7 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
semantiikan malli

Tämä luku kuvaa ajanilmausten säännöllisille lausekkeille tässä työssä käyttämäni
semantiikan, eli sen, miten tietty säännöllinen lauseke tai sen kuvaama säännöllinen
kieli vastaa tiettyä aikaa.

7.1 Ajanilmausten ja säännöllisten lausekkeiden suhde
todelliseen aikaan

Ajanilmausten semantiikan kuvaaminen laajennettuina säännöllisinä lausekkeina
perustuu ajan kuvamiseen merkkĳonoina, joita voi kuvata säännöllisillä lausekkeil-
la. Ajan kuvaamisessa voi erottaa neljä eri tasoa tai esitysmuotoa: (1) todellinen
aika ja sen erilaiset ajat, ajanjaksot ja -hetket; (2) todellisen ajan aikojen kuvaus
merkkĳonoina ja niiden joukkoina, säännöllisinä kielinä; (3) todellisen ajan aiko-
ja kuvaavien säännöllisten kielten esitys säännöllisinä lausekkeina; ja (4) todellisen
ajan aikoja kuvaavat luonnollisen kielen ilmaukset. Voi myös ajatella, että säännöl-
liset lausekkeet mallintavat ajanilmauksia ja säännöllisten lausekkeiden kuvaamat
kielet todellista aikaa (Lauri Carlson, suullinen tieto 6.4.2004). Edellä luku 5 esitte-
li todellisen ajan aikoja kuvaavia luonnollisen kielen ilmauksia. Luku 8 puolestaan
esittelee niitä vastaavia säännöllisiä lausekkeita, jotka kuvaavat samoja todellisen
ajan aikoja tai oikeastaan niitä kuvaavia merkkĳonoja. Seuraavassa esitän mallin,
jolla todellisen ajan aikoja voi kuvata säännöllisinä kielinä.

7.2 Todellisen ajan aikojen kuvaaminen säännöllisinä
kielinä

Aikaa voi mallintaa monella tavalla: suorana tai haarautuvana; diskreettinä, tiheä-
nä tai jatkuvana; pisteistä tai väleistä koostuvana rakenteena (esimerkiksi Galton
1995: 200–214). Tässä työssä kuvaan aikaa suorana. Säännöllisten lausekkeiden ku-
vaamat merkkĳonot koostuvat diskreeteistä merkeistä. Perustana oleva aikamalli
voi kuitenkin olla tiheä tai myös jatkuva, jolloin kukin merkki vastaa aikaväliä
(id.: 213–214).

Seuraavat määritelmät perustuvat Bryn ja Sprangerin (2004: 104) käyttämiin
määritelmiin. Olkoon aika-arvoalue (time domain) eli aikasuora ääretön joukko
T∞, johon liittyy kokonaisjärjestys <T : (aika)piste eli ajanhetki τ i ∈ T∞ on aiemmin
kuin τ j, jos ja vain jos τ i <T τ j. Aika-arvoalue T∞ voi olla esimerkiksi kokonaislu-
kujen joukko Z (diskreetti aika), rationaalilukujen joukko Q (epäjatkuva tiheä aika)
tai reaalilukujen joukko R (jatkuva tiheä aika). Säännöllisten lausekkeiden kannalta
arvoalueen täsmällisellä valinnalla ei ole merkitystä.

Kun τ i ja τ j ovat joukon T∞ pisteitä, puoliavoin väli [τ i, τ j[ ⊂ T∞ kattaa kaik-
ki pisteet τ ∈ T∞, joille τ = τ i tai τ i <T τ <T τ j. Ositetaan aika-arvoalue T∞ sen
aukottomasti peittäviin puoliavoimiin väleihin (ajanjaksoihin) ti = [τ ti , τ ti+1

[ ⊂ T∞,
i ∈ Z. Kukin tällainen perusjakso ti jatkuu mielivaltaisen lähelle perusjakson ti+1
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alkuhetkeä τ ti+1
. Perusjaksot ovat tyypillisesti keskenään yhtä pitkiä, esimerkik-

si vuorokausia, tunteja tai minuutteja.28 Perusjaksot ovat ajanilmausten säännöllis-
ten lausekkeiden perusrakeisuus. Esimerkiksi Verbmobil-järjestelmän ajanilmausten
perusrakeisuus oli minuutti (Endriss 1998b: 18). Tämä malli on lähellä Ohlbachin
(2000b: 480–482, 2004d: 61) käyttämää aikamallia, jossa aikaa kuvaa reaalilukusuo-
ra ja ajanyksiköitä reaalilukusuoran ositukset puoliavoimiin (yläpäästä avoimiin)
väleihin.

Koska säännölliset lausekkeet voivat kuvata vain äärellisiä merkkĳonoja,29 nii-
tä varten aikasuorasta täytyy valita äärellinen aikajana T ⊂ T∞, joka on va-
litusta perusjaksosta t1 alkava ja valittuun perusjaksoon tN päättyvä N perus-
jaksoa sisältävä jono T = t1t2. . .tN−1tN . Merkitään mielivaltaista aikajanan pe-
rusjaksojen jonoa eli aikaa T vastaavaa merkkĳonoa ST (T ). Kutakin yksittäis-
tä aikajanan T perusjaksoa ti vastaa yksi merkki (aakkonen) ST (ti) = ai. Näis-
tä merkeistä koostuu aikajanan osajonoja kuvaavien säännöllisten kielten aakkosto
ΣT = {ai |1 ≤ i ≤ N}. Aakkosto voi siten olla hyvin suuri. Koko aikajanan kuvaava
merkkĳono ST (T ) = a1. . .aN sisältää kaikki aakkoston ΣT merkit järjestyksessä pe-
räkkäin. Käytän tästä merkkĳonosta merkintää all . Aakkosto on järjestetty samoin
kuin aikajanakin: ai < ai+1 kaikilla 1 ≤ i ≤ N − 1. Aikajana T ja siten aakkosto
ΣT ovat sovelluskohtaisia tai sovelluksen mukaan ilmauskohtaisia.

Yksittäinen ajanilmauksen säännöllinen lauseke R määrittelee säännöllisen
kielen, joka koostuu aikajanan kuvaavan merkkĳonon mahdollisesti epäjatkuvista
osajonoista: L(R) ⊆ L(in∗ all). Säännöllinen lauseke R kuvaa ajan T, jos ja vain
jos ST (T) ∈ L(R). Tällöin kieli L(R) sisältää merkkĳonon x = ai1ai2 . . .aik−1

aik , jo-
ka vastaa perusjaksojen jonoa T = ti1 , ti2 , . . ., tik−1

, tik , missä kukin tij on aikajanan
T perusjakso ja ij < ij+1 kaikilla 1 ≤ j ≤ k − 1. Aakkosten ai ja aj peräkkäi-
syys merkkĳonossa x kuvaa eräänlaista seuraajarelaatiota: aikajanalla perusjakso
tj seuraa perusjaksoa ti, mutta ei välttämättä välittömästi.

Edellä oleva kuvaus on vähän yksinkertaistettu, sillä ajanilmauksen säännölli-
nen lauseke voi kuvata myös merkkĳonoja, joilla ei ole mielekästä tulkintaa aikoina.
Käsittelen tätä seuraavassa aliluvussa 7.3.

Luonnollisella kielellä voi esittää myös epäluonnollisia tai ristiriitaisia ajanil-
mauksia: esimerkiksi 30.2., ti 12.11.2004 (todellisuudessa perjantai) tai jouluaaton
ja uudenvuodenaaton väliset päivät tammikuussa. Tällaiset ilmaukset voi kuvata
syntaktisesti oikeellisilla säännöllisillä lausekkeilla, ja niistä puolestaan voisi tuot-
taa luonnolliskieliset ilmaukset. Tällaisten säännöllisten lausekkeiden tarkoite (ku-
vaama joukko) on kuitenkin tyhjä (L(R) = ∅).30 Lausekkeen tarkoitteen tyhjyys

28Jos perusjakso on minuutti tai sitä pitempi ajanjakso, jotkin perusjaksot voivat olla muita
pitempiä karkaussekuntien vuoksi.

29Äärettömiä merkkĳonoja voisi kuvata Büchin tai Mullerin automaateilla (esimerkiksi Tho-
mas 1990: 136–139, 148–149). Tässä työssä en ole tutkinut niiden käyttömahdollisuuksia ajan
kuvaamisessa, varsinkin kun käytännössä yleensä riittää kuvata äärellisiä ajanjaksoja. Myös esi-
merkiksi Ohlbachin (2000b: 477) kalenterilogiikassa käsiteltävät ajanjaksot ovat äärellisiä, mikä
mahdollistaa kalenterilogiikan kääntämisen propositiologiikaksi.

30Myös Endriss (1998b: 89) tulkitsee semanttisesti epäjohdonmukaiset Verbmobilin TEL-lausek-
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paljastuisi esimerkiksi käytettäessä sitä päättelyssä.
Ajanilmausten semantiikassa tyhjä merkkĳono ε ei tarkoita mitään aikaa, kos-

ka sitä ei voi kiinnittää aikajanalle mihinkään tiettyyn kohtaan. Toisaalta sen voi
ajatella kuvaavan milloin tahansa olevaa kestotonta aikaa. Käytännössä tyhjä merk-
kĳono on lähinnä tekninen apuväline: esimerkiksi jos kahden ajan välissä voi olla
mielivaltainen ajanjakso, tämä ajanjakso voi olla myös tyhjä, jolloin ajat ovat pe-
räkkäin.

Yksittäistä ajanilmausta vastaava säännöllinen lauseke R ja sen kuvaama kieli
L(R) tulkitaan tyypillisesti disjunktiivisesti: sovellus voi valita minkä tahansa yksit-
täisen merkkĳonon kaikista säännöllisen kielen L(R) merkkĳonoista. On kuitenkin
mahdollista tulkita R myös konjunktiivisesti, jolloin sovellus käyttäisi kaikkia kielen
L(R) merkkĳonoja yhdessä.

Seuraava esimerkki havainnollistaa aikoja kuvaavia merkkĳonoja. Oletetaan,
että aikajana alkaa maanantaista 1.1.2001 ja että perusjakso on tunti, jolloin aak-
konen a1 vastaa kyseisen päivän ensimmäistä tuntia (kello 0–1). Tällöin esimer-
kiksi tammikuun 2001 esittää yhden merkkĳonon sisältävä joukko {a1 . . . a31·24} =

{a1a2 . . . a743a744}, maanantait esittää merkkĳonojoukko {ai . . . ai+23 | i = 1 + k ·
7 · 24, k ≥ 0} = {a1 . . . a24, a169 . . . a192, . . .} ja kaikki aikavälit kello 10–18 esittää
joukko {ai+10 . . . ai+17 | i = 24k, k ≥ 0} = {a10 . . . a17, a34 . . . a41, . . .}.

7.3 Ei-mielekkäät aikoja kuvaavat merkkĳonot

Laajennettujen säännöllisten lausekkeiden operaatioiden avulla voi helposti esit-
tää myös sellaisia merkkĳonoja, jotka eivät ole aikajanaa kuvaavan merkkĳonon
all mahdollisesti epäjatkuvia osajonoja. Tällaisessa merkkĳonossa x on peräkkäin
sellaisia aakkosia, jotka ovat päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä vastaavat ai-
kajanan perusjaksot: x = yaiajz joillakin 1 ≤ i, j ≤ n, i ≥ j ja y, z ∈ ΣT

∗. Ajan
kuvauksena tällainen jono ei ole mielekäs, koska tiettyä ajanjaksoa ei voi todelli-
suudessa seurata sama tai jokin sitä edeltänyt ajanjakso.

Ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen R kuvaama kieli L(R) voi sisältää se-
kä mielekkäitä että ei-mielekkäitä aikoja vastaavia merkkĳonoja. Ajanilmausten
säännöllisten lausekkeiden semantiikkaa käyttävässä käytännön sovelluksessa voisi
jättää kokonaan huomiotta väärässä järjestyksessä olevia aakkosia (perusjaksoja)
sisältävät jonot, tai ne voisi poistaa lopuksi leikkaamalla kieli L(R) aikajanaa kuvaa-
van merkkĳonon kaikkien (mahdollisesti epäjatkuvien) osajonojen joukon L(in∗ all)
kanssa. Säännöllistä lauseketta vastaavan äärellisen automaatin muodostamisen ja
käsittelyn kannalta on kuitenkin tehokkaampaa leikata tämän joukon kanssa useim-
pien säännöllisen lausekkeen sisältämien konkatenaatioiden ja komplementtien tu-
lokset, jolloin välitulosautomaatit ovat pienempiä.31 Tietyissä säännöllisten lausek-

keet tyhjinä joukkoina.
31Automaattien käytännön toteutus voi kuitenkin olla sellainen, että tietyissä tapauksissa on

merkittävästi tehokkaampaa olla leikkaamatta esimerkiksi konkatenaation tulosta kielen L(in∗ all)
kanssa. Esimerkiksi säännöllisten lausekkeiden testaamiseen käyttämäni XFST-järjestelmä (Kart-
tunen et al. 1997) esittää hyvin tiiviisti kielet, jotka sisältävät minkä tahansa merkin mahdollises-
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keiden rakenteissa välitulosten leikkaaminen on myös välttämätöntä oikean tulok-
sen saamiseksi. Esimerkiksi lauseke (a5 ∩ prefix (bΣ∗ ∩ in all)) \\ a kuvaa b-ajan
alusta lukien viidellä jaolliset peräkkäiset a-ajat, mutta jos siitä jättäisi pois leik-
kauksen joukon in all kanssa, se kuvaisi kaikki yksittäiset a-ajat, koska lausekkeen
prefix (bΣ∗) kuvaaman kielen lopussa voi olla mikä tahansa a-jono.32 Tässä tutkiel-
massa olen jättänyt leikkaukset aikajanan osajonojen kanssa implisiittisiksi, paitsi
muutamissa tapauksissa, joissa leikkaus on erityisen keskeinen.

7.4 Mallin muunnelmia ja rajoituksia

Edellä esittämääni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden semantiikan mallia voi-
si rajoittaa kieltämällä ei-peräkkäisiä perusjaksoja vastaavien aakkosten konkate-
naatiot. Tässä rajoitetummassa mallissa yksittäinen ajanilmauksen säännöllinen
lauseke R määrittelisi kielen, joka sisältäisi peräkkäisiä perusjaksoja vastaavien aak-
kosten jonoja: L(R) ⊆ L(in all). Säännöllinen lauseke R kuvaisi siis ajan (ajanjak-
son) T = ti. . .tj (ti ja tj ovat aikajanan T perusjaksoja, i ≤ j), jos ja vain jos kieli
L(R) sisältäisi perusjaksojen jonoa T vastaavan merkkĳonon ai. . .aj ∈ L(in all).

Jatkuviin osajonoihin rajoitettu malli olisi sikäli luonnollisempi, että peräk-
käisyys aikaa kuvaavassa merkkĳonossa tarkoittaisi ajallista peräkkäisyyttä todelli-
suudessa. Lisäksi erityisesti äärellisiin automaatteihin perustuva laskenta olisi tässä
mallissa tehokkaampaa, koska kielen jatkuvien osajonojen joukko on merkittävästi
pienempi kuin mahdollisesti epäjatkuvien osajonojen joukko. Se myös yksinkertais-
taisi joidenkin ajanilmausten rakenteiden säännöllisiä lausekkeita.

Rajoitetussa mallissa ei kuitenkaan voisi esittää epäjatkuvia ajanilmauksia
pelkkien säännöllisten lausekkeiden avulla, vaan ne vaatisivat ajanilmauksia kuvaa-
vien säännöllisten lausekkeiden lisäksi tapahtumia kuvaavien lausekkeiden käyttä-
mistä. Säännöllisten lausekkeiden operaatioiden yläpuolelle pitäisi myös lisätä toi-
nen operaatio- tai konnektiivitaso, joka sisältäisi ainakin Boolen operaatiot ja yh-
täsuuruusoperaation. (Lauri Carlson, suullinen tieto 20.8.2003.) Lisäoperaatiotasot
mutkistaisivat ainakin joitakin sovelluksia: esimerkiksi äärellisinä automaatteina to-
teutettua mallintarkistamista ei voisi käyttää sellaisenaan lausekkeiden perusteella
päättelyyn. Epäjatkuvia aikoja tarvitaan kuvaamaan esimerkiksi ajan mittayksi-
köitä, joilla voi esittää esimerkiksi epäjatkuvan työajan 40 tuntia viikossa (Carlson
2003: 55–56, 177–178). Jatkossa käytänkin edellä esittämääni laajempaa mallia.

Esittämälläni mallilla ei voi suoraan kuvata pistemäisiä ajanhetkiä, koska ku-
kin perusjakso ti vastaa tiettyjen aikajanan pisteiden väliä. Käytännössä pistemäi-
siä hetkiä tarvitaan harvoin, ja pistemäisenäkin pidetty hetki on yleensä todellisuu-

ti toistuvia jonoja (Σ∗, Σ+). Tällaisen kielen automaatti sisältää kehän. Kun kieli, joka sisältää
konkatenaation osana jonkin tällaisen rakenteen, leikataan aikajanan kaikkien osajonojen joukon
L(in∗ all) kanssa, tuloksena olevan kielen automaatti voi sisältää monisatakertaisen määrän tilo-
ja alkuperäisen kielen automaattiin verrattuna, jolloin sen jatkokäsittely voi olla merkittävästi
hitaampaa. Tulosautomaatti on kehätön.

32Tässä tapauksessa lauseke täytyy täytyy leikata jatkuvien osajonojen joukon kanssa, jotta
koko lauseke kuvaisi vain joka viidennen a-ajan.
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dessa kestollinen ja kattaa lyhyen ajanjakson pisteen ympäristössä (Carlson 2003:
194–195). Jos jokin sovellus edellyttää pistemäisten ajanhetkien kuvaamista, voisi
ajatella perusjakson ti kuvaavan alkuhetkeään τ ti . Tällöin yksittäistä perusjaksoa
ei kuitenkaan voisi esittää kestollisena. Vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla limittää
aikajanaa kuvaavaan merkkĳonoon perusjaksoja vastaavien merkkien väliin niiden
alkuhetkiä vastaavat merkit. Tällöin aikajanaa kuvaava merkkĳono olisi muotoa
b1a1b2a2. . .bN−1aN−1bN , missä bi vastaisi pistemäistä ajanhetkeä τ ti ja ai ajanjak-
soa hetkien τ ti ja τ ti+1

välissä eli avointa väliä ]τ ti , τ ti+1
[. Tämä kuitenkin luulta-

vasti mutkistaisi ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita, joten en ole tutkinut sitä
tarkemmin.
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8 Ajanilmausten rakenteet laajennettuina
säännöllisinä lausekkeina

Tämä luku kuvaa luvun 5 esittelemien ajanilmausten rakenteiden semantiikan laa-
jennettuina säännöllisinä lausekkeina. Muutamien rakenteiden yksityiskohtia ja esi-
tysvaihtoehtoja kuvaa liite C. Luvun ensimmäiset aliluvut käsittelevät lausekkeiden
yleistä käsittelytapaa ja yleisperiaatteita sekä ulkopuolelle rajattuja ajanilmausten
rakenteita.

8.1 Käsittelytapa

Tämä luku noudattaa pääosin samaa järjestystä ja ryhmittelyä kuin luku 5. Myös
rakenteiden esimerkki-ilmaukset ovat enimmäkseen samat kuin luvussa 5. Muuta-
mien rakenteiden yhteydessä käytän kuitenkin myös keksittyjä esimerkkejä havain-
nollistamaan ilmauksia, joita kyseisen rakenteen säännöllisellä lausekkeella pystyisi
kuvaamaan mutta jollaisia en aineistosta löytänyt.

Käsittelen tässä luvussa säännöllisiä lausekkeita lähinnä syntaktisesti, oletta-
matta mitään tiettyä aikajanaa ja siten ilmausten kuvaamien säännöllisten kielten
aakkostoa. Oletan kuitenkin, että aikajanan perusjakso on minuutti tai sitä ly-
hyempi ajanyksikkö ja että aikajana kattaa useita vuosia. Esittämäni säännölliset
lausekkeet eivät kata lähellä aikajanan päitä tulevia erikoistapauksia: esimerkiksi
jonkin ajan kontekstina voitaisiin sallia tyhjä merkkĳono, jos se on aikajanan alussa
tai lopussa. Käytännössä tällaisen toteuttaminen edellyttäisi erityisen rajamerkin
lisäämistä aikajanan alkuun ja loppuun.

Useimmista eri ajanilmausrakenteista esittelen rakenteen kuvaavan säännölli-
sen lausekkeen rakenteen sekä luvun 5 esimerkki-ilmauksia vastaavat säännölliset
lausekkeet. Säännölliset lausekkeet perustuvat Carlsonin (2003) periaatteiden lisäk-
si intuitiooni ja XFST-ohjelmalla tekemiini kokeiluihin, enkä osoita niiden oikeelli-
suutta mitenkään.

Mainitsen myös rakenteita varten määrittelemäni makrot, joiden määritelmät
ovat liitteessä D. Määrittelen makroja erityisesti sellaisille rakenteille, joissa on tois-
tuvia osia tai joista olisi vaikea tuottaa suoraan luonnollista generointitulosta. Joil-
lekin harvinaisille rakenteille tai toisten rakenteiden muunnoksille en ole määritellyt
makroja.

Jätän säännöllisissä lausekkeissa yleensä implisiittiseksi leikkauksen aikajanaa
kuvaavan merkkĳonon osajonojen joukon kanssa. Eksplisiittinen leikkaus on vain
tapauksissa, joissa sen tekeminen tietyssä kohdassa lauseketta on välttämätöntä
lausekkeen oikeellisuuden kannalta.

Joidenkin säännöllisten lausekkeiden rakenteiden yhteydessä viittaan siihen,
millaisia luonnolliskielisiä ilmauksia luvun 10 kuvaama generointĳärjestelmä voisi
niistä tuottaa. Joitakin rakenteita perustelen niiden mahdollistamilla luonnollisem-
milla generointituloksilla.
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8.2 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
yleisperiaatteita

8.2.1 Ajanilmausten tulkinta

Kuvaan ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla ensisĳaisesti aikoja ja vasta toissi-
jaisesti näitä aikoja kuvaavia luonnollisen kielen ilmauksia. Tämä näkyy esimerkik-
si siinä, että joidenkin ajanilmausten säännölliset lausekkeet sisältävät osia, joita
kyseinen ajanilmaus ei sisällä (eksplisiittisesti). Oletan myös kellonajat normalisoi-
duiksi yhtenäiseen muotoon.

Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden muodostamisessa olen pyrkinyt
yleispätevyyteen ja riippumattomuuteen mahdollisista sovelluksista. Mahdolliset so-
velluskohtaiset oletukset täytyy kuvata säännöllisissä lausekkeissa eksplisiittisesti:
esimerkiksi jos maaliskuussa tarkoittaa käytännössä maaliskuussa arkipäivisin vir-
ka-aikaan tai jos klo 19 tarkoittaa klo 19 alkaen, noin klo 22 asti , se täytyy sisäl-
lyttää lausekkeeseen (ellei sovellus itse tulkitse ilmauksia tällä tavalla).

8.2.2 Kompositionaalisuus

Olen pyrkinyt säännöllisten lausekkeiden kompositionaalisuuteen: monesta osa-
lausekkeesta koostuvan lausekkeen merkitys on osalausekkeiden merkitysten funk-
tio (Janssen 1996: 417). Säännölliset lausekkeet itsessään ovat kompositionaalisia
suhteessa kuvaamiinsa kieliin, mutta ajanilmausten säännölliset lausekkeet eivät
välttämättä ole kompositionaalisia suhteessa kuvaamiinsa ajanilmauksiin. Arvioni
lausekkeiden kompositionaalisuudesta ovat intuitiivisia eivätkä perustu mihinkään
tiettyyn määritelmään.

Yksinkertaistaen kompositionaalisuutta voi ajatella seuraavasti. Oletetaan, et-
tä luonnollisen kielen rakennetta a f b vastaa säännöllinen lauseke f(RE(a),RE(b)),
missä f on luonnollisen kielen rakennetta f vastaava säännöllisten lausekkeiden ope-
raatioista muodostettu makro. Tämä säännöllinen lauseke ja erityisesti sen käyt-
tämä makro f ovat kompositionaalisia, jos sen avulla kuvatun rakenteen merkitys
ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden mallissa on oikea millä tahansa ilmauksil-
la a ja b niiden sisäisestä rakenteesta riippumatta.

Voi ajatella, että kompositionaalisen ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen
puurakenne on sama kuin sitä vastaavan luonnolliskielisen ajanilmauksen puura-
kenne, mahdollisesti solmujen lasten järjestystä lukuun ottamatta. Tällöin säännöl-
linen lauseke on kompositionaalinen myös generointia ajatellen: kutakin lausekkeen
alilauseketta vastaavan luonnolliskielisen ilmauksen voi tuottaa yhtenäisenä jono-
na, joka ei sisällä muista alilausekkeista riippuvia osia. Generointituloksessa puun
haarat eivät mene ristiin suhteessa ilmauksen sanojen järjestykseen eli ilmaus on
projektiivinen.

8.2.3 Rakeisuus ja sen käsittely

Ajanilmauksen tarkoitetta ei aina pysty selvittämään pelkän ilmauksen perusteel-
la, vaan siihen voi liittyä kussakin tilanteessa käytössä oleva implisiittinen rakei-



68

suus (granularity), joka vaikuttaa siihen, miten tarkkaa aikaa epätäsmällisellä aja-
nilmauksella tarkoitetaan (Carlson 2003: 55). Esimerkiksi ilmaus vuonna 2004 voi
käytännössä tarkoittaa erilaisia aikoja sen mukaan, millaisen tapahtuman yhtey-
dessä sitä käytetään: esimerkiksi vaalien yhteydessä yhtä päivää tai koko vaali-
kampanja-aikaa, jonkin yhteisön vuosikertomuksessa ehkä koko vuotta. Koska itse
ajanilmaus ei sisällä tätä tietoa, sen voi ajatella kuuluvan ilmauksen semantiikan
sĳaan pragmatiikkaan.

Rakeisuus voi esimerkiksi rajoittaa ilmausten mahdollisia tulkintoja käyttöyh-
teyden perusteella tietyn ajan sisälle. Esimerkiksi lopusta rajoittamattomaan aika-
väliin klo 20 alkaen liittyy yleensä jokin implisiittinen, usein epämääräinen päät-
tymisaika, joka riippuu käyttöyhteydestä. Käsittelen tätä ilmaustyyppiä tarkem-
min luvussa 8.5.3. Tapahtuman ajankohtana pelkkä yksittäinen kellonaika klo 20
voi tarkoittaa samaa kuin klo 20 alkaen. Rakeisuus vaikuttaa myös ajankestoväli-
ilmauksessa enintään 3 vuotta, joka voi joissain tilanteissa kattaa vain kokonaisia
vuosia, toisissa mitä tahansa enintään kolmen vuoden kestoja (luku 8.7.2). Tällaiset
tulkinnat voivat olla sovellus- tai tilannekohtaisia.

Ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa rakeisuus voi näkyä ylimääräisenä
parametrina, joka ei vastaa mitään ajanilmauksen osaa. Tällöin lauseke kuvaa enem-
män tiettyä aikaa kuin sitä kuvaavaa ajanilmausta. Säännölliseen lausekkeeseen voi
myös liittyä heuristiikka, joka laskee rakeisuuden esimerkiksi lausekkeen kuvaamien
ajanjaksojen perusteella. Tämä voi kuitenkin olla liian kaavamaista. Rakeisuutta
kuvaava parametri voisi myös tulla varsinaisen säännöllisen lausekkeen ulkopuolel-
ta: sovellus voisi esimerkiksi päättelyn yhteydessä rajoittaa lausekkeen kuvaaman
ajan tietyn ajan sisälle. Tällöin säännöllisen lausekkeen pitäisi kuvata kaikki eri-
laisilla rakeisuuksilla mahdolliset tulkinnat. Tässä työssä en käsittele rakeisuutta
yhtenäisesti, vaan käytän vaihtelevasti eri lähestymistapoja.

8.3 Ulkopuolelle rajatut ajanilmausten rakenteet

Aineiston sisältämistä ajanilmausten rakenteista olen rajannut käsittelyn ulkopuo-
lelle epämääräiset ja epätarkat ajanilmaukset sekä ajanilmausten sisällä esiintyvät
muut ilmaukset. Pelkillä säännöllisillä lausekkeilla on vaikeaa ellei mahdotonta esit-
tää epätäsmällisyyksiä tai epävarmuuksia, kuten noin klo 8 . Jotkin epämääräisistä
ilmauksista eivät ole lainkaan varsinaisia ajanilmauksia: esimerkiksi ajat voivat vaih-
della tai sopimuksen mukaan. Jotkin ilmaukset voi joskus määritellä sovelluskoh-
taisesti, esimerkiksi jos alkuvuosi tarkoittaa sovelluksessa aina tammi–kesäkuuta.
Esimerkiksi Endriss (1998b: 43–44, 57–58) tulkitsee (omien sanojensakin mukaan
jonkin verran mielivaltaisesti) alun, keskiosan ja lopun jakavan ajanjakson kolmeen
yhtä pitkään osaan sekä määritteiden aikaisin ja myöhään kuvaavan ensimmäistä ja
viimeistä neljännestä. Lisäksi hän kuvaa epätarkat ilmaukset laajentamalla perusil-
mausta pituutensa verran kumpaankin suuntaan: esimerkiksi ungefähr Donnerstag
kattaa ajanjakson keskiviikosta seuraavaan perjantaihin (id.: 58).

Toisaalta myös esimerkiksi ajanilmauksen vuonna 2004 voi ajatella epämää-
räisenä, koska se voi tarkoittaa mitä tahansa vuoden 2004 aikana olevaa aikaa (Gran-
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di & Mandreoli 2001: 165). Säännöllisissä lausekkeissa kuvaan tällaiset ajan osia ku-
vaavat ilmaukset joukkoina, jotka sisältävät kaikki mahdolliset kyseisen ajan osat.
Tällaisen joukon voi ajatella kuvaavan myös epämääräisyyttä.

Ajanilmausten sisällä esiintyvät määritteet, huomautukset ja osakohteet olen
jättänyt ulkopuolelle, koska ne eivät ole ajanilmauksia. Osakohteiden käsittely kun-
nolla vaatisi oikeastaan jonkinlaisen niiden suhteita kuvaavan ontologian.

Olen rajannut ulkopuolelle myös sisäisiä viittauksia sisältävät ilmaukset. Näi-
tä on usein erityisesti osakohdeilmauksissa, mutta myös esimerkiksi ilmauksessa
Mon–Fri 11:30am–11pm, Sat–Sun 11:30am–12am (closes an hour earlier in win-
ter). Tällaisten ilmauksen sisäisiä anaforia sisältävien ajanilmausten esittäminen ei
onnistu pelkillä säännöllisillä lausekkeilla. Esimerkki-ilmauksessa pitäisi kopioida il-
mauksen alkuosan ajat talven aukioloajoiksi ja vähentää niissä kunkin tuntivälin
loppuajasta tunti, mihin säännölliset lausekkeet eivät riitä (Lauri Carlson, suullinen
tieto 3.8.2004).

Haluttaessa luonnollisen kielen generointĳärjestelmä voisi tuottaa joitakin
näistä tiedoista generoinnin tulosilmaukseen. Se onnistuisi määrittelemällä halut-
tuja tietoja varten makroja, jotka eivät vaikuta säännöllisen lausekkeen merkityk-
seen (semantiikkaan) mutta joista generointĳärjestelmä voi tuottaa halutun lisä-
tekstin, esimerkiksi noin tai ensi-ilta. Osakohteita käsittelevä ajanilmaus pitäisi
esittää useampana erillisenä ajanilmauksena.

8.4 Lausekkeiden perusrakenteet

Tässä aliluvussa käsittelen ajanilmausten perusrakenteiden kuvaamista säännölli-
sinä lausekkeina. Useimmat näistä rakenteista vastaavat suoraan jotain yksittäistä
säännöllisten lausekkeiden operaatiota.

8.4.1 Peruslausekkeet

Peruslausekkeet ovat mutkikkaampien säännöllisten lausekkeiden perusosia. Perus-
lausekkeet vastaavat ajanilmauksia, jotka kuvaavat kalenteriajanjaksoja, ajanyksi-
köitä ja nimettyjä ajanjaksoja. Peruslausekkeita voi ajatella säännöllisissä lausek-
keissa käytettävinä nimettyinä vakioina, jotka kuvaavat tiettyjä ajanjaksojen jouk-
koja. Ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen jäsennyspuun lehtisolmut ovat perus-
lausekkeita. Käytännön sovelluksessa tietyssä ajanilmauksen säännöllisessä lausek-
keessa käytettävissä olevat peruslausekkeet riippuvat sovelluksen käyttämästä ai-
kajanasta T ja siten säännöllisen lausekkeen käyttämästä aakkostosta ΣT . Seuraa-
vassa kuvaan tässä työssä esiintyvät kalenteriajanjaksojen ja ajanyksiköiden perus-
lausekkeet; nimettyjä ajanjaksoja käsittelen myöhemmin, luvussa 8.4.3. Useimmat
peruslausekkeet voisi määritellä pienempien ajanyksiköiden peruslausekkeiden avul-
la, mutta tässä työssä käsittelen niitä vain nimettyinä vakioina, joiden kuvaamien
merkkĳonojoukkojen oletan olevan ennalta laskettuja.
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8.4.1.1 Kalenteriajanjaksot

Kalenteriajanjaksoja tai niiden joukkoja vastaavat seuraavat peruslausekkeet: vuo-
det yyyyy (missä yyyy on vuosiluku), kuukaudet m01 . . . m12 , kuukaudenpäivät md01

. . . md31 , viikonpäivät wd1 . . . wd7 (maanantaista sunnuntaihin), vuodenviikot w01

. . . w53 ,33 tunnit h00 . . . h23 sekä yhdistetyt tunnit ja minuutit hm0000 . . . hm2359 .
Esimerkiksi L(wd3 ) sisältää kaikki merkkĳonot, jotka kuvaavat keskiviikkoja vas-
taavia ajanjaksoja. Lauseke wd3 kuvaa siis yksittäisten keskiviikkojen yhdisteen.
Kukin erillinen päivä tai muu ajanjakso on yhtenä jonona.

Tunteja ja sitä lyhyempiä ajanjaksoja vastaavat lausekkeet kuvaavat ajanjak-
sot, jotka alkavat lausekkeen nimen kuvaamasta hetkestä: esimerkiksi h10 kuvaa
tunnit, jotka alkavat kello 10 ja päättyvät juuri ennen kello 11:tä. Tämä poikkeaa
vastaavien luonnolliskielisten ilmausten lähes pistemäisestä merkityksestä, mutta se
helpottaa ilmausten yhtenäistä käsittelyä käyttämässäni ajanjaksoihin perustuvas-
sa ajanilmausten semantiikan mallissa, jossa pistemäisiä ajanhetkiä ei voi esittää
suoraan (luku 7.4).34 Kellonaikojen esittäminen kestollisten ajanjaksojen avulla ei
myöskään ota huomioon sitä, että pelkän tunnin sisältävä ilmaus kello 10 on tyy-
pillisesti kellonajan 10.00 lyhenne (sekuntien tarkkuudella kello 10.00.00)35 (Lauri
Carlson, suullinen tieto 29.6.2004).

Käyttämäni tuntien esitysmuoto perustuu 24 tunnin kellonaikoihin. Oletan,
että generointĳärjestelmä tuottaa kellonajat haluttaessa 12 tunnin järjestelmässä.
Kellonajat voisi myös esittää jo säännöllisissä lausekkeissa suoraan 12 tunnin järjes-
telmässä; kuvaan tämän vaihtoehdon lyhyesti liitteessä C.9. Käsittelemissäni ajanil-
mauksissa ei esiintynyt sekunteja, mutta tarvittaessa voisi määritellä edellä olevaan
tapaan tuntien, minuuttien ja sekuntien yhdistelmiä. Minuuttien ja tarvittaessa se-
kuntien esittämisen vaihtoehtoinen, yhtenäisempi ratkaisu olisi kuvata ne tunneista
erillisinä; käsittelen tätä vaihtoehtoa lyhyesti luvussa 8.16.4.

Oletan kellonajat yhtenäistetyiksi tunnit ja mahdolliset minuutit sisältävään
muotoon, joten en jaa esimerkiksi ilmauksia puoli kaksi ja kymmenen yli kymmenen
osiin, vaan niitä vastaavat säännölliset lausekkeet hm0130 (tai hm1330 ) ja hm1010 (tai
hm2210 ). Tässäkin suhteessa käyttämäni säännölliset lausekkeet kuvaavat enemmän
aikoja kuin ajanilmauksia. Tämä vastaa myös Verbmobilin TEL-muodossa käytet-
tyä normalisointia, jonka yhtenä perusteena on se, että eri kielet ilmaisevat tällaisia
asioita eri tavoilla (Endriss 1998b: 28).

33Viikkojen numerointi noudattaa ISO 8601 -standardia (International Organization for Stan-
dardization 1988).

34Myös Ohlbachin ja Gabbayn (1998: 301) kalenterilogiikka käsittelee tunteja kestollisina.
35Joissakin yhteyksissä kello 10 voi tarkoittaa epätäsmällisempää aikaa kuin kello 10.00 . Toi-

saalta silloin ilmaukseen liittyisi usein jokin muukin epämääräisyyttä ilmaiseva ilmaus, esimerkiksi
noin tai maissa. Lisäksi esimerkiksi yliopiston luentojen alkuaikana kello 10 voi tarkoittaa kello
10.15:ttä. Tällaisia asiayhteydestä riippuvia merkityksiä kuitenkaan en käsittele tässä työssä.
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8.4.1.2 Kalenteri- ja mittayksiköt

Kalenteriyksiköitä kuvaavat seuraavat peruslausekkeet: kalenterivuosi calyear , kalen-
terikuukausi calmonth, kalenteriviikko calweek , kalenterivuorokausi calday , kalenteritun-
ti calhour ja kalenteriminuutti calmin.36 Kukin lauseke kuvaa kaikkien kyseisenpituis-
ten kalenteriajanjaksojen yhdisteen: esimerkiksi L(calday ) sisältää kaikki kalenteri-
vuorokaudet eli kello 0.00 alkavat 24 tunnin jatkuvat ajat, ja se voidaan määritellä
seuraavasti: calday =

⋃7
i=1 wdi =

⋃31
i=1 mdi .

Mittayksiköitä vastaavat seuraavat peruslausekkeet: vuosi periodyear , kuukausi
periodmonth, viikko periodweek , vuorokausi periodday , tunti periodhour ja minuutti
periodmin. Lisäksi koko aikajanaa kuvaavaa merkkĳonoa voi merkitä periodall = all .
Pitemmät yksiköt voi määritellä lyhyempien yksiköiden konkatenaatioiden potens-
seina: esimerkiksi periodweek = periodday

7 ja periodday = periodhour
24. Minuutti on

tyypillisesti perusyksikkö. Koska mittayksiköitä ei ole kiinnitettu mihinkään tiet-
tyyn ajankohtaan, kukin mittayksikkölauseke kuvaa kaikki mahdolliset kyseisen
mittayksikön pituiset ajat. Mittayksiköitä käytetään erityisesti ajankestojen ku-
vaamiseen.

Mittayksiköt ovat oletuksena epäjatkuvia (Carlson 2003: 56), mutta tietyn
mittayksikön pituiset jatkuvat ajanjaksot (ajankestot) voi kuvata leikkaamalla mit-
tayksikön kuvaavan kielen ja aikajanan kuvaavan merkkĳonon jatkuvien osajonojen
joukon: RE (jatkuva a) = RE(a) ∩ in all . Olen määritellyt tälle makron continuous

(liite D.1), jota käyttäen esimerkiksi jatkuvan seitsemän vuorokauden ajanjakson
voi esittää lausekkella continuous(periodweek). Joissain käyttöyhteyksissä voitaisiin
haluta rajoittaa lauseke vielä kuvaamaan esimerkiksi vuorokauden alusta alkavan
ja vuorokauden loppuun päättyvän ajanjakson. Tämä onnistuisi leikkaamalla edellä
oleva lauseke lausekkeen calday

7 kanssa, minkä voisi hoitaa mahdollinen ulkopuoli-
nen rakeisuus.

Vaihtelevanmittaiset mittayksiköt (vuodet ja kuukaudet) voi kuvata erimit-
taisten aikojen yhdisteinä: esimerkiksi periodmonth = periodday

[28,31] (Carlson 2003:
173). Toinen vaihtoehto voisi olla ajatella, että tietystä päivästä alkava yhtenäinen
vuosi tai kuukausi ulottuisi seuraavan vuoden tai kuukauden vastaavaa päivää edel-
tävään päivään. Näin esimerkiksi tammikuun jostakin päivästä alkava kuukausi olisi
31 päivän mittainen, kun taas ei-karkausvuoden helmikuun jostakin päivästä alkava
kuukausi olisi 28 päivää. Tämä ei kuitenkaan toimisi kunnolla epäjatkuvilla mit-
tayksiköillä, ja se olisi muutenkin mutkikkaampaa. Liite C.13 käsittelee Endrissin
(1998b) ja Ohlbachin (2004d) käyttämiä ratkaisuja.

Jos olisi tarvetta käsitellä pitempiä ajanyksiköitä, vastaavalla tavalla voisi
määritellä myös vuosikymmenten, vuosisatojen ja vuosituhansien kalenteriajanjak-
soja sekä kalenteri- ja mittayksiköitä. Vuosisatojen ja erillisten kaksinumeroisten
vuosilukujen avulla voisi esittää suoraan vuosilukuväli-ilmaukset, joiden loppuvuo-
siluku ei sisällä vuosisataa: esimerkiksi 1992–98 . Käsittelen tätä mahdollisuutta

36Jos minuutti on perusjakso, kalenteriminuutti calmin on sama kuin mittayksikköminuutti
periodmin.
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liitteessä C.10.

8.4.1.3 Yksikkömääritteet

Ajanilmauksissa esiintyvät yksikkömääritteet kello, viikko ja vuosi eivät vaikuta
vastaavan säännöllisen lausekkeen kuvaaman ajan merkitykseen, joten en käytä nii-
tä tässä luvussa. Luonnolliskielisten ilmausten generointia varten yksikkömääritteet
ovat tarpeellisia, mutta niitä kuvaavat lausekkeet voi lisätä säännöllisiin lausek-
keisiin vasta ennen generointia, ilmausten muunnosten yhteydessä (luku 9.2.2).
Yksikkömääritteen merkityksen voi ajatella samaksi kuin vastaavan kalenteriyksi-
kön, mutta generointia varten olen määritellyt yksikkömääritteille peruslausekkeet
unithour , unitweek ja unityear . Näiden lausekkeiden kuvaamat merkkĳonojoukot ovat
samat kuin lausekkeiden calmin (tai yleisemmin lyhintä käytettyä kellonaikajaksoa
vastaava kalenteriyksikkö), calweek ja calyear .

8.4.2 Aikojen tasot ja säännöllisten lausekkeiden funktiot

Muutamien ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden määritelmien yksinkertais-
tamiseksi tai yleistämiseksi olen määritellyt muutamia funktioita, jotka kuvaavat
säännöllisten lausekkeiden ja erityisesti niiden peruslausekkeiden kuvaamien aiko-
jen tasoihin (tyyppeihin) liittyviä ominaisuuksia. Käytän funktioita monitasoisia
aikoja ja aikaväli-ilmauksia kuvaavissa säännöllisissä lausekkeissa. Nämä funktiot
eivät ole osa säännöllisiä lausekkeita, vaan ne ovat vain merkinnällinen apuväline.
Funktiot voisi määritellä induktiivisesti säännöllisten lausekkeiden rakenteen suh-
teen; ne eivät perustu aikaa kuvaavaan lausekkeiden semantiikkaan.37 Funktioiden
semanttinen määrittely vaatisi luultavasti säännöllisiä lausekkeita vahvempia väli-
neitä (Lauri Carlson, suullinen tieto 29.6.2004).

Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden käytännön toteutuksessa funktiot
täytyisi käsitellä erikseen ennen varsinaisten lausekkeiden käsittelyä. Niiden tuot-
tamat arvot voisi usein korvata ylimääräisillä makron argumenteilla tai ehkä laskea
säännöllisten lausekkeiden esikäsittelyvaiheessa mahdollisesti termien toisinkirjoit-
tamista tai jotain muuta menetelmää käyttäen.

Kaikki funktiot palauttavat ajanyksikön tason. Ajanyksikköjen perustasoi-
na ovat mittayksikköjen tasot, jotka ovat järjestyksessä suoraan yksikön pituuden
mukaan alimmasta ylimpään ovat min < hour < day < week < month < year < all .
Yksikkö all ei ole varsinainen ajanyksikkö, mutta esimerkiksi aikavälien käsittelyä
varten on käytännöllistä määritellä myös vuotta pitempi ajanyksikkö. Näitä tasoja
käytetään erityisesti kalenteri- ja mittayksiköissä.

Sen sĳaan kalenteriajanjaksojen tasot eivät muodosta yhtä yhtenäistä hier-
arkiaa, koska viikot ovat riippumattomia kuukausista.38 Tämän vuoksi myös vii-

37En kuitenkaan ole määritellyt funktioita induktiivisesti, joten niiden toimivuus kaikissa ta-
pauksissa on epävarmaa.

38Viikot ovat periaatteessa riipumattomia myös vuosista, mutta ISO-viikkonumeroinnissa kukin
viikko lasketaan kuuluvaksi tiettyyn vuoteen.
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konpäivät ja kuukaudenpäivät ovat eritasoisia, vaikka ne ovat yhtä pitkiä yksi-
köitä. Kalenteriajanjaksoille on kaksi osittain poikkeavaa järjestystä: viikkojärjes-
tys min < hour < dayofweek < weekofyear < year < all ja kuukausĳärjestys
min < hour < dayofmonth < month < year < all . Tasojen dayofweek ja dayofmonth
perustaso on day ja tason weekofyear perustaso on week .

Tarvittaessa yksiköitä ja erilaisia yksikköhierarkioita voisi määritellä enem-
mänkin, esimerkiksi erilliset lukuvuosiin liittyvät yksiköt (kuten Spranger 2002:
48).

Ajanyksikköjen tasoja käsittelevät seuraavat säännöllisten lausekkeiden funk-
tiot:

level(b): Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden peruslausekkeen b kuvaa-
man ajan taso. Kalenteri- ja mittayksiköiden tasot ovat mittayksik-
kötasoja: esimerkiksi level(calday ) = level(periodday ) = day . Kalente-
riajanjaksoissa viikon- ja kuukaudenpäivien sekä viikkojen tasot tule-
vat ne sisältävistä hierarkioista, muut ovat mittayksikkötasoja: esimer-
kiksi level(wd1 ) = dayofweek , level(md01 ) = dayofmonth, level(w01 ) =
weekofyear , level(m01 ) = month. Yhdistettyjen tuntien ja minuuttien ta-
so on minuutti: level(hm0100 ) = min.

maxlevel(e): Ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen e kuvaaman ylimmän
ajan taso: esimerkiksi maxlevel(in+ wd1 ∩h10 ) = level(wd1 ) = dayofweek .

minlevel(e): Ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen e kuvaaman alimman
ajan taso: esimerkiksi minlevel(in+ wd1 ∩ h10 ) = level(h10 ) = hour .

baselevel(t): Tasoa t vastaava mittayksikkötaso. Tämä on sama kuin
t lukuun ottamatta viikon- ja kuukaudenpäiviä ja vuodenviik-
koja, joille baselevel(dayofweek) = baselevel(dayofmonth) = day ,
baselevel(weekofyear) = week .

higher(t): Tasoa t seuraava ylempi taso (samassa hierarkiassa): esimerkiksi
higher(wd1 ) = weekofyear , higher(md01 ) = month, higher(periodday ) =
higher(calday ) = week .

min(t1 ,t2): Alempi tasoista t1 ja t2. Funktion arvo on määrittelemätön, jos
t1 ja t2 eivät esiinny samassa hierarkiassa.

Vaikka esimerkiksi hour esiintyy sekä viikkoja että kuukausia sisältävässä kalente-
riajanjaksojen tasohierarkiassa, higher(hour) = day mittayksikkötasojen mukaan.

Ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen taso ei välttämättä kuvaa lausek-
keen kuvaaman ajan pituutta muilla kuin peruslausekkeilla: esimerkiksi lausekkeen
in+ wd1 ∩ h10 ylin taso on dayofweek , vaikka lausekkeen kuvaama ajanjakso on tun-
nin mittainen.

8.4.3 Nimetyt ajanjaksot

Nimettyjä ajanjaksoja varten voi määritellä niitä kuvaavia merkkĳonojoukkoja vas-
taavat säännölliset lausekkeet. Esimerkiksi christmasday voi kuvata kaikki päivät,
joiden päivämäärä on 25.12., ja summer jokaisen vuoden kesäkauden (joka pitäi-
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si määritellä sovelluskohtaisesti).39 Tällaisia joukkoja voisi vaihtoehtoisesti ajatella
parametrittomina makroina, etenkin jos ne määrittelee perusyksiköiden ja säännöl-
listen lausekkeiden operaatioiden avulla.

Nimetyn ajanjakson taso riippuu sen kuvaamiseen tarvittavista ajoista eli tyy-
pillisesti siitä, minkä laajemman ajan sisällä nimetty ajanjakso toistuu. Esimerkiksi
joulupäivän ja muiden vuosittain toistuvien ajanjaksojen taso on kuukausi (month),
koska niiden kuvauksessa käytetään kuukausia.

8.4.4 Peräkkäisyys

Kahdesta tai useammasta peräkkäisestä ajasta muodostuvan ajan voi kuvata vas-
taavien säännöllisten lausekkeiden konkatenaationa (Carlson 2003: 59). Jos kon-
katenoitavien lausekkeiden kuvaamat ajanjaksot ovat välittömästi peräkkäin aika-
janalla, tuloksena on jatkuva ajanjakso (esimerkiksi RE (consecutive Saturday and
Sunday) = (wd6 . wd7 ) ∩ in+ all), muuten epäjatkuva (RE (kolme sunnuntaita) =
(wd7 .wd7 .wd7 )∩in∗

+ all).40 Välittömästi peräkkäisiä ajanjaksoja vastaavien jonojen
konkatenaatio täytyy leikata aikajanaa kuvaavan merkkĳonon jatkuvien osajonojen
joukon kanssa, muuten epäjatkuvien osajonojen joukon kanssa.

Koska ajanjaksojen peräkkäisyys on keskeistä, konkatenaatio esiintyy tavalla
tai toisella useimmissa ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa. Konkatenaatiota
käytetään yleisemmin erilaisissa toistorakenteissa (aliluku 8.4.5) kuin yksittäisten
lausekkeiden eksplisiittisenä konkatenaationa.

Luvun 5.7 kuvaamien mutkikkaampien peräkkäisyysilmausten esittämistä
säännöllisinä lausekkeina käsittelee luku 8.9. Myös konjunktiiviset listat käyttä-
vät konkatenaatiota, joten niitä voi pitää yhtenä peräkkäisyysilmausten tyyppinä.
Käsittelen konjunktiivisia listoja epäjatkuvien ilmausten yhteydessä luvussa 8.6.

8.4.5 Toisto

Koska kukin aikajanan perusjakso on yksilöllinen, yksittäiset perusjaksot tai samoja
perusjaksoja sisältävät ajat eivät voi toistua yksittäisessä aikaa kuvaavassa jonossa.
Sen sĳaan toiston kohteena voi olla jokin aikojen joukko, jollaisia ovat esimerkiksi
toistuvat ajanjaksot (sunnuntai , syyskuu, vuosi).

Toisto voi olla lukumäärällisesti rajoitettua tai rajoittamatonta. Lukumää-
rällisesti rajoitetun toiston avulla kuvataan jonkin lukumääräilmauksen sisältävät
ajanilmaukset: esimerkiksi esimerkiksi kolme sunnuntaita. Puhtaasti rajoittamaton
toisto ei yleensä ole ajanilmauksissa mielekästä, joten lukumäärällisesti rajoitta-
matonta toistoa rajoittaa tavallisesti jokin muu tekĳä, esimerkiksi toistuvan ajan
edellä tai jäljessä oleva määrätyntyyppinen aika.

39Yhtenäisyyden vuoksi käytän säännöllisissä lausekkeissa nimettyjä ajanjaksoja vastaavista
joukoista ajanjaksojen englanninkielisiä nimiä.

40Käytän jälkimmäisessäkin lausekkessa suoraan konkatenaatiota peräkkäisyyden havainnol-
listamiseksi, mutta tyypillisesti siinä käytettäisiin konkatenaation potenssia. Tämän lausekkeen
kuvaamat sunnuntait eivät välttämättä ole lähimpiä peräkkäisiä sunnuntaita.
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Rajoitettu toisto kuvataan säännöllisissä lausekkeissa (yleistetyllä) konka-
tenaation potenssilla, rajoittamaton Kleenen tähdellä. Konkatenaation potenssin
avulla esimerkiksi RE (kolme sunnuntaita) = wd7

3. Ylhäältä rajoittamattomat yleis-
tetyt konkatenaation potenssit ovat rajoitetun ja rajoittamattoman toiston yhdis-
telmiä. Kleenen plus on tämän erikoistapaus, jossa toiston alaraja on 1: a+ = a [1,∞[.

Kleenen tähden kattama nolla kertaa toistuminen eli tyhjä jono on olennaista
esimerkiksi silloin, kun tietyt kaksi aikaa joko voivat olla välittömästi peräkkäin tai
niiden välissä voi olla mielivaltainen määrä tietyntyyppisiä aikoja. Kleenen tähteä
tarvitaan erityisesti parillisuus- ja parittomuusilmausten (luku 8.10.3) sekä raken-
teen joka n:s (8.10.4) kuvaamisessa.

8.4.6 Mielivaltainen aika

Luonnolliskielisissä ajanilmauksissa esiintyy harvoin suoraan rakenteita, jotka ku-
vaisivat minkä tahansa mielivaltaisen pituisen ajan. Esimerkiksi ilmauksen vähin-
tään kahdeksan päivää voi kuitenkin ajatella kuvaavan kahdeksan päivää kestävän
ajan, jota voi seurata mikä tahansa mielivaltaisen pituinen aika.

Mielivaltainen aika on minkä tahansa perusjaksojen konkatenaatio, joten se
kuvataan Kleenen tähteä käyttäen rakenteella Σ∗: esimerkiksi RE (vähintään kah-
deksan päivää) = periodday

8 . Σ∗. Jos mielivaltaisen ajan ei haluta sisältävän tyhjää
jonoa, se kuvataan Kleenen plus-operaation avulla: esimerkiksi RE (yli kahdeksan
päivää) = periodday

8 . Σ+.
Käytän mielivaltaisia aikoja myös muiden sellaisten ilmaustyyppien kuvaami-

sessa, jotka eivät sisällä tietoa ilmauksen tarkoittaman ajan laajuudesta. Esimer-
kiksi vuoden 2004 jälkeen voi tarkoittaa mitä tahansa aikaa milloin tahansa vuoden
2004 päättymisen jälkeen. Usein tällaiseen rakenteeseen liittyy jokin tarkentava tai
rajoittava määrite, jonka kanssa leikkaamalla lopputulos on mielekkäämpi.

Mielivaltaisina aikoina voi ajatella myös ajanilmauksen kokonaisuuden sisäl-
tämiä aikoja, joita ei kuitenkaan mainita ilmauksessa ekplisiittisesti. Esimerkiksi
aikaväli maanantaista perjantaihin sisältää myös alku- ja loppupäivän välissä ole-
vat päivät, jotka voi kuvata ilmausta vastaavassa säännöllisessä lausekkeessa mieli-
valtaisena aikana.41

8.4.7 Ajan osat

Ajan osia voi kuvata säännöllisissä lausekkeissa useimmiten soveltamalla osajo-
no-operaatiota in+ tai in∗

+, joka kuvaa argumenttikielensä kaikkien merkkĳonojen
kaikki epätyhjät osajonot (in∗

+ myös epäjatkuvat). Tällöin voisi olla esimerkiksi
RE (maanantaina) = in∗

+ wd1 . Koska ajan kuvaamisessa tyhjä merkkĳono on yleen-
sä tarpeeton ja koska se pitäisi joissain tilanteissa erikseen poistaa tuloksesta, käytän
vain epätyhjät osajonot kuvaavia operaatioita in+ ja in∗

+.

41Koska maanantaista perjantaihin tarkoittaa tavallisesti aikaväliä yhden viikon sisällä, lause-
ketta täytyy rajoittaa sopivasti. Kuvaan tätä tarkemmin aikaväli-ilmausten yhteydessä luvussa
8.5.
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Käytettävän osajono-operaation valinta riippuu siitä, onko tarkoituksena ku-
vata vain jatkuvia ajanjaksoja vai myös epäjatkuvia, useammasta jatkuvasta ajan-
jaksosta aikoja. Tätä ei näe yksittäisestä osajono-operaation kohteena olevasta
ajanilmauksen osasta (esimerkiksi maanantaina), vaan valinta riippuu tämän il-
mauksen osan käyttöyhteydestä ja ajanilmauksen kokonaisuudesta. Epäjatkuvien
aikojen kuvaaminen on yleispätevämpää, koska ne sisältävät myös jatkuvat ajan-
jaksot. Joissain rakenteissa on kuitenkin välttämätöntä käyttää jatkuvia osajono-
ja, jotta lausekkeen merkitys olisi oikea. Esimerkiksi lauseke (wd6 . wd7 ) ∩ in+ all
kuvaa peräkkäiset lauantain ja sunnuntain, mutta RE (Saturday and Sunday) =
(wd6 .wd7 )∩ in∗

+ all kuvaisi lauantain ja jonkin sitä seuraavan sunnuntain. Suuressa
osassa esimerkkejä käytän jatkuvaa osajono-operaatiota in+, vaikka epäjatkuvakin
toimisi oikein.

Pelkillä osajono-operaatioilla ei pysty kuvaamaan epäjatkuvien aikojen osajo-
noja, joiden haluttaisiin sisältävän epätyhjän osan kustakin epäjatkuvan ajan sisäl-
tämästä jatkuvasta ajanjaksosta. Käsittelen tätä epäjatkuvien ilmausten yhteydessä
luvussa 8.6.

Ajan osia tarvitaan erityisesti muodostettaessa monitasoisia ajanilmauksia,
kuten maanantaina klo 10 (luku 8.4.16).

8.4.8 Ajan tarkentaminen

Ajanilmaus voi koostua useista samaan aikaan viittaavista osailmauksista, joista
kukin osaltaan rajoittaa tai tarkentaa koko ilmauksen tarkoittamaa aikaa. Säännöl-
lisillä lausekkeilla tämän voi kuvata osailmausten leikkauksena.

Ajan tarkentamisen yleisin tapaus ovat useista eritasoisista ajanilmauksista
koostuvat ilmaukset: esimerkiksi ilmauksen maanantaisin klo 10 voi kuvata sään-
nöllisellä lausekkeella in+ wd1 ∩ h10 . (luku 8.4.16). Toisiaan tarkentavat ajat voivat
olla myös samalla tasolla, kuten tietyksi viikonpäiväksi sattuva juhlapyhä: esimer-
kiksi RE (Christmas Eve falling on a Friday) = christmas_eve∩wd5 . Tarkentava ai-
ka voi olla kuvattu myös negaation (komplementin) avulla: esimerkiksi RE (kaikkina
päivinä, ei tiistaisin) = in+ calday ∩ ¬ in+ wd2 (tarkemmin luvussa 8.4.10).

8.4.9 Tietyntyyppisen ajan sisältävä aika

Tietyntyyppisen ajan sisältävää aikaa kuvaava rakenne on harvinainen luonnollis-
kielisissä ajanilmauksissa. Kuitenkin esimerkiksi ilmauksen juhannusviikko voi aja-
tella muodossa juhannuksen sisältävä viikko, jolloin sen voi esittää säännöllisellä
lausekkeella (Σ∗ midsummer Σ∗)∩ calweek . Tämä kuvaa kalenteriviikon, jossa juhan-
nuksen edellä ja jäljessä voi olla mitä tahansa. Käsittelen sisältymisilmauksia tar-
kemmin osana ehdollisia ilmauksia luvussa 8.12.

Sisältymisilmausten lisäksi käytän sisältymisrakennetta (Σ∗ a Σ∗) myös osana
laajempia ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteita, erityisesti sellaisten
aikojen esittämisessä, jotka eivät voi sisältää jotain toista aikaa tai sen osia (luku
8.4.10).
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8.4.10 Muu kuin tietyntyyppinen aika

Muut kuin tietyntyyppiset ajat kuvaavan ajanilmauksen voi esittää säännöllisten
lausekkeiden erotusoperaation avulla: esimerkiksi RE (kaikkina päivinä paitsi tiistai-
sin) = in+ calday − in+ wd2 . Tällaisia poikkeusilmauksia käsittelee tarkemmin luku
8.11.

Koska säännöllisten lausekkeiden erotuksen voi esittää leikkauksen ja komple-
mentin avulla, edellä olevan lausekkeen voi esittää myös muodossa in+ calday ∩
¬ in+ wd2 , missä osalauseke ¬ in+ wd2 vastaa ilmausta ei tiistaisin. Pelkän komple-
mentin sisältävä rakenne on kuitenkin harvinainen sellaisenaan: yleensä ilmaukses-
sa on jokin perusaika, johon on poikkeus, mutta tällaisessa rakenteessa perusaikana
ovat kaikki mahdolliset ajat. Komplementtioperaatiota tarvitaan kuitenkin laajem-
missa ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteissa, erityisesti lähimmän
tietyntyyppisen ajan löytämisessä.

Erityisesti pelkän komplementtioperaation käytössä täytyy ottaa huomioon
osa- ja ylĳonosuhteet.42 Esimerkiksi lauseke ¬ in+ wd2 kuvaisi paitsi kaikki tiistai-
den aikoja sisältämättömät ajat, myös vuorokautta pitemmät tiistain tai tiistain
osia sisältävät ajat. Ilman osajono-operaatiota in+ lauseke kattaisi myös tiistaiden
aidot osat. Jotta lauseke kattaisi vain kaikki tiistaiden osia sisältämättömät ajat,
komplementin sisällä täytyy käyttää sisältymisoperaatiota: ¬ (Σ∗ in+ wd2 Σ∗).43

8.4.11 Listat

Rinnasteisten ajanilmausten listat ilmaistaan luonnollisessa kielessä tyypillisesti
konjunktiivisina, konjunktiota ja käyttäen. Listan rinnaisteiset ajanilmaukset voi
kuitenkin usein ajatella vaihtoehtoisina: esimerkiksi jokin kohde on auki jokaisena
aukioloajanilmauksen sisältämän listan kuvaamana aikana, ja kohteeseen haluava
voi valita käyntinsä ajaksi minkä tahansa näistä ajoista tai niiden osista. Raken-
netta voi siten ajatella disjunktiivisena. Valintaa disjunktion ja konjunktion välillä
käsittelen luvussa 8.16.3.

Disjunktion vastine säännöllisissä lausekkeissa on yhdiste. Ajanilmauslistan
voikin esittää listan ilmausten säännöllisten lausekkeiden yhdisteenä: RE (a1, . . . ,
an) =

⋃n
i=1 RE (ai). (Luonnolliskielisessä listailmauksessa pilkkujen tilalla voi olla

jokin konjunktio.) Esimerkiksi listan ma, ti ja to voi esittää yhdisteenä wd1 ∪wd2 ∪
wd4 . Koska a ∪ b = b ∪ a, listan osien järjestyksellä ei ole merkitystä, kuten ei
luonnollisessa kielessäkään.

Joskus listailmauksen merkitys on kuitenkin aidosti konjunktiivinen, jolloin
kaikki listan osailmaukset kuuluvat yhteen. Esimerkiksi ilmauksessa ma ja ke tai ti
ja to on kaksi konjunktiivista listaa sisältävä disjunktiivinen lista. Konjunktiivisen
listan kuvaamat ajanjaksot yhdistetään toisiinsa konkatenaatiolla, jolloin säännölli-
nen lauseke kuvaa epäjatkuvaa aikaa. Esimerkiksi edellä olevasta ilmauksesta tulisi

42Erilaisia negaatiotyyppejä (komplementteja) käsittelee Carlson (2003: 47–48).
43Jos sisältymisoperaatio kattaisi tyhjän merkkĳonon ε, lauseke kuvaisi kaikkien merkkĳonojen

joukon Σ∗, jonka komplementti on tyhjä joukko ∅.
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säännöllinen lauseke wd1 .wd3 ∪wd2 .wd4 . Tällaisia ilmauksia ja niiden säännöllisiä
lausekkeita käsittelen tarkemmin epäjatkuvien ilmausten yhteydessä luvussa 8.6.

Jos yhdisteenä esitetty lista on komplementin tai siihen perustuvan muun
operaation (esimerkiksi sulkeumaoperaation) operandina, tulos on usein luonnolli-
sen kielen kannalta virheellinen. Tämä ilmenee esimerkiksi ilmauksessa pääsiäistä
edeltävänä keskiviikkona ja perjantaina, jonka kompositionaalinen lauseke kuvaisi
vain pääsiäistä edeltävän perjantain. Monissa tapauksissa tämän ongelman voi kui-
tenkin kiertää esittämällä listan konkatenaation avulla. Käsittelen tätä ongelmaa
tarkemmin edeltävä- ja seuraava-rakenteiden yhteydessä luvussa 8.8.2.

Luonnollisessa kielessä listailmaukseen liittyvä osittaisuusilmaus voi liittyä
joko kuhunkin listan alkioon erikseen tai listaan kokonaisuutena. Suomen sĳa-
muotoilmaukset liittyvät erikseen kuhunkin listan alkioon ja englannin preposi-
tiot yleensä listaan kokonaisuutena: esimerkiksi RE (maanantaina ja tiistaina) =
in+ wd1 ∪ in+ wd2 ja RE (on Monday and Tuesday) = in+ (wd1 ∪wd2 ). Säännöllisten
lausekkeiden kannalta nämä ovat yhtäpitävät, koska L(in+ a∪b) = L(in+ a∪in+ b).
Sen sĳaan konjunktiivisten listojen kuvaamiseessa konkatenaatiolla ja epätyhjällä
epäjatkuvalla osajono-operaatiolla L(in∗

+ a . in∗
+ b) ( L(in∗

+ (a . b)), sillä edellisen
kukin jono sisältää sekä jonon a että jonon b osajonon, kun jälkimmäinen sisältää
myös pelkät jonon a ja jonon b osajonot. Koska konjunktiivisten listojen kunkin
ajan pitäisi sisältää jokin aika kustakin listan alkiosta, osittaisuusrakenne pitäisi
liittää erikseen kuhunkin alkioon.

8.4.12 Ajanjakson alku ja loppu

Jonkin ajan alussa tai lopussa olevan ajan kuvaaminen esiintyy luonnolliskielisissä
ajanilmauksissa vain ilmaustyypissä vuoden 2004 alku. Tämä ilmaus on yleisesti
epätäsmällinen, mutta sen voi ajatella tarkoittavan vuoden 2004 alkuhetkeä tai sen
ensimmäistä perusjaksoa.

Monien muiden ajanilmausten merkityksen kuvaamisessa säännöllisinä lausek-
keina tarvitaan kuitenkin jonkin ajan alussa tai lopussa olevaa aikaa. Tällaisia ovat
erityisesti monet lukumääriä tai muuten toistoa sisältävät rakenteet: esimerkiksi
ilmauksen 3rd Wednesday of the month voi esittää valitsemalla ensin kuukauden
alusta kolme keskiviikkoa sisältävän keskiviikkoon päättyvän ajan ja valitsemalla
tämän ajan lopussa olevan keskiviikon: ((Cwd3 )3 // calmonth) \\ wd3 (luvut 8.4.15
ja 8.10.2). Tässä lopusta valittava aika on määrätyntyyppinen, joten rakenteen voi
kuvata säännöllisten lausekkeiden (tyypitetyllä) loppuosaoperaatiolla \\.44

Ajan alusta tai lopusta valittava aika voi olla tyypiltään myös mielivaltainen.
Silloin tämä rakenne kuvaa kaikki mahdolliset toisen ajan sisällä olevat ajat, jotka
alkavat sen alusta tai päättyvät sen loppuun. Tällaiset rakenteet voi kuvata säännöl-
listen lausekkeiden (epätyhjillä) tyypittämättömillä alku- ja loppuosaoperaatioilla
prefix+ ja suffix+.

44Vaihtoehtosesti rakenteen voisi esittää leikkaamalla pidemmän ajan kaikki loppuosat ja pi-
demmän ajan lopusta valittava aika.
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8.4.13 Ajanjakso alkua tai loppua lukuun ottamatta

Luonnolliskielinen ajanilmaus voi mainita ajan, joka ei kuitenkaan sisälly ilmauk-
sen tarkoitteeseen: esimerkiksi ennen maaliskuuta ei sisällä maaliskuuta. Vastaavia
rakenteita esiintyy rajajaksojaan kattamattomien aikaväli-ilmausten lisäksi tunti-
väli-ilmauksissa, enintään- ja aikaisintaan-rakenteissa sekä vähennyskestoilmauk-
sissa.45

Jotta tällaisten ilmausten säännölliset lausekkeet olisivat kompositionaalisia
generoinnin kannalta, myös lausekkeessa pitäisi esiintyä tarkoitteeseen sisältymät-
tömän ajan kuvaava osalauseke. Kun tällainen aika on ilmauksen tarkoittaman ajan
edellä tai jäljessä, sitä vastaavan ajan voi poistaa lausekkeen tarkoitteesta osamää-
räoperaatiolla: RE (ennen maaliskuuta) = Σ∗ .m03 /m03 (tarkemmin luvussa 8.5.4).

8.4.14 Tietyntyyppisen ajan viereinen aika

Ajanilmaus voi kuvata ajan, jonka täytyy olla tietynlaisen toisen ajan vieressä (vä-
littömästi edellä tai jäljessä) mutta johon vieressä oleva aika ei sisälly. Tällainen
ilmaus on esimerkiksi pääsiäistä seuraava (kalenteri)viikko. Vieressä olevan ajan
voi kuvata kontekstioperaation avulla: easter 8 calweek . Kontekstioperaatioita käy-
tän myös ennen- ja jälkeen-rakenteiden (luku 8.8.3) sekä välittömästi peräkkäisten
ajanjaksojen jonon (8.9.2) kuvaamisessa.

Jos ilmaus mainitsee myös tarkoitteeseensa sisältyvän ajan tyypin, voi vaih-
toehtoisesti käyttää alku- tai loppuosaoperaatiota valitsemaan kyseisen ajan sen ja
viereisen ajan muodostamasta jonosta: esimerkiksi a 8 b = a . b \\ b. Tyypittämät-
tömille (mielivaltaisille) ajoille (eli Σ∗ tai Σ+) tämä ei kuitenkaan toimi oikein: jos
kieli L(b) sisältää kielen kielen L(a . b) merkkĳonoja, loppuosaoperaatio voi jättää
tulokseen myös kielen L(a) loppuosia sisältäviä jonoja.

8.4.15 Lähin edeltävä tai seuraava tietyntyyppinen aika

Lähimmän tiettyä aikaa edeltävän tai seuraavan tietyntyyppisen ajan kuvaa esi-
merkiksi edeltävä-rakenne: pääsiäistä edeltävä torstai kuvaa nimenomaan lähim-
män pääsiäistä edeltävän torstain, vaikkei sitä ilmauksessa suoraan sanotakaan. Jos
edeltämisen ei tarvitsisi olla välitöntä, ilmaus kuvaisi käytännössä kaikki torstait.
Vastaava pätee aikaväli-ilmauksissa: esimerkiksi maanantaista perjantaihin kuvaa
käytännössä ajanjaksot maanantaista sitä lähinnä seuraavaan perjantaihin.

Lähimmän tietyntyyppisen ajan kuvaamista tarvitaan myös järjestyslukuil-
mausten, parillisuus- ja parittomuusilmausten, ilmaustyypin joka n:s sekä ei-välit-
tömästi peräkkäisten aikojen kuvaamisessa. Näissä ilmaustyypeissä lasketaan jonkin
toistuvan ajan a määrä: esimerkiksi ilmauksessa 3rd Wednesday of the month las-
ketaan kuukauden alusta kolme keskiviikkoa sisältävä aika. Ajat eivät välttämättä
ole välittömästi peräkkäisiä. Jotta a-aikojen laskettu määrä pitäisi paikkansa, nii-

45Käytän tällaisista ajanilmauksista nimitystä ”rajajaksoaan kattamaton”, koska niiden merki-
tys on epätäsmällisempi kuin reaalilukujoukon avoimilla tai puoliavoimilla väleillä.
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den välit eivät saa sisältää a-aikoja, joten kyseessä on lähimmät peräkkäiset a-ajat
sisältävä ajanjakso.

Ajan b ja lähimmän sitä edeltävän ajan a kuvaamisen voi ajatella säännölli-
sen lausekkeen aΣ∗b lyhimpien osumien etsimisenä aikajanaa kuvaavasta merkkĳo-
nosta. Käytännössä tämän voi kuvata komplementin ja sisältymisoperaation avulla:
RE (lähin b:tä edeltävä a) = RE(a).¬ (Σ∗ RE(a) Σ∗).RE(b).46 Tätä rakennetta var-
ten määrittelemäni oikeanpuoleinen sulkeumaoperaatio aB kuvaa kuvaa tyyppiä a

olevan ajan ja minkä tahansa sitä seuraavan ajan, joka ei sisällä a-tyyppistä aikaa.
Aikaa a seuraava aika voi olla myös tyhjä. Tämän operaation avulla edellä olevan
lausekkeen voi esittää muodossa RE (lähin b:tä edeltävä a) = RE(a)B .RE(b). Vas-
taavasti lähimmän seuraavan ajan kuvaamiseen voi käyttää vasenta sulkeumaope-
raatiota Ca. Nämä sulkeumaoperaatiot toimivat oikein vain jatkuvilla ajanjaksoilla
a. Niitä käyttäen voi kuitenkin kuvata myös epäjatkuvia aikoja, mistä on esimerkke-
jä lukuilmausten (luku 8.10.1) sekä epäjatkuvien edeltävä- ja seuraava-rakenteiden
(liite C.2) yhteydessä.

Sulkeumaoperaatioiden avulla edellä olleet esimerkit voi kuvata yksinkertai-
simmillaan seuraavasti: RE (pääsiäistä edeltävä torstai) = wd4 // wd4B . easter ,
RE (maanantaista perjantaihin) = wd1B . wd5 , RE (3rd Wednesday of the month)
= ((Cwd3 )3 // calmonth) \\ wd3 . Aikavälit olen kuitenkin käytännössä kuvannut toi-
senlaisella rakenteella, jossa aikaväli leikataan sopivan mittayksikön kanssa (luku
8.5).

Sulkeumaoperaatiot eivät ota huomioon (jatkuvan) ajanjakson a osia, vaan
periaatteessa esimerkiksi sulkeumassa aB ajanjakson a jäljessä voi olla toisen a-
ajanjakson osia. Käytännössä a-ajanjakson osia voi esiintyä aikajanalla vain osana
jotain kokonaista a-ajanjaksoa, joten ¬ (Σ∗ a Σ∗) voisi sisältää a:n osajonoja vain
alussa tai lopussa. Koska sulkeumassa tätä rakennetta rajoittaa toisesta päästä
lähin kokonainen a, siinä päässä rakenne ei voi kuvata a:n osajonoja. Jos raken-
ne on kiinnitetty toisestakin päästä konkatenaatiolla määrättyyn aikaan, siinäkään
päässä ei voi olla a:n osajonoa. Useimmissa sulkeumaoperaatioiden käyttöyhteyk-
sissä näin on, mutta ei toisesta päästä rajoittamattomien aikavälien eikä ei-välit-
tömästi peräkkäisten aikojen lausekkeissa. Jos sulkeumaoperaatiot ottaisivat osajo-

46Perl-ohjelmointikielen (http://www.perl.org/) säännöllisissä lausekkeissa on erillinen lyhim-
män osuman kuvaava muunnelma Kleenen tähdestä, jonka avulla lähimmän a-aikaa seuraavan
b-ajan voisi kuvata lausekkeella aΣ∗?b. Perlissä säännölliset lausekkeet liittyvät merkkĳonojen
täsmäämiseen ja korvaamiseen. Oletusarvoisesti säännöllinen lauseke täsmää pisimpään vasem-
manpuoleiseen merkkĳonosta löytyvään osumaan. Tämä eroaa säännöllisten lausekkeiden käytös-
tä tässä työssä, jossa yksi säännöllinen lauseke kuvaa tyypillisesti suuren joukon aikoja vastaavia
merkkĳonoja. Lisäksi Perlin ”säännöllisten lausekkeiden” ilmaisuvoima on joiltain osin aidosti suu-
rempi kuin varsinaisten säännöllisten lausekkeiden: ne esimerkiksi sallivat lausekkeen yhden osan
viittaavan aiemmin täsmänneeseen osaan. Perl-tyyppistä lyhimmän mahdollisen osuman tuottavaa
toisto-operaatiota ei nähdäkseni pysty kuvaamaan varsinaisten säännöllisten lausekkeiden raken-
teilla: jotta koko lauseke kuvaisi lyhimmän mahdollisen osuman, operaation argumentin toistojen
määrän pitäisi riippua koko lausekkeesta, ei vain operaation argumentista.

Karttusen (1996) määrittelemä säännöllisten relaatioiden suunnattu korvausoperaatio pystyy
korvaamaan merkkĳonosta lyhimmän osuman. En kuitenkaan löytänyt tapaa kuvata sillä tässä
käsittelemääni lyhimmän osuman täsmäämistä.
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not huomioon, näiden ilmaustyyppien säännölliset lausekkeet olisivat yksinkertai-
sempia. Lisäksi se mahdollistaisi sulkeumaoperaatioiden soveltamisen epäjatkuviin
aikoihin. Olen kuitenkin määritellyt sulkeumaoperaatiot ilman osajono-operaatio-
ta, koska sulkeumaoperaatioita sovelletaan yleensä jatkuviin ajanjaksoihin ja koska
osajonojen ottaminen huomioon mutkistaisi esimerkiksi epäjatkuvia lukuilmauksia
kuvaavia säännöllisiä lausekkeita.

8.4.16 Monitasoiset ilmaukset

Useita eritasoisia aikoja yhdistävissä ilmauksissa kunkin tason aika määrittelee tai
rajoittaa omalta osaltaan koko ilmauksen tarkoittamaa aikaa. Näissä ilmauksissa
voi myös ajatella yhdistettävän useita alimääriteltyjä ilmauksia konjunktiolla yh-
deksi määritellyksi ilmaukseksi (Endriss 1998b: 8, 45). Tällaiset monitasoiset ajan-
ilmaukset voikin esittää vastaavien säännöllisten lausekkeiden leikkauksina.

Erimittaisia aikoja kuvaavat merkkĳonot ovat kuitenkin eripituisia, joten niitä
vastaavien kielten leikkaus sellaisenaan on tyhjä. Ylempiä ajanyksiköitä (pidempiä
aikoja) kuvaaviin merkkĳonojoukkoihin täytyy soveltaa osajono-operaatiota in+ tai
in∗

+ ennen leikkausta alempia ajanyksiköitä vastaavien merkkĳonojoukkojen kanssa.
Esimerkiksi ilmauksen maanantaisin klo 10 voi kuvata säännöllisellä lausekkeella
in+ wd1 ∩ h10 .

Osajono-operaation käyttäminen on täysin kompositionaalista, kun ylempiä
ajanyksiköitä kuvaavissa luonnolliskielisissä ajanilmauksissa on osittaisuutta ilmai-
seva sĳamuoto- tai prepositiorakenne. Säännöllisissä lausekkeissa täytyy kuitenkin
käyttää osajono-operaatiota, vaikka luonnolliskielinen ilmaus ei sisältäisikään osit-
taisuusrakennetta, jolloin lauseke ei ole täysin kompositionaalinen.

Edellä olevassa esimerkissä riittää käyttää jatkuvia osajonoja kuvaavaa in+-
operaatiota, koska leikkauksen toinen osapuoli h10 kuvaa yksittäisten jatkuvien ka-
lenteriajanjaksojen joukon. Epäjatkuville ajoille täytyy käyttää epätyhjät epäjat-
kuvat osajonot kuvaavaa operaatiota in∗

+. Jos ylemmän tason ilmaus on epäjatkuvi-
na jonoina kuvattava konjunktiivinen lista, seuraavassa kuvattava yleinen rakenne
vaatii eräitä tarkennuksia, jotka kuvaan luvussa 8.6.

Monitasoisen ajanilmauksen säännöllisessä lausekkeessa voi tarvita osajono-
operaatiota leikkauksen jommassakummassa, kummassakin tai ei kummassakaan
operandissa vastaavien osailmausten tasojen mukaan. Monitasoisen ilmauksen sään-
nöllisen lausekkeen rakenteen RE (a b) voi esittää yleisesti säännöllisten lausekkei-
den funktioiden avulla. Rakenteen yleinen määritelmä on liitteessä C.1.

Koska kokonainen päivämäärä on monitasoinen ilmaus, myös sen voi kuvata
osiensa leikkauksena: esimerkiksi RE (31.5.2003 ) = (md31 ∩ in+ m05 ) ∩ in+ y2003 =

md31 ∩ in+ (m05 ∩ in+ y2003 ) (sovellus voi pyrkiä valitsemaan tehokkaamman ryh-
mittelyn). Päivämääriä varten olen määritellyt makrot ymd, ym (vuosi ja kuukausi)
sekä md (kuukausi ja kuukaudenpäivä) (liite D.2).

Myös päivämäärään mahdollisesti liittyvän viikonpäivän voi esittää leik-
kauksen avulla: esimerkiksi (makroa ymd käyttäen) RE (la 31.5.2003 ) = wd6 ∩
ymd(y2003 ,m05 ,md31 ). Jos päivämäärään liittyvä viikonpäivä olisi väärä, lauseke ku-
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vaisi tyhjän joukon (Carlson 2003: 172). Päivämäärälistaan tai -väliin liittyvät vii-
konpäivät voi kuvata samaan tapaan leikkauksella: esimerkiksi

RE (Mon 3, Wed 5, Fri 7 May) =
((wd1 ∩md03 ) ∪ (wd3 ∩md05 ) ∪ (wd5 ∩md07 )) ∩ in+ m05

RE (ma–pe 23.12.–27.12.) =
ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ival(md(m12 ,md23 ),md(m12 ,md27 ))

RE (ma 31.3. – pe 4.4.2003 ) =
ival(wd1 ∩md(m03 ,md31 ),wd5 ∩md(m04 ,md04 )) ∩ in+ y2003

(kaksi jälkimmäistä lauseketta käyttävät seuraavassa aliluvussa 8.5 esiteltävää ai-
kaväli-ilmausten makroa ival). Tämä toimii riippumatta siitä, ovatko viikonpäivät
erillisenä välinään vai erikseen välin alku- ja loppupäivämäärän yhteydessä.

Myös-sanan sisältävän listan ja monitasoisten ilmausten yhdistelmän voi se-
mantiikan kannalta esittää täysin kompositionaalisesti leikkauksen ja yhdisteen
avulla. Tällöin kuitenkin esimerkiksi ilmausta ma–pe, 1.10.–31.5. välisenä aika-
na myös la vastaavasta säännöllisestä lausekkeesta tuleva generointitulos olisi ma–
pe, 1.10.–31.5. la, minkä yleensä ymmärtäisi siten, että maanantaista perjantai-
hin ei koskisi ajanjaksoa 1.10.–31.5. Tämän vuoksi olen määritellyt tällaisten ra-
kenteiden generointia varten makron also (liite D.12), jonka avulla ilmauksen voi
esittää lausekkeena ival(wd1 ,wd5 )∪also(in+ ival(md(m10 ,md01 ),md(m05 ,md31 )),wd6 ).
Tällöin generointĳärjestelmä pystyy tuottamaan lausekkeesta asianmukaisen tulok-
sen.47

8.5 Aikaväli-ilmaukset

8.5.1 Perustapaus

Aikaväli-ilmaus kuvaa sellaiset jatkuvat ajanjaksot, jotka alkavat välin alkura-
jailmauksen kuvaaman ajan alkuhetkestä ja päättyvät loppurajailmauksen ku-
vaaman ajan loppuhetkeen. Jos aikaväli a–b esitetään säännöllisenä lausekkeena
RE(a) . Σ∗ . RE(b), lauseke kuvaa kaikki aikavälit, jotka alkavat kielen L(RE(a))

jonkin merkkĳonon ensimmäisestä perusjaksoon ja päättyvät kielen L(RE(b)) jon-
kin merkkĳonon viimeiseen perusjaksoon. Loppuilmauksen kuvaaman ajan täytyy
kuitenkin alkaa aikajanalla alkuilmauksen kuvaaman ajan päättymisen jälkeen.

Näin ajateltuna esimerkiksi ilmaus huhti–elokuu (m04 .Σ∗ . m08 ) kattaisi ajan-
jaksot tietyn vuoden huhtikuun alusta paitsi saman vuoden elokuun loppuun myös
minkä tahansa kyseistä vuotta seuraavan vuoden elokuun loppuun. Luonnollis-
kielinen ilmaus on mahdollista tulkita myös näin, mutta käytännössä aina aika-
välin loppujakso on lähin mahdollinen alkujaksoa seuraava loppuilmauksen ku-
vaama ajanjakso (tämän mainitsee myös Endriss 1998b: 39). Tämä tulkinta saa-
daan leikkaamalla aikaväliä vastaava säännöllinen kieli sopivaa aikajoukkoa kuvaa-

47Makroa also ei välttämättä tarvittaisi, jos generointĳärjestelmä tutkisi myös säännöllisten
lausekkeiden semantiikkaa. Tällöin järjestelmä voisi huomata, että ilmauksia ma–pe ja 1.10.–31.5.
vastaavien lausekkeiden leikkaus ei ole tyhjä, ja tuottaa sen perusteella myös-sanan sopivaan koh-
taan. Tämä kuitenkin mutkistaisi generointĳärjestelmää merkittävästi. Tässä työssä käsittelemäni
generointĳärjestelmä perustuu vain lausekkeiden syntaktisen rakenteen käyttämiseen.
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van kielen osajonoilla. Esimerkiksi kuukausivälin kuvaava kieli pitäisi leikata enin-
tään vuoden mittaisia aikoja kuvaavan kielen kanssa, jolloin RE (huhti–elokuu) =
m04 . Σ∗ . m08 ∩ in+ periodyear .48

Useimmiten aikaväliä kuvaava kieli leikataan sellaisen mittayksikön kielen
kanssa, jonka taso aikavälin rajajaksojen tasoja seuraavaksi ylempi taso. Jos ra-
jailmaus sisältää eritasoisia ajanyksiköitä kuvaavia ilmauksia, niistä valitaan ylin:
esimerkiksi ilmauksessa 20.6. klo 16 – 23.6. ylin rajailmausten kuvaama taso
on kuukausi, joten välin kuvaava kieli pitää leikata vuoden osajonojen kanssa:
(in+ md(m06 ,md20 )∩ h16 ) .Σ∗ .md(m06 ,md23 )∩ in+ periodyear . Jos rajajaksojen ylim-
mät tasot ovat erilaiset, niistä valitaan alempi. Tällöin esimerkiksi ilmaus la 20–01
tulee esitetyksi oikein, kun aikavälin kuvaava kieli leikataan vuorokautta kuvaavien
merkkĳonojen osajonojen kanssa: ((in+ wd6 ∩ h20 )Σ∗h00 )∩ in+ periodday .49 Kuukau-
denpäiväväli täytyy leikata kuukaudet kuvaavien merkkĳonojen osajonojen kanssa:
RE (1–15 June) = (md01 . Σ∗ . md15 ∩ in+ periodmonth) ∩ in+ m04 .

Säännöllisten lausekkeiden funktioita käyttäen aikaväli-ilmauksen säännölli-
sen lausekkeen yleinen muoto on

RE (a–b) = RE(a) . Σ∗ . RE(b) ∩ in+ periodbaselevel(min(hml(RE(a)),hml(RE(b))))

kun merkitään hml(a) = higher(maxlevel(RE (a))).50 Tätä rakennetta varten olen
määritellyt makron ival, jonka avulla esimerkiksi RE (maanantaista perjantaihin) =
ival(wd1 ,wd5 ).

Aikaväliä leikkaavan ajan valitseminen yllä kuvatulla tavalla ei sovellu kaik-
kin tapauksiin, sillä joskus ylemmän ajan sisällä toistuu useita mahdollisia aikoja,
joiden sisällä aikavälin rajajaksot voivat olla. Näin on erityisesti silloin, kun on mää-
ritelty kalenteriajanjaksojen ulkopuolisia toistuvia (nimettyjä) ajanjaksoja, kuten
lukukausia. Esimerkiksi ilmauksessa from the second to the last week of the quar-
ter aikavälin rajajaksot ovat viikkoja, minkä perusteella leikkaava aika olisi vuosi.
Silloin kuitenkin ilmaus voisi kuvata ajanjakson, joka kestää vuoden ensimmäisen
neljänneslukuvuoden toisesta viikosta viimeisen neljänneksen viimeiseen viikkoon.
Aikaväliä leikkaavan ajan täytyy tässä siis olla neljänneslukuvuosi. Tällaisia aikavä-
lejä varten olen määritellyt makron ivalt (liite D.3). Makron kolmantena argument-
tina on sen ajan kuvaava lauseke, jota vastaavan kielen osajonojen joukon kans-
sa aikaväli leikataan. Tämän makron avulla edellä olevan ilmauksen säännöllinen
lauseke olisi ivalt(nth(2,calweek ,quarter),last(calweek ,quarter),quarter) (kuvaan makrot
nth ja last myöhemmin, luvussa 8.10.2).51 Tämän tutkielman esimerkeissä käytän
makroa ival aina, kun leikkaavan ajan voi päätellä raja-ajanjaksojen tasoista.

48Mittayksikön sisältämät epäjatkuvat ajat eivät vaikuta tulokseen, koska mittayksikön kanssa
leikattava aikaväli on jatkuva.

49Tässä viikonpäivän täytyy sisältyä aikaväli-ilmauksen alkujaksoa vastaavaan säännölliseen
lausekkeeseen: lauseke in+ wd6 ∩ ival(h20 , h00 ) kuvaisi tyhjän joukon, koska se edellyttäisi kello 0
alkavan tunnin olevan kello 20 alkavan tunnin jälkeen saman lauantain aikana.

50Tässä pitää käyttää funktiota baselevel , koska ei ole olemassa esimerkiksi erillistä mittayksik-
köä perioddayofweek .

51Tällaisessa tapauksessa voisi olla parempi määritellä erillinen lukuvuoteen perustuvien aikojen
(osa)hierarkia, jolloin neljänneslukuvuosi voisi olla (neljänneksen) viikon lähinnä ylempi taso.
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Aikavälit voisi vaihtoehtoisesti esittää sulkeumaoperaation avulla: esimerkiksi
RE (huhti–elokuu) = m04 .Cm08 (tai oikeanpuoleisen sulkeuman avulla m04B .m08 ).
Sulkeumaoperaation ansiosta lauseke kuvaisi lyhimmän mahdollisen huhti–elokuu-
välin ilman leikkausta mittayksikön kanssa. En kuitenkaan ole tutkinut sulkeuma-
operaatioiden käyttöä aikavälien kuvaamiseen tämän laajemmin.

8.5.2 Tuntivälit

Edellä olleessa esimerkissä tuntivälin klo 20–01 loppujaksoa vastaava säännöllinen
lauseke oli h00 eikä h01 , koska valitsemani ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
semantiikka käsittelee myös tunteja ja sitä lyhyempiä aikoja kestollisina. Luonnol-
lisessa kielessä ilmauksen kello 10–18 kuvaama ajanjakso ei sisällä kello 18 alkavaa
tuntia. Tämän aikaväli-ilmauksen loppujakson kuvaava säännöllinen lauseke on si-
ten h17 .52

Jotta tuntivälien säännölliset lausekkeet olisivat lähempänä vastaavia luonnol-
liskielisiä ilmauksia, olisi hyvä pystyä esittämään tuntiväli siten, että loppujakson
säännöllinen lauseke vastaisi luonnolliskielisen ilmauksen loppuilmausta. Esimer-
kiksi ilmauksen kello 10–18 alkujakson lauseke olisi h10 ja loppujakson h18 . Tämä
yksinkertaistaisi luonnolliskielisten ilmausten tuottamista tuntivälien säännöllisis-
tä lausekkeista, koska tuntivälin alku- ja loppuilmauksen voisi generoida samalla
tavalla. Tuntivälien oikean semantiikan pitäisi kuitenkin säilyä.

Semantiikan säilyttäminen onnistuu poistamalla tällä tavalla esitetyn tunti-
välin kuvaavan kielen merkkĳonojen lopusta tuntivälin loppujaksoa vastaava yk-
sikkö osamääräoperaatiolla: jos loppujakso on tunti, lopusta täytyy poistaa tunti,
jos yhdistetyt tunnit ja minuutit, täytyy poistaa minuutti. Makroa ival käyttäen
lausekkeen yleinen rakenne olisi tällöin seuraava:

RE (klo a–b) = ival(RE(a),RE(b)) / periodbaselevel(minlevel(RE(b))).
Tätä rakennetta varten olen määritellyt makron ivalpt sekä makroa ivalt vastaa-
van makron ivaltpt (liite D.3). Makron ivalpt avulla esimerkiksi RE (kello 10–18 ) =
ivalpt(h10 , h18 ), jonka merkitys on sama kuin lausekkeen ival(h10 , h17 ).

Jos vain aikavälin alkuilmaus sisältää tunti-ilmauksen, aikavälin säännöllinen
lauseke täytyy esittää tavallisen ival-makron avulla: esimerkiksi ilmauksen 20.6. klo
16 – 23.6. kuvaama ajanjakso päättyy päivän 23.6. viimeiseen perusjaksoon.

8.5.3 Toisesta päästä rajoittamattomat aikavälit

Toisesta päästä rajoittamaton aikaväli-ilmaus on esimerkiksi 31.10.2003 asti . Täl-
laisten ilmausten näennäisestä rajoittamattomuudesta huolimatta niiden ajatellaan
käytännössä yleensä ulottuvan enintään seuraavan ylemmän tason mittayksikön
päähän välin alku- tai loppuajanjaksosta: esimerkiksi klo 10 alkaen ulottuisi enin-

52Oikeastaan säännöllisen lausekkeen h17 kuvaama tunti päättyy juuri ennen kello 18:aa, mutta
valitsemassani semantiikassa se on tasan kello 18 päättyvän ajanjakson lähin vastine. Uskoisin
tämän yleensä riittävän mahdollisissa käytännön sovelluksissa.
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tään seuraavan päivän kello 10:een.53 Usein myös tällaisen ilmauksen ympäristössä
on jokin aikaväliä rajoittava ajanilmaus. Vuoden sisältävän päivämäärän taso on
vuosi, jota laajempi ”taso” on koko aikajana (all), joten ilmauksen 31.10.2003 as-
ti tulkitaan tarkoittavan ajanjaksoa käytettävän aikajanan alusta 31.10.2003 asti.
Käytännössä voisi olla parempi tulkita tällaisen ilmauksen alkavan nykyhetkestä
tai jostain sovelluskohtaisesta viitehetkestä. Tällaisen rajoituksen voisi esittää ehkä
myös jonkinlaisen tilanteesta riippuvan rakeisuuden avulla (luku 8.2.3).

Toisesta päästä rajoittamattomat aikavälit voi kuvata säännöllisinä lausek-
keina samalla tavalla kuin kummastakin päästä rajoitetut, joista vain jätetään pois
puuttuvaa rajajaksoa vastaava lauseke: esimerkiksi

RE (a:sta alkaen) = RE(a) . Σ∗ ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(RE(a))))

. Tämän lausekkeen kuvaamat ajanjaksot kattavat aina koko ajanjakson a. Al-
kupäästä rajoitamattomia aikavälejä varten olen määritellyt makroja ival ja ivalt

vastaavat makrot from ja fromt, loppupäästä rajoittamattomia aikavälejä varten
vastaavasti makrot until ja untilt (liite D.3). Makroa until käyttäen RE (31.10.2003
asti) = until(ymd(y2003 ,m10 ,md31 )), jos tulosajanjakson halutaan alkavan käytetyn
aikajanan alusta. Generoinnin yksinkertaistamiseksi alkupäästä rajoittamattomien
tuntivälien loppujakso kannattaa käsitellä samalla tavalla kuin kummastakin päästä
rajoittujen tuntivälien, joten olen määritellyt niitä varten makrot untilpt ja untiltpt,
jotka päättävät välin loppujakson alkupistettä välittömästi edeltävään perusjak-
soon: esimerkiksi RE (klo 18 asti) = untilpt(h18 ).

Edellä mainitsemieni makrojen lisäksi olen määritellyt lähinnä muiden ilmaus-
tyyppien rakenteissa käytettäviksi makrot from_nc_any ja until_nc_any, jotka ku-
vaavat argumenttinsa alkujaksosta alkavan epäjatkuvan jonon leikkaamatta sitä
minkään laajemman mittayksikön kanssa. Näitä makroja käytän esimerkiksi pe-
räkkäisyysilmausten kuvaamiseen (luku 8.9.1).

Raja-ajanjaksoltaan epätarkan aikavälin voi ainakin yksinkertaisissa ta-
pauksissa esittää kompositionaalisesti aikavälimakrojen ja in+-operaation avulla:
RE (from sometime in March 2005 ) = from(in+ ym(y2005 ,m03 )). Sana sometime ei
kuitenkaan näy tämän lausekkeen generointituloksessa.

Ilmaus vuonna 2004 kesäkuusta alkaen kuvaa vuoden 2004 loppupuolen ke-
säkuusta alkaen. Tällaista laajemman ajanjakson sisälle rajoitettua, näennäisesti
toisesta päästä rajoittamattomatonta aikaväliä ei voi kuvata samalla tavalla kom-
positionaalisesti kuin monitasoisia ajanilmauksia yleensä (luku 8.4.16, liite C.1).
Kumpaankin ilmauksen osia kuvaavaan lausekkeeseen täytyy soveltaa osajono-ope-
raatiota, jotta tulos ei olisi tyhjä: in+ y2004 ∩ in+ from(m06 ). Tämä lauseke kattaa
kuitenkin koko vuoden: koska lauseke from(m6 ) kattaa myös vuoden 2003 kesäkuus-
ta alkavan vuoden ajanjakson, lauseke in+ from(m6 ) kuvaa myös vuonna 2004 en-
nen kesäkuuta olevat ajanjaksot. Tällaisen ilmauksen tarkoitetun merkityksen voi

53Endriss (1998b: 58–59) toteaa saman asian. Hän käyttää ratkaisuna heuristiikkaa, joka tulkit-
see toisesta päästä rajoittamattoman tunti-ilmauksen kattavan kuusi tuntia ilmauksen mainitse-
man ajan jälkeen (tai sitä ennen) ja päiväilmauksen kuusi päivää. Kuten Endriss toteaa, ratkaisu
toimii kuukaudenpäiville, mutta viikonpäivien yhteydessä tulos kattaa kaikki päivät.
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kuvata fromt-makron avulla: fromt(m06 ,y2004 ). Kun makro fromt kirjoitetaan auki,
ilmaustyypin kuvaava yleinen säännöllisten lausekkeiden rakenne on RE (a:n sisällä
b:stä alkaen) = RE(b).Σ∗∩in+ RE(a). Vastaavalla tavalla voi määritellä myös alus-
ta rajoittamattoman ilmauksen lausekkeen. Jotta näistä lausekkeista voisi tuottaa
oikeat generointitulokset, olen määritellyt niille makrot from2 ja until2 (liite D.3).

Luonnollisen kielen kannalta voi ajatella kummastakin päästä rajoitetun aika-
väli-ilmauksen koostuvan kahdesta toisesta päästä rajoittamattomasta aikaväli-il-
mauksesta. Esimerkiksi ilmaus maanantaista perjantaihin voidaan ajatella ilmauk-
sena maanantaista alkaen, perjantaihin asti . Tämän yhtäläisyyden voi kuvata myös
säännöllisillä lausekkeilla, sillä aΣ∗b = (aΣ∗) ∩ (Σ∗b).

Jos toisesta päästä rajoittamattomia aikavälejä kuvattaisiin sulkeumaoperaa-
tioilla, esimerkiksi lauseke RE (kesäkuusta alkaen) = m06B kuvaisi myös ajanjaksot,
jotka sisältäisivät seuraavan kesäkuun sen viimeistä perusjaksoa lukuunottamatta.
Jotta sulkeuman avulla esitetty lauseke toimisi samoin kuin edellä mittayksikön
kanssa leikkauksen avulla esitetty eli kuvaisi viimeistään seuraavan toukokuun lop-
puun päättyvät ajanjaksot, sulkeumaoperaation pitäisi ottaisi huomioon myös ope-
randinsa osajonot.

8.5.4 Rajajaksojaan kattamattomat aikavälit

Rajajaksojaan kattamattomia aikavälejä kuvaavat jälkeen- ja ennen-ilmaukset.
Koska tunteja ajatellaan lähes pistemäisinä, klo 19:n jälkeen tarkoittaa lähes sa-
maa kuin klo 19 alkaen tai mahdollisesti klo 19.01 alkaen. Sen sĳaan ennen maa-
liskuuta tarkoittaa samaa kuin helmikuun loppuun asti , joka on usein sama kuin
helmikuuhun asti . Ilmauksen voi tulkita myös laajemmin tarkoittavan kaikkia maa-
liskuuta edeltäviä ajanjaksoja jonkin, usein ilmaisemattoman, pitemmän ajanjak-
son sisällä. Sovelluskohtaisesti ennen maaliskuuta voisi tarkoittaa myös esimerkiksi
’helmikuun viimeiseen arkipäivään asti’, mutta säännöllisillä lausekkeilla tällainen
rajoitus pitäisi esittää eksplisiittisesti.

Kestollisten ajanjaksojen tapauksessa tällaisen ilmauksen voi ajatella kuvaa-
van yleisesti ajanjaksoa, joka jälkeen-tapauksessa alkaa välittömästi rajajakson
päättymisen jälkeen ja ennen-tapauksessa päättyy välittömästi ennen rajajakson
alkamista. Muuten nämä ilmaukset vastaavat toisesta päästä rajoittamattomia al-
kaen- ja asti -ilmauksia, joten ne voi esittää käyttäen makroja from ja until sekä
osamääräoperaatioita poistamaan aikavälistä sen rajajakson: esimerkiksi RE (ennen
a:ta) = RE(a)\until(RE(a)). Jos rajajaksojaan kattamattomat ilmaukset halutaan
tulkita laajemmin kattamaan kaikki joskus rajajakson jälkeen alkavat tai sitä ennen
päättyvät ajanjaksot, tähän lausekkeeseen täytyy vielä soveltaa osajono-operaatio-
ta in+. Rajajaksojaan kattamattomille aikaväleille olen määritellyt makrot after,
aftert, before ja beforet (liite D.3), jotka vastaavat makroja from, fromt, until ja
untilt. Makron before avulla esimerkiksi RE (ennen maaliskuuta) = before(m03 ).

Tuntien ja muiden pistemäisiksi ajateltujen ajanjaksojen alkujaksoaan katta-
mattomille aikaväleille edellä kuvattu alkujakson poistaminen ei tuota oikeaa tulos-
ta: esimerkiksi after(h19 ) kuvaisi tunnin 19–20 jälkeen eli kello 20 alkavia ajanjak-
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soja. Jos tällaisen ilmauksen ajattelee kuvaavan tunnin ensimmäisen perusjakson
jälkeen alkavia ajanjaksoja, sen voi kuvata säännöllisellä lausekkeella, joka poistaa
alusta osamääräoperaatiolla yhden perusjaksoa vastaavan merkin: RE (klo a:n jäl-
keen) = Σ/from(RE(a)). Tälle rakenteelle olen määritellyt makrot afterpt ja aftertpt

(liite D.3): esimerkiksi RE (klo 19:n jälkeen) = afterpt(h19 ). Jos perusjakso on mi-
nuutti, tämä lauseke kuvaa kello 19.01 alkavat ajanjaksot. Tiettyä hetkeä ennen
päättyvät tunti-ilmaukset voi kuvata tavallisen before-makron avulla, koska esimer-
kiksi before(h19 ) kuvaa välittömästi ennen tuntia 19–20 päättyvät ajanjaksot, joka
on tavoiteltu merkitys.

Kummastakin päästä rajoitetun rajajaksojaan kattamattoman aikavälin voi
ilmaista kahden toisesta päästä rajoittamattoman aikavälin leikkauksena: esimer-
kiksi

RE (after February but before May 15, 2004 ) =
in+ after(m02 ) ∩ in+ before(md(m05 ,md15 )) ∩ in+ y2004

54

RE (after January until April) = in+ after(m01 ) ∩ in+ until(m04 ).
Tällaisille ilmauksille en ole määritellyt erillisiä makroja, koska ne ovat melko harvi-
naisia ja koska myös leikkauksen avulla esitetyn lausekkeen generointitulos on varsin
luonnollinen.

Ennen- ja jälkeen-ilmaukset voivat olla monitulkintaisia, jos niihin liittyy mo-
nitasoinen ajanilmaus: esimerkiksi ilmauksen ennen toukokuuta 2004 voi ryhmitellä
joko ennen (toukokuuta 2004 ) tai (ennen toukokuuta) 2004 . Näistä ensimmäinen
tulkinta on yleisempi; jälkimmäisen sĳaan käytetään ehkä yksiselitteistä ilmaus-
ta vuonna 2004 ennen toukokuuta. Makrot after ja before soveltuvat ensimmäisen
tapauksen käsittelyyn mutta eivät jälkimmäiseen. Syy on sama kuin edellä vastaa-
vissa asti - ja alkaen-ilmauksissa. Näille rakenteille voisi määritellä makroja before ja
after vastaavat makrot käyttämällä makrojen until ja from sĳaan makroja until2 ja
from2. Tämäkään ei ole kompositionaalista suhteessa montasoisten ajanilmausten
yleiseen käsittelyyn.

8.5.5 Vähintään, enintään , aikaisintaan ja viimeistään

Jos toisesta päästä rajoittamattomaan aikaväli-ilmaukseen liittyy määrite vähin-
tään, enintään, aikaisintaan tai viimeistään, se kuvaa useita ajanjaksoja kutakin
ilmauksen kattamaa alku- tai loppujaksoa kohti: esimerkiksi ilmausta aikaisintaan
1.1.2005 alkaen vastaavat kaikki 1.1.2005 tai sen jälkeen alkavat ajanjaksot. Ta-
paukset vähintään ja viimeistään voi kuvata säännöllisillä lausekkeilla lisäämällä
tulokseen perusjaksoja vastaavia merkkejä konkatenaatiolla, tapaukset enintään ja
aikaisintaan poistamalla niitä osamääräoperaatioilla: esimerkiksi

RE (vähintään a:han asti) = until(RE(a)) . Σ∗

RE (aikaisintaan a:sta alkaen) = Σ∗ \ from(RE(a)).55

54Tässä olen ajatellut, että vuosi 2004 rajoittaa koko aikaväliä eikä vain loppurajajaksoa.
55Näin esitettyinä nämä ilmaukset ryhmittyvät vähintään (a:han asti) ja aikaisintaan (a:sta

alkaen). Luonnollisessa kielessä nämä tarkoittavat nähdäkseni samaa kuin vaihtoehtoiset ryhmit-
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Vastaavasti enintään-rakenteen lauseke poistaa perusjaksoja lopusta ja viimeistään-
rakenteen lauseke lisää perusjaksoja alkuun.

Olen määritellyt näille rakenteille makrot at_least ja at_most56 (liite D.4)
sekä at_earliest ja at_latest (liite D.3), joiden avulla esimerkiksi

RE (at least until July 2004 ) = at_least(until(m07 ∩ in+ y2004 ))

RE (enintään 31.12.2006 asti) = at_most(until(ymd(y2006 ,m12 ,md31 )))

RE (aikaisintaan 1.1.2005 alkaen) =
at_earliest(from(ymd(y2005 ,m01 ,md01 )))

RE (at the latest from January 2005 ) = at_latest(from(m01 ∩ in+ y2005 )).
Vastaavat raja-ajanjaksoa kattamattomat ilmaukset (esimerkiksi aikaisintaan
1.1.2005 jälkeen) voi kuvata korvaamalla makrot from ja until makroilla after ja
before.

Koska esimerkiksi makro until kuvaa argumenttinsa loppuun päättyvän ajan-
jakson, ilmauksen at least until July 2004 merkitys on käytännössä ’vähin-
tään heinäkuun 2004 loppuun asti’. Luonnollisessa kielessä näin ei välttämättä
ole, vaan ilmaus saattaisi kuvata myös ajanjakson, joka päättyy joskus heinä-
kuussa. Tällaisen merkityksen voisi kuvata osajono-operaation avulla lausekkeella
at_least(until(in+ (m07 ∩ in+ y2004 ))), joka vastaisi ilmausta at least until sometime
in July 2004 . Näin voi tehdä myös viimeistään-rakenteessa, mutta enintään- ja
aikaisintaan-rakenteissa osajono-operaation lisääminen ei vaikuttaisi lausekkeiden
merkitykseen. Myös luonnollisessa kielessä esimerkiksi aikaisintaan maaliskuusta
alkaen tarkoittanee yleensä samaa kuin aikaisintaan joskus maaliskuusta alkaen.
Joskus edellinen ilmaus saattaisi kuitenkin tarkoittaa ’maaliskuun tai jonkin sitä
seuraavan kuun alusta alkaen’ (rakeisuutena kuukausi), kun taas jälkimmäisen il-
mauksen kuvaama ajanjakso voisi alkaa milloin tahansa maaliskuussa tai sen jäl-
keen.

Ilmaus viimeistään toukokuussa 2004 on kaksitulkintainen: sen voi jäsentää
joko viimeistään (toukokuussa 2004 ) tai (viimeistään toukokuussa) 2004 . Edellinen
voi kuvata mitä tahansa viimeistään toukokuussa 2004 olevia aikoja, jälkimmäinen
vain vuonna 2004 viimeistään toukokuussa olevia. Jälkimmäisen voi ilmaista myös
muodossa vuonna 2004 viimeistään toukokuussa.

Ilmaus viimeistään (toukokuussa 2004 ) kuvaa tarkemmin määrittelemätön-
tä aikaa, joka on toukokuussa 2004 tai joskus sitä ennen. Koska aika voi olla yh-
den kuukauden sisällä, se on todennäköisesti enintään kuukauden mittainen. Toi-
saalta ilmaus voi kattaa myös ennen toukokuuta 2004 olevan kuukautta pitem-
män ajan. Ilmauksen sisältämän paikallissĳataivutuksen voi esittää in+-operaatio-

telyt (vähintään a:han) asti ja (aikaisintaan a:sta) alkaen. Myös säännöllisillä lausekkeilla vähin-
tään-rakenteen merkitys on sama kummallakin tavalla ryhmiteltynä. Sen sĳaan aikaisintaan-ra-
kenteen vaihtoehtoinen ryhmittely kuvaisi välittömästi a-aikaa seuraavasta perusjaksosta alkavan
ajanjakson, mikä ei kata ilmauksen merkitystä.

56Käytän makroja at_least ja at_most myös ajankestovälien kuvaamiseen (luku 8.7.2), minkä
vuoksi makro at_most poistaa perusjaksoja joko ajanjakson alku- tai loppupäästä. Koska makro
until lisää perusjaksoja ajanjakson alkupäähän, niiden poistaminen alkupäästä ei vaikuta tulok-
seen.
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na: in+ RE(viimeistään toukokuu 2004). Tämä ei ole kompositionaalista, koska in+-
operaatio on viimeistään-rakenteen ulkopuolella. Yksinkertaisimmillaan

RE (viimeistään a) = Σ∗ . RE(a)

RE (aikaisintaan a) = RE(a) . Σ∗

jotka tarkoittaisivat samaa kuin a:han asti ja a:sta alkaen.
Jos ajatellaan, että rakenne viimeistään a kattaa jatkuvan mittayksikön, jon-

ka taso on alin ilmauksen a sisältämä taso (tässä esimerkissä kuukausi), sen voisi
kuvata lausekkeella continuous(periodminlevel(RE(a))) ∩ in+ (Σ∗ . RE(a)). Tällä tavalla
esitettynä viimeistään toukokuu 2004 kattaisi toukokuun 2004 tai minkä tahansa
sitä edeltävän kuukauden mittaisen jatkuvan ajan. Ilmauksen kuvaamia aikoja voisi
edelleen rajoittaa halutun pitemmän ajanjakson sisälle leikkaamalla kyseistä ajan-
jaksoa kuvaavan merkkĳonon osajonojen kanssa. Yleisessä tapauksessa edellä oleva
määritelmä ei kuitenkaan riitä, koska ilmaus voi kattaa pitemmänkin ajan. Sopivan
ajan voisi ehkä valita jonkinlaisen rakeisuuden käsittelyn avulla.

Ilmauksen toisen tulkinnan vuonna 2004 viimeistään toukokuussa kuvaami-
sessa on sama epäkompositionaalisuusongelma kuin laajemman ajanjakson sisälle
rajoitetuissa, toisesta päästä rajoittamattomissa ajanilmauksissa. Myös sen voi ku-
vata vastaavalla tavalla käyttämällä makroa untilt vastaavaa rakennetta:

RE (vuonna 2004 viimeistään toukokuussa) = in+ (Σ∗ . m04 ∩ in+ y2004 ).

8.6 Epäjatkuvat ilmaukset

Käyttämässäni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden mallissa epäjatkuvia il-
mauksia voi esittää yksinkertaisesti aikajanalla ei-peräkkäisiä aikoja vastaavien
merkkĳonojen konkatenaation avulla (luvut 7 ja 8.4.4). Tämä mutkistaa jonkin
verran joitakin ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteita, esimerkiksi ai-
kojen osien (luku 8.6.2) sekä viiteajanjaksoa edeltävän ja seuraavan ajanjakson ku-
vaamista (liite C.2). Toisaalta epäjatkuvat ajat ovat tarpeellisia esimerkiksi ajan-
mittojen esittämisessä (Carlson 2003: 55, 177). Luvussa 7.4 kuvasin lyhyesti mah-
dollisen vaihtoehtoisen mallin epäjatkuvien aikojen esittämiseksi.

Epäjatkuvat ajat ovat usein listoja. Epäjatkuvien aikojen osien kuvaaminen
vaatii usein erikoiskäsittelyä.

8.6.1 Lista epäjatkuvana aikana

Epäjatkuvina aikoina voi kuvata listailmauksia, joissa ja-sana tulkitaan konjunktii-
visesti aikoja toisiaan liittävänä eikä disjunktiivisesti aikajoukkoa kuvaavana: RE (a
ja b) = RE(a) . RE(b). Ja-sanan konjunktiivinen tulkinta on luonteva erityisesti il-
mauksissa, jotka sisältävät myös tai -sanaa käyttäen kuvatun disjunktiivisen listan.
Esimerkiksi konjunktiivisen ja disjunktiivisen listan sisältävä monitasoinen ilmaus
ma ja ke tai ti ja to klo 13–17 voidaan kuvata konkatenaatiota käyttäen säännölli-
senä lausekkeena

(in∗
+ wd1 . in∗

+ wd3 ∪ in∗
+ wd2 . in∗

+ wd4 ) ∩ in∗
+ continuous(periodweek) ∩
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ivalpt(h13 ,h17 )+.57

Tämä lauseke kuvaa sellaisten aikojen joukon, jotka koostuvat joko maanantain ja
keskiviikon tai tiistain ja torstain aikaväleistä kello 13–17. Viikonpäivälausekkeen
leikkaaminen jatkuvan mittayksikköviikon epäjatkuvien osajonojen kanssa pakottaa
yhden jonon sisältämät ajat samalle viikolle. Kun epätyhjää epäjatkuvaa osajono-
operaatiota sovelletaan erikseen kuhunkin konjunktiivisten listojen aikaan, tulokse-
na on aina kahden erillisen päivän osajonoja (luku 8.4.11). Tällöin myös alemman
tason aikojen täytyy voida toistua, joten tuntivälin kuvaavaan osalausekkeeseen
sovelletaan konkatenaation toistoa.

Konjunktiivisen listan sisältävän rakenteen voi kuvata yleisesti seuraavasti:
RE (a1, . . . ja an: b) = in∗

+ RE(a1) . . . . . in∗
+ RE(an) ∩

in∗
+ continuous(periodbaselevel(higher(maxlevel(RE(a1).....RE(an))))) ∩ RE(b)+.

Tässä leikkaava mittayksikkö valitaan samalla tavalla kuin aikavälien kuvaamises-
sa (luku 8.5.1). Tälle rakenteelle ei pysty määrittelemään käytännöllistä makroa
käyttämilläni yksinkertaisilla välineillä, vaan makron ensimmäisen argumentin pi-
täisi sisältää ai-ilmausten säännölliset lausekkeet, joista kuhunkin olisi jo sovellettu
in∗

+-operaatiota.
Epäjatkuvan ajan muodostavat ajanjaksot voi rajoittaa keskenään lähimpiin

mahdollisiin leikkauksen sĳaan kuvaamalla ilmausta vastaavien epäjatkuvien aiko-
jen yhtenäiset verhot aikajanan suhteen convexhull-operaatiolla, valitsemalla niistä
lyhimmät min-operaation avulla ja valitsemalla näiden epäjatkuvista osajonoista
alkuperäisen lausekkeen kuvaamat ajat: a ∩ in∗

+ min (a convexhull all). Tätä varten
määrittelemääni makroa nearest (liite D.6) käyttäen

RE (ma ja ke tai ti ja to klo 13–17 ) =
in_distr(nearest(wd1 . wd3 ∪ wd2 . wd4 ),calday ) ∩ ivalpt(h13 ,h17 )+.

Tässä täytyy käyttää osajono-operaation in∗
+ sĳaan aliluvussa 8.6.2 esittelemää-

ni osittaisuutta kuvaavaa makroa in_distr, jonka kuvaamat jonot sisältävät osan
epäjatkuvan operandin kustakin jatkuvasta osasta.58 Makroa nearest käyttäen voi
kuvata suoraan esimerkiksi ilmauksen ma, ke ja (seuraava) ma. Aiemmin kuvatul-
la tavalla esitettynä lausekkeessa ei pystyisi valitsemaan leikkaavaa mittayksikköä
samalla tavalla ilmauksen sisällön perusteella, koska tämä viikonpäivistä koostuva
ilmaus kattaa viikkoa pidemmän ajan.

Ilmauksen either September 15 and 22 or November 10 and 17 puolestaan voi
kuvata lausekkeena (in∗

+ m09 ∩ md15 . md22 ) ∪ (in∗
+ m11 ∩ md10 . md17 ). Tässä kuu-

kausia kuvaaviin merkkĳonoihin täytyy soveltaa in∗
+-operaatiota in+-operaation si-

jaan, koska kuukaudenpäiviä vastaava leikkauksen jälkimmäinen operandi kuvaa

57Tässä lausekkeessa riittäisi soveltaa viikonpäiviin epätyhjää jatkuvaa osajono-operaatiota in+,
koska alemman tason ajat (tuntivälit) ovat jatkuvia. Epäjatkuva osajono-operaatio on kuitenkin
yleispätevämpi.

58Jos nearest-makroa sovellettaisiin osajonojen konkatenaatioihin, tulos sisältäisi vain toisiaan
lähimpien aikojen jonon eli tässä tapauksessa esimerkiksi vain maanantain viimeisen ja keskivii-
kon ensimmäisen perusjakson sekä tiistain viimeisen ja torstain ensimmäisen perusjakson jonot.
Käytännössä nearest-makroa on mielekästä käyttää vain, jos sen tulokseen halutut jonot eivät ole
toistensa osajonoja.
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kuukauden suhteen epäjatkuvia jonoja. Leikkaus yksittäisten kuukausien epäjatku-
vien jonojen kanssa rajoittaa kuukaudenpäivät yhden kuukauden sisälle.

Konjunktiivisten listojen kuvaaminen epäjatkuvina aikoina konkatenaatiota
käyttäen on ongelmallista sikäli, että konkatenaatio ei ole yhdisteen tavoin vaih-
dannainen operaatio. Esimerkiksi jos edellä olevassa esimerkissä vaihdettaisiin kuu-
kaudenpäivien järjestystä (September 22 and 15 ), sitä suoraan vastaava säännölli-
nen lauseke in∗

+ m09 ∩ md22 . md15 kuvaisi tyhjän joukon, koska yhden kuukauden
sisällä 22. päivä ei voi edeltää 15. päivää. Tällaiset aikajärjestyksestä poikkeavat
ilmaukset lienevät todellisessa käytössä harvinaisia, mutta ja-konjunktion seman-
tiikan kannalta ne tarkoittavat samaa kuin aikajärjestyksen mukaiset ilmaukset.

8.6.2 Epäjatkuvan ajan osat

Jos epäjatkuvan ajan osan halutaan sisältävän osan ajan kustakin jatkuvasta osas-
ta, sitä ei yleisesti pysty kuvaamaan suoraan osajono-operaatioiden avulla. Edellä
ilmauksessa ma ja ke tai ti ja to klo 13–17 tällaisen osittaisuuden saattoi kuvata so-
veltamalla osajono-operaatiota erikseen kuhunkin viikonpäivään. Osajono-operaa-
tion vieminen rakenteen sisään ei kuitenkaan ole aina mahdollista, tai lauseke ei saa
silloin oikeaa merkitystä. Näin käy esimerkiksi esimerkiksi ilmauksessa kolmena pe-
räkkäisenä sunnuntaina (luku 8.9.1). Epäjatkuvan osajono-operaation soveltaminen
kolmen peräkkäisen sunnuntain muodostamaan epäjatkuvaan jonoon kuvaisi myös
pelkästään yhden sunnuntain osia sisältäviä aikoja. Tässä tapauksessa myöskään
osajono-operaation vieminen rakenteen sisään ei tuottaisi oikeaa tulosta.

Ilmausta kolmena peräkkäisenä sunnuntaina ja muita vastaavia tapauksia
varten olen määritellyt paikanvarausmerkkioperaatioita käyttävät makrot in_distr

ja ins_distr (liite D.1). Ne saavat argumentikseen osittaisuusrakenteen kohteena
olevan (epäjatkuvan) ajan lisäksi tämän ajan sisällä toistuvan (jatkuvan) ajan-
jakson, jonka sisällä osajono-operaatiota sovelletaan. Lisäargumentin vuoksi näitä
makroja käyttävät rakenteet eivät ole yhtä kompositionaalisia kuin osajono-ope-
raatioita käyttävät, vaikka epäjatkuvan ajan kuvaava lauseke voikin sisältää tie-
don myös toistuvasta ajanjaksosta. Makro in_distr kuvaa kunkin toistuvan osan
sisällä jatkuvan jonon, ins_distr mahdollisesti epäjatkuvan. Käyttämällä makroa
in_distr ja luvussa 8.9.1 esiteltävää ei-välittömästi peräkkäiset ajat kuvaavaa mak-
roa n_consecutive_nc ilmaus kolmena peräkkäisenä sunnuntaina voidaan kuvata
lausekkeella in_distr(n_consecutive_nc(wd7 ,3),wd7 ). Tämä lauseke kuvaa kolmes-
ta jatkuvasta osasta koostuvia epäjatkuvia aikoja: kustakin kolmesta peräkkäisestä
sunnuntaista tulee yksi jatkuva osa. Näitä makroja voi soveltaa myös toistuvista
ajanjaksoista koostuvaan jatkuvaan ajanjaksoon:

RE (kolmena peräkkäisenä (kalenteri)kuukautena) =
in_distr(n_consecutive_nc(calmonth,3),calmonth).
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8.7 Ajankestoilmaukset

8.7.1 Ajankestojen perustapaukset

Ajankestoilmausten kuvaamat ajat voivat olla jatkuvia tai epäjatkuvia: esimerkik-
si viisi päivää voi tarkoittaa viittä peräkkäistä vuorokautta, viittä erillistä vuoro-
kautta, joiden välissä voi olla mielivaltaisia ajanjaksoja tai yhteensä 120 tunnin
pituista ajanjaksoa, joka voi olla mielivaltaisen monessa mielivaltaisen pituisessa
osassa. Kalenteriyksikköihin pohjautuvan epäjatkuvan ajankestoilmauksen epäjat-
kuvien osien välit ovat jaollisia kyseisellä yksiköllä. Mittayksikköihin pohjautuvassa
kestoilmauksessa epäjatkuvien osien välit voivat olla mitä tahansa perusjakson ker-
rannaisia, mikä seuraa mittayksiköiden määritelmällisestä epäjatkuvuudesta. Mit-
tayksiköiden epäjatkuvuutta sekä monitulkintaisuutta keston ja mitan välillä kä-
sittelee Carlson (2003: 56, 177).

Yksinkertaiset ajankestoilmaukset voi kuvata säännöllisillä lausekkeilla yksin-
kertaisesti, tyypillisesti mitta- tai kalenteriyksiköitä kuvaavien peruslausekkeiden
konkatenaatioden potensseina: esimerkiksi RE (viisi päivää) = calday

5 (kalenterivuo-
rokausina). Kestoväli-ilmaukset ja useita vaihtoehtoisia kestoja sisältävät ilmaukset
voi kuvata yleistetyn konkatenaation potenssin avulla:

RE (4–10 tuntia) = periodhour
[4,10]59

RE (vähintään kahdeksan päivää) = periodday
[8,∞[

RE (enintään kolme vuotta) = periodyear
[0,3]

RE (6, 9 tai 12 kuukautta) = periodmonth
{6,9,12}.

Usean eri tason ajanilmauksista koostuvan kestoilmauksen voi esittää vastaavien
yksittäisten lausekkeiden konkatenaationa:

RE (kaksi vuotta ja kolme kuukautta) = periodyear
2 . periodmonth

3.
Konkatenaation potenssin avulla kuvatut ajankestot ovat aina mahdollisesti

epäjatkuvia, koska konkatenaatiot leikataan aikajanan kuvaavan merkkĳonon epä-
jatkuvien osajonojen joukon kanssa. Jatkuvia ajankestoja voi kuvata leikkaamal-
la konkatenaation potenssin kuvaama kieli aikajanan kuvaavan merkkĳonon jat-
kuvien osajonojen kanssa. Tätä varten olen määritelyt makron continuous (liite
D.1). Sitä käyttäen esimerkiksi RE (viisi (peräkkäistä) päivää) = continuous(calday

5).
Mittayksiköiden jatkuvuudessa voi erottaa kaksi tapausta: vähintään kahdeksan
vuorokautta voi tarkoittaa jatkuvaa (yhtäjaksoista) ajanjaksoa, joka kestää vä-
hintään kahdeksan vuorokautta, tai se voi tarkoittaa aikaa, joka sisältää vähin-
tään kahdeksan yhtenäistä vuorokauden mittaista ajanjaksoa, joiden välissä voi
kuitenkin olla mielivaltaisen pituisia ajanjaksoja. Vastaavat säännölliset lausek-
keet eroavat siinä, onko leikkaus (makro continuous) konkatenaation potenssin
sisä- vai ulkopuolella: continuous(periodday

[8,∞[) kuvaa yhden jatkuvan ajanjakson
ja continuous(periodday )

[8,∞[ kuvaa yksittäisten jatkuvien 24 tunnin jaksojen muo-
dostaman ajan. Kalenteriyksiköillä jälkimmäinen rakenne ei eroa pelkästä konkate-

59Tämä ajankestovälin esitysmuoto on lähempänä luonnolliskielistä ilmausta kuin Verbmobilin
TEL-muodon käyttämä, jossa ajankestovälin kummankin rajan piti sisältää ajanyksikkö, vaikka
se olisi kummassakin sama (Endriss 1998b: 30).
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naation potenssista, koska kukin yksittäinen kalenteriyksikön ajanjakso on jatkuva.
Sĳainniltaan epämääräisen mutta rajoitetun ajankeston voi esittää kompo-

sitionaalisesti ajankeston ja rajoittavan ajanjakson osien leikkauksena: esimerkik-
si continuous(periodweek) ∩ in+ ival(christmas,easter) (esimerkin lähteenä Bry et al.
2003: 81–82). Tämä lauseke kuvaa kaikkien mahdollisten joulun ja pääsiäisen välis-
ten jatkuvien viikon mittaisten ajanjaksojen joukon.

Koska kuukausien ja vuosien mittayksikkölausekkeet kattavat kaikki mahdol-
liset pituudet, myös niitä käyttävät ajankestoilmaukset ovat epätäsmällisiä. Epä-
täsmällisten ajankestojen vaihtoehtoisia käsittelytapoja käsittelen liitteessä C.13.

8.7.2 Ajankestovälien tulkinta

Jos ajankestovälin perustana oleva yksikkö on aikajanan perusjaksoa pitempi, vä-
lin voi tulkita sisältävän joko kaikki kyseisen välin kattamat ajankestot tai vain
ne, jotka ovat välin perusyksikön monikertoja: esimerkiksi 4–10 tuntia voi tarkoit-
taa joko ’mikä tahansa aika, joka on vähintään 4 tuntia ja enintään 10 tuntia’ tai
’4, 5, . . . , 9 tai 10 tuntia’. Edellä olevat konkatenaation potensseihin perustuvat
ajankestoilmausten säännölliset lausekkeet kuvaavat vain jälkimmäisen merkityk-
sen: esimerkiksi ajankestovälin 4–10 tuntia säännöllinen lauseke periodhour

[4,10] ei
kuvaa ajankestoa ’4,5 tuntia’. Samoin ilmauksen enintään 3 vuotta merkitys on
yleensä laajempi kuin ’0, 1, 2 tai 3 vuotta’. Tällaisten ilmausten tulkinta voi ol-
la sovelluskohtaista tai riippua ilmauksen ympäristössä käytettävästä rakeisuudes-
ta (luku 8.2.3). Seuraavassa käytän laajinta mahdollista tulkintaa, jonka mukaan
ajankestoväli voi kattaa minkä tahansa väliin kuuluvan ajankeston.

Säännöllisillä lausekkeilla tällaisen ajankestovälin alkurajakohdan voi kuva-
ta lisäämällä vähimmäiskestoa kuvaavaan merkkĳonoon konkatenaatiolla nolla tai
useampia perusjaksoa vastaavaa merkkiä:

RE (vähintään n a:ta) = RE(a)n . Σ∗.
Loppurajakohdan voi kuvata vastaavasti poistamalla enimmäiskestoa kuvaavasta
merkkĳonosta nolla tai usempia perusjaksoa vastaavaa merkkiä osamääräoperaa-
tiolla:

RE (enintään n a:ta) = (Σ∗ \ RE(a)n) ∪ (RE(a)n / Σ∗).60

Kummastakin päästä rajoitetun ajankestovälin voi kuvata näiden kahden lauseke-
tyypin leikkauksena:

RE (m–n a:ta) = RE(a)m . Σ∗ ∩ ((Σ∗ \ RE(a)n) ∪ (RE(a)n / Σ∗)).61

60Tässä tarvitaan aikaa vastaavan merkkĳonon eri päistä poistavien osamääräoperaatioiden
yhdiste, jotta lauseke kuvaisi myös lähellä aikajanan alkua ja loppua ja loppua olevat ajat, jotka
ovat lyhyempiä kuin an.

61Toinen vaihtoehto olisi kuvata kaikki ne ajat, joiden pituus on välin kuvaaman lyhimmän
ja pisimmän keston välissä, lyhin ja pisin mukaan luettuina. Säännöllisillä lausekkeilla tämä on-
nistuisi valitsemalla konkatenaation potenssivälin kuvaamien merkkĳonojen osajonoista ne, jotka
ovat vähintään yhtä pitkät kuin jokin potenssivälin kuvaamista merkkĳonoista: RE (m–n a:ta)
= in+ (RE(a)[m,n]) ∩ RE(a)[m,n]

. Σ∗. Tämä lauseke sisältäisi saman konkatenaation potenssivä-
lin kuin vain perusyksikön monikertoja kattavan ajankestovälin lauseke. Toisaalta sitä ei voisi
käyttää monitasoisten ajankestovälien esittämiseen (luku 8.7.3) kuten kahden toisesta päästä ra-



94

Olen määritellyt näiden ilmaustyyppien esittämiseksi makrot at_least, at_most ja
ival_duration (liite D.4). (Makroja at_least ja at_most käytetään myös toisesta
päästä rajoittamattomien aikavälien yhteydessä (luku 8.5.5).) Näiden makrojen
avulla edellä olevat esimerkki-ilmaukset voi esittää seuraavasti:

RE (4–10 tuntia) = ival_duration(periodhour
4,periodhour

10)

RE (vähintään kahdeksan päivää) = at_least(periodday
8)

RE (enintään kolme vuotta) = at_most(periodyear
3).

Myös rajakohtiaan kattamattomia ajankestovälejä kuvaavat ilmaukset ovat
usein monitulkintaisia tai niiden tulkinta on sovellus- tai tilannekohtainen: esimer-
kiksi yli kaksi viikkoa voi joskus tarkoittaa ’vähintään vuorokauden yli kaksi viik-
koa’. Tällaisen merkityksen voisi ehkä käsitellä rakeisuuden avulla. Rajakohtiaan
kattamattomien ajankestovälien laajimman tulkinnan voi esittää vastaavalla taval-
la kuin rajakohtansa kattavienkin välien: niissä vain perusajankestoon lisätään tai
siitä poistetaan vähintään yksi perusjakso. Tällöin säännöllisessä lausekkeessa li-
sättävä tai poistettava kieli on L(Σ+) eikä L(Σ∗): esimerkiksi RE (yli n a:ta) =
RE(a)n . Σ+. Näitä rakenteita varten olen määritellyt makrot under ja over (lii-
te D.4), joiden avulla RE (yli kaksi viikkoa) = over(periodweek

2) ja RE (alle kolme
kuukautta) = under(periodmonth

3).

8.7.3 Monitasoiset ajankestoilmaukset

Jos ajankestovälin rajakestojen ajanyksiköt ovat eritasoiset, sitä ei voi esittää suo-
raan konkatenaation potenssivälinä, vaan se täytyy kuvata vähimmäis- ja enim-
mäiskeston leikkauksena. Tämä onnistuu edellä mainitulla makrolla ival_duration:
esimerkiksi RE (6 months to 2 years) = ival_duration(periodmonth

6,periodyear
2). Tä-

mä lauseke kuvaa kaikki ajankestot kuuden kuukauden ja kahden vuoden väliltä.
Mahdollisia muita tulkintoja olisivat tässä tapauksessa ainakin vähimmäiskeston
kerrannaiset (6, 12, 18 tai 24 kuukautta) ja vähimmäiskeston perusyksikön kerran-
naiset (1–24 kuukautta kuukauden välein), mutta näiden vaihtoehtojen kuvaamista
en ole tutkinut.

Lisäyskestoilmauksen voi kuvata lisäämällä peruskestoa kuvaavaan merkkĳo-
noon lisäyskestoa vastaavan merkkĳonon konkatenaatiolla, ja vähennyskestoilmauk-
sen vastaavasti poistamalla peruskeston merkkĳonosta vähennyskeston merkkĳonon
osamääräoperaatiolla:

RE (a yli b:n) = RE(b) . RE(a)

RE (a vaille b) = (RE(b) / RE(a)) ∪ (RE(a) \ RE(b)).
Näitä varten määrittelemieni makrojen amount_over ja amount_under (liite D.4)
avulla

RE (kaksi päivää yli kuukauden) = amount_over(periodmonth,periodday
2)

RE (three weeks short of two years) =

joitetun ajankestovälin leikkausta. Lisäksi XFST-kokeilujen perusteella tämä vaihtoehto vaikutti
merkittävästi tehottomammalta.
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amount_under(periodyear
2,periodweek

3).62

8.7.4 Murto- ja sekalukukertoimiset ajankestot

Ajankestoilmausten sisältämien murto-osailmausten täsmällisyys vaihtelee: esimer-
kiksi puoli tuntia on usein täsmällinen (’30 minuuttia’), mutta puoli kuukautta ei
välttämättä ole, etenkin kun kuukaudet ovat eripituisia. Jos ajankestoilmauksen si-
sältämä kerroin on murto- tai sekaluku, sitä ei voi käyttää konkatenaation potenssin
eksponenttina. Jos kestoilmauksessa käytetyn yksikön perusjaksojen määrä on ta-
san jaollinen murtoluvun nimittäjällä, yksikön kyseisen murto-osan pystyy kuiten-
kin ilmaisemaan luvussa 6.4 kuvaamieni säännöllisten kielten operaatioiden oflen ja
fractlen avulla:

RE (m/n a:ta) = in∗
+ RE(a) of_length fractlen (RE(a),m,n).

Tälle rakenteelle olen määritellyt makron of_fractional_length (liite D.4), jonka
avulla RE (neljännestunti) = of_fractional_length(periodhour ,1,4). Sekalukukertoi-
misen ajankeston voi esittää tämän ja konkatenaation potenssin konkatenaationa:

RE (kaksi ja puoli tuntia) = periodhour
2 . of_fractional_length(periodhour ,1,2)

(makro of_mixed_length). Yksiköstä voidaan valita tietty murto-osa affiksioperaa-
tioiden avulla:

RE (a:n m:s n:nnes) =
(prefix+ RE(a) ∩ of_fractional_length(RE(a),1,RE(n))m) \\
of_fractional_length(RE(a),1,RE(n))

(makro nth_fraction, liite D.463).
Edellä oleva ratkaisu toimii operaation fractlen rajoittuneisuuden vuoksi vain

tasan jaollisille murto-osille.64 Sitä voi siis käyttää esimerkiksi puolen tunnin ja
neljännestunnin kuvamiseen, mutta ei vuoden murto-osien kuvaamiseen. Koska il-
mauksissa kuitenkin esiintyy melko harvoja murto-osia, tällaiset tilanteet voi useim-
miten kiertää. Yksi vaihtoehto on esittää ilmaukset pienempien ajanyksiköiden avul-
la: esimerkiksi ilmauksen kolmannesvuosi sĳaan neljä kuukautta. Toinen mahdolli-
suus olisi määritellä tarvittaville murto-osayksiköille omat vakiojoukkonsa: esimer-
kiksi calquarteryear voisi kattaa kalenterivuosineljännekset, ja ilmauksen kaksi ja puoli
vuotta voisi esittää säännöllisenä lausekkeena periodyear

2 . periodhalfyear , joskin sen
kompositionaalinen generointitulos olisi kaksi vuotta (ja) puoli vuotta.

62Olen määritellyt makrojen amount_over ja amount_under avulla myös makrot at_least,
at_most, over ja under.

63Makro nth_fraction ei tosin ole kovin käyttökelpoinen, koska fractlen-operaation rajoitusten
vuoksi sitä ei voi käyttää esimerkiksi vuosille, joiden yhteydessä esiintyy useimmin ilmaustyyppi
ensimmäinen neljännesvuosi (tässä yhteydessä tosin useammin muodossa vuosineljännes).

64Mitä tahansa yksittäistä murtolukua m
n kohti voi muodostaa säännöllisten kielten operaation,

joka kuvaa mielivaltaisesta merkkĳonosta x jonkin m
n |x | pituisen (epäjatkuvan) osajonon pyöris-

tettynä lähimpään kokonaiseen merkkiin. Nähdäkseni tätä ei kuitenkaan voi yleistää niin, että n
ja m voisivat olla operaation argumentteina, vaikka konkatenaation potenssin eksponenteille sal-
littaisiin tavanomaiset luonnollisten lukujen operaatiot. Luvulla m

n tasan jaollisen pituuden yli
jäävästä osuudesta pitäisi ensin poimia sopiva määrä merkkejä ja jättää loput ottamatta, mikä ei
onnistu äärellistilaisilla menetelmillä parametroidusti (Lauri Carlson, suullinen tieto 3.8.2004).
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Desimaaliosan sisältävinä lukuina esitettyjä kertoimia ei pysty sellaisinaan
lainkaan esittämään säännöllisissä lausekkeissa. Luonnollisen kielen ajankestoil-
mauksissa esiintyvät desimaaliluvut ovat kuitenkin aina rationaalisia, joten ne voisi
esittää murto- tai sekalukuina: esimerkiksi 2,5 = 21

2
, 73,3 = 73 3

10
. Se ei kuitenkaan

auta säännöllisten lausekkeiden muodostamisessa, jollei käytetty yksikkö ole tasan
jaollinen kyseisellä murto-osalla.

8.8 Toiseen ajankohtaan ankkuroidut ilmaukset

8.8.1 Edeltävä ja seuraava

Viiteajanjaksoa edeltävää tai seuraavaa määrätynlaista aikaa kuvaavat ilmaukset
ovat luonnollisessa kielessä käytännössä aina määräisiä ja siten tarkoittavat lähintä
edeltävää tai seuraavaa kyseisentyyppistä aikaa (Carlson 2003: 172).65 Koska mää-
räisyys liittyy pikemminkin ajanilmauksen pragmatiikkaan kuin semantiikkaan, en
käsittele sitä tässä työssä erillisenä ilmiönä. Edeltävä- ja seuraava-ilmaukset voi
esittää säännöllisinä lausekkeina kontekstioperaatioiden avulla:

RE (a:ta edeltävä b) = RE(b) ′ ¬ (Σ∗ RE(b) Σ∗) . RE(a).
Tämä lauseke kuvaa viiteajanjaksoa a lähinnä edeltävät b-ajat: b:n ja a :n vä-
lissä oleva ajanjakso ei sisällä b-aikaa. Välissä oleva ajanjakso voi olla myös tyh-
jä, jolloin b edeltää välittömästi a :ta. Seuraava-ilmauksen säännöllisen lausekkeen
rakenne on vastaava, mutta järjestykseltään käänteinen. Edeltävä- ja seuraava-il-
mausten kuvaamiseen olen määritellyt makrot preceding ja following (liite D.5.1),
joten esimerkiksi RE (pääsiäistä edeltävänä torstaina) = in+ preceding(wd4 ,easter).

Makron preceding avulla ilmauksen juhlapyhien aattoina voi kuvata säännölli-
senä lausekkeena in+ (preceding(calday ,religious_holiday)− religious_holiday), missä
religious_holiday kuvaa juhlapyhäpäivien joukon. Erotusoperaatio poistaa tulokses-
ta juhlapyhiä vastaavat merkkĳonot: kahden peräkkäisen juhlapyhän ensimmäis-
tä pyhää ei yleensä lasketa juhlapyhän aatoksi. Yleisemmin voidaan ajatella, että
RE (a:n aatto) = preceding(calday ,RE(a))−RE(a), mille voi määritellä makron eve

(liite D.5.1).
Järjestysluvun sisältävät edeltävä- ja seuraava-rakenteet voi esittää alku- ja

loppuosaoperaatioiden sekä sulkeumaoperaatioiden avulla: esimerkiksi
RE (n:s a:ta edeltävä b) = RE(b) // (RE(b)B)n . RE(a).

Tämä lauseke valitsee ensimmäisen b-ajan jonosta, joka kuvaa viiteajanjakson a
ja n sitä edeltävää b-aikaa. Seuraava-ilmauksen lauseke on järjestykseltään päin-
vastainen. Viiteajanjaksoa lähinnä edeltävän ja seuraavan ajan voisi kuvata myös
tämän ilmaustyypin erikoistapauksena, jossa n = 1. Järjestysluvun sisältäville edel-
tävä- ja seuraava-rakenteille olen määritellyt makrot nth_preceding ja nth_following

(liite D.5.1): esimerkiksi

65Mitä tahansa edeltävää tai seuraavaa aikaa tarkoittava ilmaus merkittäisiin esimerkiksi sanalla
jokainen tai jokin: esimerkiksi jokaisena pääsiäistä edeltävänä torstaina. (Tämänkin ilmauksen voi
ymmärtää tarkoittavan vain kutakin pääsiäistä lähinnä edeltävää torstaita.)
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RE (the second Sunday following Christmas Day) =
nth_following(2,wd7 ,christmasday).

Tietyn määrän viiteajanjaksoa edeltäviä tai seuraavia aikoja kuvaavat il-
maukset ovat semantiikaltaan erikoistapauksia vastaavasta järjestyslukuilmaukses-
ta: ilmaustyyppissä m a:ta edeltävää (seuraavaa) b:tä järjestyslukutapauksen n
on väli [1, m]. Tällaiset ilmaukset voisi kuvata suoraan makroilla nth_preceding ja
nth_following. Luonnollisemman generointituloksen saamiseksi olen kuitenkin mää-
ritellyt näiden makrojen avulla erilliset makrot preceding_n ja following_n (liite
D.5.1). Tällöin esimerkiksi

RE (two Sundays following Christmas Day) =
following_n(2,wd7 ,christmasday).

Lukumäärän sisältävän ankkuroidun ilmaustyypin voisi ajatella yleistää ta-
paukseen, jossa m voisi olla lukumääräväli tai -lista: esimerkiksi two to four Sun-
days following Christmas Day . Tämän ilmauksen kuvaus edellä olevan kaltaisella
säännöllisellä lausekkeella tuottaisi kuitenkin saman tuloksen kuin four Sundays
following Christmas Day . Käsittelen tätä vähän tarkemmin liitteessä C.12.

Kaikki edellä kuvaamani edeltävä- ja seuraava-ilmausten säännölliset lausek-
keet kuvaavat oikein vain jatkuvia ajanjaksoja, koska ne perustuvat haetusta ajasta
viiteajanjaksoon ulottuvan jatkuvan ajanjakson kuvaamiseen. Liitteessä C.2 kuvaan
vastaavat rakenteet, joilla voi kuvata myös epäjatkuvia aikoja.

8.8.2 Edeltävä ja seuraava aikalista

Edeltävä- tai seuraava-rakenteeseen voi liittyä listailmaus: esimerkiksi pääsiäistä
edeltävä keskiviikko ja perjantai . Tällaisen rakenteen merkitystä ei pysty esittä-
mään kompositionaalisesti edellä kuvatulla tavalla, koska siinä yhdisteenä kuvat-
tu lista olisi komplementin tai siihen perustuvan sulkeumaoperaation operandi-
na. Tätä ilmausta vastaava lauseke preceding(wd3 ∪ wd5 ,easter) (eli (wd3 ∪ wd5 ) ′

¬ (Σ∗ (wd3 ∪ wd5 ) Σ∗) . easter) kuvaisi sellaiset keskiviikot ja perjantait, joiden jäl-
keen ennen pääsiäistä ei ole keskiviikkoa tai perjantaita. Koska lähimmän pääsiäistä
edeltävän keskiviikon jälkeen on perjantai, lauseke ei kuvaisi sitä, vaan vain pää-
siäistä edeltävän perjantain.

Jotta lausekkeen merkitys vastaisi ilmauksen merkitystä, komplementti pitäisi
viedä yhdisteen operandien sisään:

(wd3 ∪ wd5 ) // (wd3 . ¬ (Σ∗ wd3 Σ∗) ∪ wd5 . ¬ (Σ∗ wd5 Σ∗)) . easter 66

tai makron preceding avulla preceding(wd3 ,easter) ∪ preceding(wd5 ,easter). Alkupe-
räiselle lausekkeelle voisi ehkä toteuttaa tällaisen muunnoksen termien toisinkirjoi-
tuksen avulla, mutta se ei olisi enää kompositionaalista säännöllisten lausekkeiden
rakenteen suhteen.

Listan komplementin ongelman voi usein kiertää esittämällä listan alkioiden-
sa (epäjatkuvana) jonona. Jos lista koostuu välittömästi peräkkäisistä ajoista eli

66Havainnollisuuden vuoksi käytän tässä lausekkeessa alkuosaoperaatiota kontekstioperaation
sĳaan ja eksplisiittisiä komplementtioperaatioita sulkeumaoperaatioiden sĳaan.
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käytännössä kuvaa yhden jatkuvan ajanjakson, edeltävä- tai seuraava-rakenteeseen
voi käyttää samoja makroja kuin edellä:

RE (toinen ja kolmas pääsiäistä seuraava torstai ja perjantai) =
nth_following({2,3},wd4 . wd5 ,easter).

Jos lista kuvaa epäjatkuvan ajan, sen esittämiseen täytyy käyttää liitteessä C.2
kuvaamiani rakenteita.

Vaikka epäjatkuvia aikoja käsittelevien rakenteiden avulla pystyykin esittä-
mään edeltävä- ja seuraava-rakenteisiin liittyviä listoja konkatenaation avulla, ne
eivät ratkaise ongelmaa kokonaan, koska käyttämässäni mallissa listan tavallinen
kuvaustapa on yhdiste. Konkatenaation ongelmana listan esittämisessä on vaihdan-
naisuuden puute. Esimerkiksi joulupäivää seuraava tiistai ja torstai kuvaa joulu-
päivää seuraavan tässä järjestyksessä olevan viikonpäiväjonon: jos joulupäivä on
tiistaina tai keskiviikkona, ilmaus ei kuvaa saman viikon torstaita ja seuraavaa tiis-
taita vaan seuraavan viikon tiistain ja torstain.67 Käsittelen tätä ongelmaa luvussa
8.16.3.

Listojen esittämisen ongelma on myös muissa komplementtia tai sulkeumao-
peraatioita käyttävissä rakenteissa, esimerkiksi lukuilmauksissa (luku 8.10).

8.8.3 Ennen ja jälkeen

Ennen- ja jälkeen-ilmaukset voi yksinkertaisimmillaan esittää suoraan kontekstio-
peraatioiden avulla: esimerkiksi RE (vuoden 2004 jälkeen) = y2004

8Σ+ (Carlson 2003:
207).68 Yleensä tällaisten ilmausten vaikutusalaa halutaan kuitenkin rajoittaa jo-
tenkin, sillä muuten esimerkiksi ennen joulua kattaisi kaikki aikajanan viimeistä
joulua edeltävät ajankohdat, koska mikä tahansa hetki on ennen seuravan vuoden
joulua (jos kalenterĳärjestemä ja juhlapäivät eivät muutu). Rajoittaminen onnistuu
kontekstioperaation ja tyypittämättömän alku- tai loppuosaoperaation leikkauksen
avulla:

RE (a:n sisällä ennen b:tä) = (Σ+ ′ RE(b)) ∩ prefix+ RE(a).
Tämä lauseke kuvaa a :n alusta alkavan ja juuri ennen b:tä päättyvän ajanjakson.
Tällaisia rakenteita varten olen määritellyt makrot before_within ja after_within.
Jos rajoittavana ajanjaksona on kalenterikuukausi,

RE (ennen joulua) = before_within(christmasday ,calmonth).
Vaihtoehtoisesti ilmausten vaikutusalan rajoittaminen voisi perustua jonkinlaiseen
ilmauksen ulkopuoliseen rakeisuuteen.

Etäisyyden viiteajanjaksosta sisältävä ennen- tai jälkeen-ilmaus ei useinkaan
sisällä tietoa siitä, mitä tai minkäpituista ajanjaksoa ilmaus tarkoittaa: esimerkiksi
neljä viikkoa ennen joulua tarkoittaa ehkä tyypillisesti vuorokautta, mutta se voi-

67Toisaalta luonnollisessa kielessä käytettäisiin tällöin luultavasti ilmausta, jossa viikonpäivät
ovat aikajärjestyksessä. Järjestyksestä riippumatonta tarkoitetta voitaisiin tarvita lähinnä jonkin-
laisessa yleisessä, kaikkia tai useita vuosia koskevassa ilmauksessa.

68Carlson (2003: 207) käyttää tässä rakennetta e 8Σ∗. Pelkkien ajanilmausten käsittelyssä tyhjän
ajan mukaan ottaminen ei kuitenkaan ole mielekästä, koska tyhjällä ajalla ei ole määrättyä sĳaintia
aikajanalla.
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si viitata pitempäänkin ajanjaksoon. Endriss (1998b: 9, 39) esittää ilmaustyypin a
ennen b:tä niin, että tarkoitettu ajanjakso on yhtä pitkä kuin b. Voisi myös ajatella
jonkinlaisen ilmauksen ulkopuolisen rakeisuuden määräävän ilmauksen kuvaaman
ajanjakson pituuden. Olen kuvannut tällaiset ilmaukset säännöllisillä lausekkeilla
siten, että ne kuvaavat minkä tahansa ajanjakson, joka päättyy ilmauksen kuvaa-
man etäisyyden päässä viiteajanjakson alusta (ennen-tapaus) tai alkaa etäisyyden
päästä viiteajanjakson lopusta (jälkeen-tapaus): esimerkiksi

RE (a:ta ennen b:tä) = suffix+ (Σ+ ′ RE(a) . RE(b)).
Olen määritellyt näille rakenteille makrot before_dist ja after_dist (liite D.5.2). Jos
ilmaukseen liittyy sen tarkoitaman ajanjakson pituus, sen voi kuvata leikkaamalla
tämä lauseke kyseisen ajanjakson kanssa:

RE (päivä neljä viikkoa ennen joulua) =
periodday ∩ before_dist(continuous(periodweek

4),christmas).
Etäisyyden sisältävän ennen- tai jälkeen-ilmauksen voisi vaihtoehtoisesti esittää jo-
ko yksittäisenä perusjaksona tai viiteajanjakson siirtona; kuvaan näitä vaihtoehtoja
liitteessä C.11.

8.8.4 Alkava ja päättyvä

Tietystä ajanjaksosta alkavat tai tiettyyn ajanjaksoon päättyvät tietynkestoiset ajat
voi esittää keston ja alku- tai loppujaksoon rajoittuvan toisesta päästä rajoittamat-
toman aikavälin leikkauksena: esimerkiksi

RE (one year starting from April 2004 ) =
continuous(periodyear

1) ∩ in+ from(m04 ∩ in+ y2004 )

(kun ajatellaan ilmauksen tarkoittavan yhtäjaksoista vuotta).
Ilmaus 27.9. ja 4.10. alkavat viikot on periaatteessa kaksitulkintainen: siinä

viikot voivat tarkoittaa joko mittayksikköjä (mitä tahansa mahdollisesti epäjatkuvia
seitsemän päivän jaksoja) tai (tavallisemmin) kalenteriyksikköjä, jolloin mainittu-
jen päivämäärien pitäisi osua maanantaiksi. Mittayksikön kanssa sopii from-makron
käyttäminen samoin kuin edellä, mutta kalenteriyksikölle alkaen-ilmaus voi vaikut-
taa epäluonnolliselta: viikko 6.10. ja 3.11. alkaen. Tällaisia tapauksia varten olen
määritellyt makrot beginning ja ending (liite D.5.2):

RE (27.9. ja 4.10. alkavat viikot) =
beginning(calweek ,md(m09 ,md26 ) ∪md(m10 ,md04 )).

Näiden makrojen merkitys on sama kuin from- tai until-makron ja aikalausekkeen
leikkauksen yhdistelmän, mutta ne helpottavat erilaisen luonnolliskielisen ilmauksen
generointia.

8.8.5 Alku ja loppu

Ilmaus vuoden 2004 alku on yleisesti ottaen epämääräinen, koska se ei ilmaise ku-
vaamansa ajanjakson pituutta. Joissakin tilanteissa, esimerkiksi aikavälien yhtey-
dessä, ajanjakson alun ja lopun voi kuitenkin ajatella viittaavan ajanjakson alku- ja
loppuhetkeen: ilmauksen vuoden 2003 alusta elokuun loppuun voi tulkita kuvaavan
ajanjaksoa, joka alkaa vuoden 2003 ensimmäisestä perusjaksosta ja päättyy elokuun
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viimeiseen perusjaksoon. Säännöllisillä lausekkeilla nämä voi kuvata alku- ja lop-
puosaoperaatioilla: esimerkiksi RE (a:n alku) = Σ // RE(a). Olen määritellyt näille
rakenteille makrot begin_of ja end_of, joita käyttäen

RE (vuoden 2004 alku) = begin_of(y2004 )

RE (vuoden 2003 alusta elokuun loppuun) =
ivalt(begin_of(y2003 ),end_of(m08 ),periodyear ).

Jälkimmäinen lauseke kuvaisi saman ajanjakson myös ilman makroja begin_of ja
end_of, koska aikaväli alkaa alkujakson alusta ja päättyy loppujakson loppuun.
Näiden makrojen käyttäminen vaikuttaa tässä tapauksessa lähinnä generointitu-
lokseen.

8.9 Peräkkäisyysilmaukset

8.9.1 Yleinen peräkkäisyys

Peräkkäisyysilmauksissa peräkkäiset ajanjaksot voivat olla joko välittömästi peräk-
käisiä (six consecutive months from November 2002 ) tai niiden välissä voi olla muita
aikoja (consecutive Sundays). Kummassakin tapauksessa peräkkäisyyden voi kuvata
säännöllisten lausekkeiden konkatenaatiolla. Ei-välittömästi peräkkäiset ajanjaksot
muodostavat tällöin epäjatkuvan ajan. Toinen tapa on esittää ilmauksen kuvaa-
mat peräkkäiset ajanjaksot yksittäisten ajanjaksojen yhdisteenä. Se on kuitenkin
mielekästä lähinnä silloin, kun peräkkäisten ajanjaksojen alku tai loppu on sidottu
johonkin tiettyyn ajankohtaan (esimerkiksi six consecutive months from November
2002 ), koska ajanjaksojen peräkkäisyys ei näy lopputuloksessa. Näin esimerkiksi
consecutive Sundays kuvaisi jokaisen yksittäisen sunnuntain.

Yksinkertaisimman peräkkäisilmaustyypin peräkkäiset a:t voi esittää sään-
nöllisenä lausekkeena ((RE(a)B∗ . RE(a)) ∩ in+ all) rm¬ (Σ∗ in+ RE(a) Σ∗). Lause-
ke kuvaa käytännössä kaikki mahdolliset aikajanan kattamat yhden tai useamman
peräkkäisen a-ajan jonot. Tämän olen toteuttanut kuvaamalla peräkkäisten a-ai-
kojen ja niiden välissä olevien aikojen jonot, joista poistetaan välissä olevat ajat.69

Olen määritellyt tälle rakenteelle makron consecutive_nc (liite D.6), jonka avulla
RE (consecutive Sundays) = consecutive_nc(wd7 ).

Tietyn määrän peräkkäisiä aikoja kuvaavan ilmaustyypin n peräkkäistä a:ta
voi kuvata yksinkertaisesti rajoittamattoman tapauksen ja a-aikojen konkatenaa-
tion potenssin leikkauksena consecutive_nc(RE(a)) ∩ RE(a)n.70 Tälle rakenteelle
määrittelemäni makron n_consecutive_nc avulla

RE (kolme peräkkäistä sunnuntaita) = n_consecutive_nc(wd7 ,3).
Jos osittaisuusrakenteen sisältävän vastaavan ilmauksen kolmena peräkkäi-

69Koska lauseke sisältää leikkauksen aikajanan jatkuvien osajonojen joukon in+ all kanssa, se ei
toimi epäjatkuvilla a-ajoilla. Jos taas leikkauksessa käytettäisiin epäjatkuvien osajonojen joukkoa,
tulokseen tulisi myös ei-peräkkäisten a-aikojen jonoja.

70Tämän voisi vaihtoehtoisesti määritellä nearest-makron avulla lausekkeena nearest((RE(a)n)∩
in∗+ all). Käyttämilläni operaatioiden määritelmillä XFST-ohjelmalla kokeiltuna tämä oli kuitenkin
paljon hitaampi kuin makroa consecutive_nc käyttävä rakenne.
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senä sunnuntaina ajatellaan kuvaavan osia kustakin kolmesta sunnuntaista, si-
tä ei voi kuvata kompositionaalisesti soveltamalla osajono-operaatiota makron
n_consecutive_nc tulokseen. Myöskään osajono-operaation vieminen makron sisään
ei tuottaisi oikeaa tulosta. Tämän merkityksen voi kuitenkin kuvata luvussa 8.6 ku-
vaamani makron in_distr (tai ins_distr) avulla:

in_distr(n_consecutive_nc(wd7 ,3),wd7 ).
Epäjatkuviin peräkkäisyysilmauksiin mahdollisesti liittyvät alkaen- tai asti -

rakenteet voi kuvata täysin kompositionaalisesti leikkauksen ja from_nc_any- tai
until_nc_any-makron avulla (luku 8.5.3, liite D.3):

RE (14.1.2001 alkaen 5 peräkkäisenä sunnuntaina) =
in_distr(from_nc_any(ymd(y2001 ,m01 ,md14 )) ∩
n_consecutive_nc(wd7 ,5),wd7 ).

Sen sĳaan tällaisen peräkkäisyysilmauksen kuvaaminen yksittäisten peräkkäisten
aikojen yhdisteenä ei onnistu kompositionaalisesti, koska yksittäisten aikojen jou-
kon leikkaus raja-ajanjakson kanssa kuvaisi pelkän raja-ajanjakson. Raja-ajanjak-
soon ei myöskään voi liittää suoraan tietoa peräkkäisten aikojen kattamasta ajasta,
jonka osajonojen kanssa yksittäisten aikojen joukon voisi leikata. Raja-ajanjakso
täytyy siis viedä rakenteen sisään. Tässäkin rakenteessa voi hyödyntää epäjatkuvia
peräkkäisten aikojen jonoja kuvaavaa makroa n_consecutive_nc: esimerkiksi

RE (n peräkkäistä a:ta b:stä alkaen) =
in+ (n_consecutive_nc(RE(a),RE(n))∩ from_nc_any(RE(b)))∩RE(a).

Tälle määrittelemäni makron n_consecutive_from avulla
RE (14.1.2001 alkaen 5 peräkkäisenä sunnuntaina) =

in+ n_consecutive_from(wd7 ,ymd(y2001 ,m01 ,md14 ),5)71

RE (six consecutive months from November 2002 ) =
n_consecutive_from(calmonth,ym(y2002 ,m11 ),6).

Lopusta rajoitetut ilmaukset voi kuvata vastaavasti until_nc_any-makroa käyttäen.

8.9.2 Välittömästi peräkkäisten samantyyppisten ajanjaksojen
paikallisesti pisin jono

Ilmaukset kaksoispyhän ensimmäisenä pyhänä ja peräkkäisistä pyhistä viimeisenä
kuvaavat yhtä pyhäpäivää peräkkäisten pyhäpäivien jonosta, jota ei edellä eikä
seuraa pyhäpäivä. Ne ovat ilmaustyypin m:ntenä (m:nneksi viimeisenä) n:stä pe-
räkkäisestä a:sta erikoistapauksia: edellisessä m = 1 ja n = 2, jälkimmäisessä
m = [1,∞[72 ja n = 1 (viimeinen-tapaus). Tässä ajat ovat välittömästi peräkkäi-
siä, eikä peräkkäisten samantyyppisten aikojen jonoa edellä tai seuraa kyseisentyyp-
pinen aika. Kyseessä on siis pisin mahdollinen tällainen jono kyseisessä paikassa.

Tietynmittaiset välittömästi peräkkäisten samantyyppisten ajanjaksojen pai-
kallisesti pisimmät jonot voi kuvata säännöllisenä lausekkeena seuraavasti:

71Tässä tapauksessa osajono-operaation soveltaminen koko lausekkeeseen tuottaa halutun tu-
loksen, koska makro n_consecutive_from kuvaa yksittäisiä jatkuvia aikoja.

72Lasken tässä mukaan myös yksittäiset pyhät.
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RE (n peräkkäistä a:ta) = max ((¬RE(a) 8 RE(a)n) ′ ¬RE(a)).73

Olen määritellyt tälle rakenteelle makron max_sequence_n ja sen erikoistapauksel-
le n = [1,∞[ makron max_sequence (liite D.6). Jälkimmäinen kuvaa kaikki pai-
kallisesti pisimmät samantyyppisten aikojen jonot niiden pituudesta riippumatta.
Edellä olevat ilmausesimerkit voi esittää näiden makrojen sekä makrojen nth ja last

avulla (luku 8.10.2):
RE (kaksoispyhän ensimmäisenä pyhänä) =

in+ nth(2,holiday ,max_sequence_n(holiday ,2))

RE (peräkkäisistä pyhistä viimeisenä) =
in+ last(holiday ,max_sequence(holiday))

(holiday kuvaa pyhäpäivien ajanjaksojoukon). Luonnolliskielisten ilmausten gene-
rointia varten ainakin kaksoispyhälle voisi määritellä erillisen makron: ilman sellais-
ta generointitulos voisi olla kahden peräkkäisen pyhän ensimmäisenä pyhänä.

8.10 Lukuilmaukset

8.10.1 Lukuilmausten yhteiset piirteet

Järjestyslukuilmauksilla, parillisuus- ja parittomuusilmauksilla sekä ilmaustyypillä
joka n:s on useita yhteisiä piirteitä. Kaikki kuvaavat yhden tai useamman tietyn-
tyyppisen ajan b joko määrätyn laajemman ajan a sisällä tai tietystä ajankohdas-
ta c lähtien (tai siihen päättyen). Näistä ensimmäinen yleisempi, koska rakenteen
c:n alusta lukien voi ajatella myös muodossa c:n alusta alkavan ajanjakson sisäl-
lä, jolloin vastaavan ajanjakson a voi esittää muodossa from(RE(c)). Vastaavasti
ilmaustyypissä c:n jälkeen ajanjakson a voi esittää muodossa after(RE(c)).

Ajanjakso a sisältää tyypillisesti useita b-aikoja, joiden edellä, jäljessä ja vä-
leissä voi olla muuntyyppisiä aikoja. Eri lukuilmaustyypit kuvaavat tällaisesta b-ai-
koja sisältävästä ajanjaksosta B määrätyn ajan tai määrätyt ajat sen perusteella,
monentenako b-aikana ne ovat jonossa: järjestyslukuilmaus kuvaa järjestyslukun-
sa mukaisen ajan, parillisuusilmaus parilliset ajat, parittomuusilmaus parittomat
ajat ja joka n:s joka n :nnen ajan. Aikojen laskeminen alkaa laajemman ajanjakson
a alusta, paitsi ilmaustyypissä n:nneksi viimeinen ajanjakson lopusta. Kutakin
ilmaustyyppiä vastaava lukumäärä voidaan ilmaista konkatenaation, (yleistetyn)
konkatenaation potenssin ja Kleenen tähden avulla. Käsittelen tarvittavat raken-
teet kunkin ilmaustyypin yhteydessä.

Jotta b-aikojen laskettu määrä pitäisi paikkansa, niiden välit eivät saa sisältää
b-aikoja. Tällaiset lähimmät, ei välttämättä välittömästi peräkkäiset ajat voi ku-
vata sulkeumaoperaatioiden avulla. Ajanjakson B lopussa olevan b-ajan kuvaavis-

73Tämä lauseke tarvitsee max-operaation, koska ¬a voi sisältää jonon, joka alkaa a :sta tai
päättyy a :han. Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi korvata komplementti ¬a joukolla, joka sisältäisi
sellaiset jonot, joiden alkuosana (lausekkeen oikeassa kontekstissa) tai loppuosana (vasemmassa
kontekstissa) ei ole jokin a :n jono. Tällöin koko lauseke olisi

(Σ+ − Σ∗ . suffix+ RE(a)) 8 (RE(a)n ′ (Σ+ − prefix+ RE(a) . Σ∗)).
Tällöin a-jonon edellä ja jäljessä täytyy kuitenkin olla vähintään yksi perusjakso, joten tämä ei
toimi aivan aikajanan alussa eikä lopussa.
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sa ilmauksissa ajanjakson B kuvaa b-lausekkeiden vasempien sulkeumien CRE(b)

konkatenaatio; tapauksessa n:nneksi viimeinen ajanjakson B kuvaa oikeiden sul-
keumien RE(b)B konkatenaatio.

Ajanjakso B kiinnitetään laajemman ajanjakson a alkuun leikkaamalla sen
säännöllinen lauseke a-lausekkeen mielivaltaisten alkuosien kanssa; viimeinen-ta-
pauksessa B kiinnitetään a :n loppuun leikkaamalla loppuosien kanssa. Vaihtoehtoi-
sesti voisi käyttää (tyypitettyä) alkuosaoperaatiota kuvaamaan ajanjakson a alusta
ajanjakson B mukaiset osat. Tästä B -lausekkeesta valitaan viimeinen b-aika lop-
puosaoperaatiolla, viimeinen-tapauksessa ensimmäinen alkuosaoperaatiolla. Koko
lauseke on siis yleisesti muotoa (RE(B) ∩ prefix+ RE(a)) \\ RE(b), missä RE (B)
on b-aikojen sulkeumien konkatenaatio. Alkuosaoperaatiota käyttäen lauseke olisi
(RE(B) // RE(a)) \\ RE(b). Viimeinen-tapauksen lauseke on RE(b) // (RE(B) ∩
suffix+ RE(a)), loppuosaoperaatiota käyttäen RE(b) // (RE(a) \\ RE(B)).

Jos lukuilmauksen b-ajanilmaus sisältää listan, sen kuvaava säännöllinen
lauseke tulee sulkeumaoperaation operandiksi, mikä aiheuttaa samanlaisen ongel-
man kuin edeltävä- ja seuraava-rakenteissa (luku 8.8.2 ja liite C.2). Kun lista esi-
tetään yhdisteenä, esimerkiksi ilmausta the second Monday and Thursday of the
month vastaava lauseke kuvaa kuukauden toisen sellaisen päivän, joka on joko maa-
nantai tai torstai. Samoin joka toinen tiistai ja torstai kuvaa vain tiistaita tai tors-
taita sen mukaan, kumpi on ensimmäisenä laajemmassa a-ajanjaksossa. Kuten edel-
tävä- ja seuraava-rakenteissakin, tämän ongelman voi usein kiertää esittämällä lis-
tan aikojen konkatenaationa eli epäjatkuvana aikana.

Edellä kuvaamani lukuilmausten yleinen rakenne ei toimi sellaisenaan epä-
jatkuvilla b-ajoilla. Kuvaan epäjatkuvillekin ajoille soveltuvan rakenteen liitteessä
C.3. Epäjatkuvilla ajoilla toimivat lukuilmausten rakenteet toimivat myös jatkuvilla
ajanjaksoilla. Koska ne ovat kuitenkin mutkikkaampia ja laskennallisesti raskaam-
pia kuin jatkuville ajoille riittävä rakenne, esitän seuraavissa yksittäisiä lukuilmaus-
tyyppejä käsittelevissä aliluvuissa vain jatkuvien aikojen rakenteet.

8.10.2 Järjestyslukuilmaukset

Ajanilmaustyyppi (joka) a:n n:s b kuvaa ajanjakson a sisällä olevista b-ajoista
n :nnen a :n alusta lukien. Tällöin b-aikojen muodostama jono sisältää n b-aikaa,
minkä voi esittää konkatenaation potenssilla. Edellä kuvattujen periaatteiden mu-
kaan koko ilmauksen voi kuvata säännöllisenä lausekkeena

((CRE(b))n ∩ prefix+ RE(a)) \\ RE(b).
Lausekkeessa n voi olla myös yleistetty konkatenaation eksponentti eli kokonaislu-
kujoukko, mikä mahdollistaa useamman järjestysluvun listan esittämisen komposi-
tionaalisesti. Ilmaustyypin (joka) a:n n:nneksi viimeinen b kuvaava säännöllinen
lauseke on rakenteeltaan käänteinen:

RE(b) // ((RE(b)B)n ∩ suffix+ RE(a)).
Olen määritellyt näille makrot nth ja nthlast sekä generoinnin yksinkertaistamiseksi
erillisen makron last viimeinen-tapaukselle, jossa n = 1 (liite D.7.1).
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Luvun 5.8.1 esimerkki-ilmaukset voi esittää makrojen nth ja nthlast avulla
seuraavasti:

RE (3rd and 4th Wednesday of month) = nth({3,4},wd3 ,calmonth)

RE (the 1st Friday of the month during Semester) =
nth(1,wd5 ,calmonth) ∩ in+ semester

RE (from Week 3 onwards in each semester) =
fromt(nth(3,calweek ,semester),semester)

RE (kuukauden viimeisenä arkimaanantaina) =
nthlast(1,wd1 − holiday ,calmonth).

Ensimmäisen ilmauksen merkityksen voisi esittää myös ilman yleistettyä konkate-
naation potenssia lausekkeella nth(3,wd3 ,calmonth)∪nth(4,wd3 ,calmonth), mutta tällöin
generointitulos olisi kuukauden kolmantena keskiviikkona ja kuukauden neljäntenä
keskiviikkona.

Jos ensimmäinen- tai viimeinen-ilmaukseen liittyy aikojen lukumäärä (a:n
m ensimmäistä b:tä), sen voi kuvata edellä esittämälläni tavalla siten, että järjes-
tysluku(joukko) n on väli [1, m]. Generoinnin yksinkertaistamiseksi olen kuitenkin
määritellyt näille tapauksille erilliset makrot first_n ja last_n, jolloin

RE (on the first two Mondays of the month) = in+ first_n(2,wd1 ,calmonth)

RE (the first two weeks of the year) = first_n(2,periodweek ,calyear ).
Järjestyslukuja sekä ajanjakson alku- että loppupäästä laskevaa väli-ilmausta

from the second to the last week of the quarter ei pysty esittämään kompositionaa-
lisesti edellä mainittujen makrojen ja yleistetyn konkatenaation potenssin avulla,
vaan siinä täytyy käyttää erikseen nth- ja last-makroja:

ivalt(nth(2,calweek ,quarter),last(calweek ,quarter),quarter).
Tämän generointitulos voisi olla from the second week of the quarter to the last
week of the quarter . Jos tällaista rakennetta tarvittaisiin usein, sille voisi tehdä
oman makronsa, jonka avulla generointituloksen saisi luonnollisemmaksi. Toinen
mahdollisuus voisi olla poistaa generoidusta luonnolliskielisestä ilmauksesta toistuva
osa jonkinlaisella ellipsioperatiolla.

Jos ilmauksella the last week before Easter tarkoitetaan kalenteriviikkoa, sen
merkitys riippuu siitä, lasketaanko sunnuntai (ja siten pääsiäissunnuntai) viikon vii-
meiseksi vai ensimmäiseksi päiväksi: edellisessä tapauksessa se tarkoittaa pääsiäistä
edeltävään sunnuntaihin päättyvää viikkoa, jälkimmäisessä tapauksessa pääsiäis-
lauantaihin päättyvää viikkoa. Jos ilmauksen haluttaisiin kuvaavan pääsiäissunnun-
taihin päättyvän kalenteriviikon, sana before olisi siinä tavallisesta poikkeavassa, si-
sällyttävässä merkityksessa. Myös ilmausta vastaavassa säännöllisessä lausekkeessa
pitäisi käyttää makroa until makron before sĳaan. Tällainen poikkeava merkitys
pitäisi ottaa myös generoinnissa erikseen huomioon.

8.10.3 Parillisuus- ja parittomuusilmaukset

Jotta ajanilmauksen sisältämä parillinen- tai pariton-ilmaus olisi mielekäs, se täy-
tyy kiinnittää johonkin alkukohtaan, josta alkaen aikojen parillisuutta tai paritto-
muutta lasketaan, vaikka ilmaus ei sellaista eksplisiittisesti sisältäisikään. Tällainen
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alkukohta voi olla esimerkiksi vuoden, kuukauden tai lukukauden alku. Esimerkik-
si parillisina viikkoina viittaa tyypillisesti ISO-standardin mukaan numeroituihin
vuodenviikkoihin, jolloin laskennan alkukohta on viikon numero 1 alkuhetki, vaikka
se osuisikin edellisen kalenterivuoden puolelle.

Säännöllisillä lausekkeilla jonon a määrän parillisuuden voi esittää muodossa
(aa)∗ ja parittomuuden a(aa)∗. Edellä kuvattujen periaatteiden mukaan parillisuut-
ta kuvaavan luonnolliskielisen rakenteen voi siten esittää seuraavasti:

RE (parillinen b a:n sisällä) = (((CRE(b))2)
∗ ∩ prefix+ RE(a)) \\ RE(b).

Pariton-rakenteen voi esittää vastaavasti parittoman määrän b-aikoja sisältävän
jonon avulla.

Parillinen- ja pariton-ilmauksia varten olen määritellyt makrot even ja odd

(liite D.7.2), joita käyttäen esimerkiksi
RE (parittomina päivinä) = in+ odd(calday ,calmonth)

RE (kuukauden parittomina tiistaina) = in+ odd(wd3 ,calmonth)

RE (torstaisin parillisina viikkoina) = in+ (wd4 ∩ even(calweek ,isoyear)).
Ensimmäinen lauseke olettaa parittomuuden viittaavan kuukaudenpäivän nume-
roon. Viimeinen lauseke kuvaa viikkojen parillisuuden ISO-viikkoina määritellyn
vuoden sisällä: isoyear kuvaa ajanjakson, joka alkaa viikosta 1 ja päättyy vuoden
viimeiseen viikkoon, joka voi olla viikko 52 tai 53. Aikavälimakron ivalt avulla sen
voi määritellä lausekkeena ivalt(w01 ,w52 ∪w53 ,calweek

53). Kalenterivuoden käyttämi-
nen tässä ei riitä, koska tietyn vuoden ensimmäinen ISO-viikko voi olla edellisen
kalenterivuoden puolella.

Parillisuus- ja parittomuusilmaukset sekä ilmaustyyppi joka n:s ovat ainoat
ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteet, jotka tarvitsevat esiintymien
määrien monikertojen laskemista ja jotka siten eivät ole tähdettömiä (luku 3.3.2)
(Lauri Carlson, suullinen tieto 29.6.2004).

8.10.4 Joka n:s

Ilmauksen a:n joka n:s b on ehkä luonnollisinta tulkita tarkoittavan b-aikoja 1 +

kn (k ≥ 0) ajanjakson a alusta lukien. Myös tulkinta kn (k ≥ 1) saattaisi olla
mahdollinen, mutta erityisesti ilmaustyypin erikoistapauksessa joka n:s b a:n alusta
lukien se tuntuu epäluonnolliselta.

Rakenteen a:n joka n:s b voi kuvata säännöllisenä lausekkeena
(((CRE(b))n)

∗
. CRE(b) ∩ prefix+ RE(a)) \\ RE(b)

jossa lausekkeen kuvaamien b-aikojen välissä täytyy olla n−1 muuta b-aikaa. Olen
määritellyt tälle rakenteelle makron every_nth (liite D.7.3), jonka avulla esimerkiksi

RE ((vuoden) joka toinen keskiviikko) = every_nth(2,wd3 ,calyear )

RE (23.9. alkaen joka neljäs viikko tiistaisin) =
in+ every_nth(4,continuous(periodweek),from(md(m09 ,md23 ))) ∩ wd2

74

74Tässä lausekkeessa olen käyttänyt ajanjaksona jatkuvia mittayksiköitä
(continuous(periodweek)), sillä kalenteriviikkoja käyttäen ensimmäinen ilmauksen kuvaama
päivä olisi tiistai 30.9., koska tiistaista 23.9. alkavan ajanjakson ensimmäinen (kokonainen) kalen-
teriviikko olisi seuraava viikko. Vaihtoehtoinen tapa olisi käyttää ajanjaksona kalenteriviikkoja
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RE (every second Sunday from October to April) =
every_nth(2,wd7 ,ival(m10 ,m04 )).

8.11 Poikkeusajanilmaukset

Yksinkertaisimmat poikkeusajanilmaukset, jotka vain jättävät perusajasta jotain
pois, voi ilmaista säännöllisten kielten erotuksena: RE (a paitsi b) = RE(a)−RE(b).
Tällöin esimerkiksi

RE (every day except Christmas Eve and Christmas Day) =
everyday − (christmaseve ∪ christmasday).

Tässä peruslauseke everyday tarkoittaa samaa kuin calday . Yhtenäisyyden vuoksi
olen määritellyt tälle poikkeusrakenteelle makron except2 (liite D.8).

Kaksiosainen poikkeusajanilmaus sisältää sekä itse poikkeusajan että sen so-
veltamisalan eli tiedon poikkeusajan voimassaoloajasta. Tällaisen ilmauksen voi
esittää säännöllisenä lausekkeena erottamalla perusajasta pois poikkeusajan sovel-
tamisala ja yhdistämällä siihen poikkeusajan soveltamisalan ja poikkeusajan leik-
kaus (Carlson 2003: 71):

RE (a paitsi b jolloin c) = (RE(a)− RE(b)) ∪ (RE(b) ∩ RE(c)).
Tällöin esimerkiksi

RE (klo 8.30–15.30 (ma klo 9.30–15.30)) =
(ivalpt(hm0830 ,hm1530 )− in+ wd1 ) ∪ (in+ wd1 ∩ ivalpt(hm0930 ,hm1530 )).

Jotta tällaisen ilmauksen generointitulos olisi luonnollisempi eikä toistaisi poikkeus-
ajan alaa, olen määritellyt sille makron except3, jonka avulla esimerkiksi

RE (ma–pe 9–15.15 (loka–huhtikuussa maanantaisin 10–18)) =
except3(ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ivalpt(h09 ,hm1515 ),in+ (in+ ival(m10 ,m04 ) ∩
wd1 ),ivalpt(h10 ,h18 )).

Jos poikkeusajanilmaus liittyy vain aikavälin toiseen rajailmaukseen, ilmauk-
sen voi esittää kompositionaalisesti niin, että poikkeusilmauksen kuvaava säännöl-
linen lauseke sisältyy rajajakson kuvaavaan lausekkeeseen:

RE (a (paitsi b jolloin c) – d) = ival(except3(RE(a),RE(b),RE(c)),RE(d)).
Siten esimerkiksi

RE (8.30 (Monday 10.00) – 16.00 ) =
ivalpt(except3(hm0830 ,in+ wd1 ,hm1000 ),hm1600 ).

Yksinkertaisen muulloin-ilmauksen kesällä päivittäin, muulloin ma–pe voi aja-
tella poikkeusilmauksena ma–pe, paitsi kesällä päivittäin. Yleisesti muulloin-ilmaus
viittaa kaikkiin listassa sitä edeltäviin osailmauksiin, joten se sisältää ilmauksen
sisäisen anaforan eikä sitä siten pysty esittämään säännöllisillä lausekkeilla kom-
positionaalisesti. Liitteessä C.4 kuvaan joitain muulloin-ilmausten kuvausmahdol-
lisuuksia.

Aukiolo ja suljettuus eivät ole ajanilmauksen ominaisuuksia, vaan niitä voi
ajatella ajanilmaukseen liittyvinä liittyvinä tapahtumatyyppeinä (Carlson 2003:

ja aloittaa laskeminen päivän 23.9. sisältävästä viikosta. Tämän lausekkeen generointitulos voisi
kuitenkin olla epäluonnollisempi: joka neljäs viikko alkaen viikosta, jolle osuu 23.9., tiistaisin.
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27). Kaikkien suljettuusilmausten kuvaaminen mielekkäästi edellyttäisi tapahtuma-
tyyppien käyttämistä, mihin pelkät laajennetut säännölliset lausekkeet eivät riitä.
Osan suljettuusilmauksista voi kuitenkin kuvata aukioloa kuvaavan ajanilmauksen
poikkeusilmauksina. Kuvaan tällaiset suljettuusilmaustyypit liitteessä C.5.

8.12 Ehdolliset ilmaukset

Ehdollinen ajanilmaus kuvaa aikaa, joka täyttää tietyn ehdon eli jolla on tietty
ominaisuus. Tällaiset ehdot tai ominaisuudet liittyvät usein aikojen sisältyvyyksiin.

Rakenteen a joka sisältää b:n (eli a, jos se sisältää b:n) voi esittää yksin-
kertaisimmillaan säännöllisten kielten leikkauksen ja sisältymisen avulla: RE(a) ∩
(Σ∗ RE(b) Σ∗).75 Tämä ei kuitenkaan riitä, jos aika b on epäjatkuva, kuten esimer-
kiksi (keksityssä) ilmauksessa kalenteriviikko, jos sille osuu sekä tapaninpäivä että
uudenvuodenaatto. Epäjatkuvuuden voi ottaa huomioon käyttämällä ign-operaatio-
ta (luku 6.4): RE(a)∩ (RE(b) ign Σ∗). Tässä ajan b edellä, sisällä ja jäljessä voi olla
myös mitä tahansa muita perusjaksoja.76 Olen määritellyt tälle rakenteelle makron
containing (liite D.9), jonka avulla esimerkiksi

RE (koko viikonloppu, jos sille osuu jouluaatto tai joulupäivä) =
containing(weekend ,christmaseve ∪ christmasday).

Tämä säännöllinen lauseke kuvaa yhtenäisinä ajanjaksoina ne viikonloput, jotka
sisältävät jouluaaton tai joulupäivän tai molemmat. Sekä jouluaaton että joulupäi-
vän sisältävät viikonloput kuvaavassa ilmauksessa leikkaus vaihdettaisiin konkate-
naatioon.

Rakenteen a joka sisältyy b:hen voi kuvata yksinkertaisesti ajan a leikkaukse-
na ajan b mahdollisesti epäjatkuvien osajonojen kanssa: RE(a) ∩ in∗

+ RE(b). Tälle
olen määritellyt makron contained_in, jota käyttäen

RE (joulupäivää seuraava viikonloppu, jos joulupäivä on keskellä viikkoa) =
following(weekend ,contained_in(christmasday ,non_weekend)).77

Tämän lausekkeen generointitulos voisi ehkä olla keskelle viikkoa sattuvaa joulupäi-
vää seuraavana viikonloppuna.

Ilmaustyypin a, mutta b jos a on c voi ajatella myös kaksiosaisena poikkeus-
ilmauksena a, paitsi c jolloin b, jolloin sen voi kuvata säännöllisenä lausekkeena
(RE(a)−RE(c))∪(RE(c)∩RE(b)) (luku 8.11). Tämä ei kuitenkaan yleisty kompo-
sitionaalisesti tapaukseen, jossa aika c ei sisällä aikaa b. Esimerkiksi ilmauksen (1)
voi ajatella myös tarkoittavan ’keskiviikot, paitsi vapaapäivät, jolloin (keskiviikkoa)
seuraavana päivänä’:

(1) Wednesday (the following day when Wed is a holiday)

75Tämä rakenne vastaa Bryn ja Sprangerin (2004: 109) includes-valintaoperaatiota.
76Ajan b sisällä riittäisi olla ajan a osajonoja (RE(b) ign in+ RE(a)), mutta ainakin XFST-

järjestelmässä minkä tahansa merkkĳonojen salliminen oli huomattavasti tehokkaampaa.
77Tässä ajatellaan viikonlopuksi lauantai ja sunnuntai, ja ”keskellä viikkoa” sisältää kaikki muut

päivät.
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Tässä aikaa c vastaa holiday ja aikaa b following day , jotka eivät tarkoita samaa
aikaa. Tämä voidaan kuvata jonkin verran yleisempänä rakenteena

(RE(a)− RE(c)) ∪ following(RE(b),RE(a) ∩ RE(c)).
Tämän rakenteen kompositionaalinen generointitulos voisi olla keskiviikot paitsi va-
paapäivät, ja keskiviikkoja, jotka ovat vapaapäiviä, seuraavat päivät . Olen määri-
tellyt tälle rakenteelle makron ifnot_else_following, jota käyttäen ilmauksen (1) voi
kuvata lausekkeella ifnot_else_following(wd3 ,holiday ,calday ). Samaa makroa ei voi
käyttää suoraan muuten vastaavassa edeltävä-tapauksessa, sillä seuraava-ilmauksen
kuvaavan makron following kutsun täytyy olla rakenteen sisällä, koska sen saamat
argumentit sisältävät myös kokonaisuuden saamat argumentit.

Vaihtoehtoisesti voisi ehkä ajatella, että makron ifnot_else_following sĳaan
edellä olisi parempi käyttää suoraan vastaavia säännöllisten lausekkeiden operaa-
tioita, koska generoinnin niiden perusteella tuottamasta kompositionaalisesta luon-
nolliskielisestä tuloksesta voisi ehkä saada melko luonnollisen sopivilla rakenteen
muunnoksilla. Tällöin edellä olevaa esimerkkiä vastaisi lauseke

(wd3 − holiday) ∪ following(calday ,wd3 ∩ holiday).78

Makron käyttämistä voisi toisaalta perustella sillä, että tässä säännöllisessä lausek-
keessa on kuitenkin kaksi kahdesti toistuvaa osalauseketta.

Ilmauksessa (1) on kaksi sisäistä anaforaa: Wed ja following . Tällaisessa yk-
sinkertaisessa tapauksessa ilmauksen pystyy esittämään melko kompositionaalisesti
säännöllisillä lausekkeilla. Jos kuitenkin ilmauksen Wednesday tilalla olisi esimer-
kiksi useita aikoja kuvaava lista, koko ilmauksen kuvaaminen säännöllisillä lausek-
keilla ei luultavasti onnistuisi tai ainakaan se ei olisi kompositionaalista.

Monet muunlaisetkin ehdot tai ominaisuudet ovat mahdollisia ehdollisissa
ajanilmauksissa. Erityisesti niitä olisivat negaatiot: a joka ei sisällä b:tä ja a joka
ei sisälly b:hen. Ehdot voisivat myös viitata esimerkiksi edellä tai jäljessä olevien
aikojen ominaisuuksiin: a jos sitä (ei) seuraa b, muuten c. En kuitenkaan ole tut-
kinut tarkemmin tällaisia rakenteita ja niiden semantiikan esittämistä säännöllisinä
lausekkeina, koska tarkastelemani aineiston perusteella nämä rakenteet ovat harvi-
naisia.

8.13 Suhteelliset frekvenssi-ilmaukset

Yksinkertaisimmillaan suhteellinen frekvenssi-ilmaus kuvaa tietyn määrän laajem-
man ajanjakson sisällä olevan suppeampia aikoja, jotka usein eivät ole peräkkäisiä
(vrt. Carlson (2003: 190)). Tämän voi esittää konkatenaation potenssin, leikkauksen
ja epäjatkuvia osajonoja kuvaavan in∗

+-operaation avulla:
RE (n a:ta b:ssä) = RE(a)n ∩ in∗

+ RE(b).
Jos ilmausten sisältämä laajempi kokonaisuus on mitta- eikä kalenteriyksikkö, in∗

+-
operaatiota ei tarvita. Tätä rakennetta varten määrittelemääni per-makroa (liite
D.10) käyttäen esimerkiksi

78Generointituloksen kannalta tässä olisi ehkä parempi käyttää erotuksen sĳaan makroa except2
ja leikkauksen sĳaan jonkinlaista perusehtomakroa.
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RE (two Saturdays a month) = per(wd6
2,calmonth)

RE (neljä viikkoa vuodessa) = per(periodweek
4,calyear ).

Jos jälkimmäisessä haluttaisiin viikkojen olevan yhtenäisiä, niiden lauseke pitäisi
ympäröidä continuous-makrolla.

Tämä rakenne kuvaa kaikki mahdolliset ilmausta vastaavat laajemman ajan-
jakson sisällä toistuvat suppeampien aikojen yhdistelmät: esimerkiksi lausekkeen
per(periodweek

4,calyear ) kuvaama aikajoukko voi sisältää yhtenä alkionaan tietyn kuu-
kauden ensimmäisen ja toisen lauantain ja toisena saman kuukauden kolmannen ja
neljännen lauantain. Tämän vuoksi ilmauksen two Saturdays a month during the
school year kuvaamaa toistuvuutta vielä laajemman ajanjakson sisällä ei voi esittää
suoraan tämän rakenteen toiston ja laajemman ajanjakson osajonojen leikkauksena,
koska silloin samalle kuukaudelle voisi tulla neljä lauantaita kahden sĳaan. Tietyn
suppeampien aikojen määrän sĳoittaminen laajempaan ajanjaksoon vaatii ylimää-
räisten paikanvarausmerkkien ja siten niitä käsittelevien operaatioiden käyttämistä:

RE (n a:ta b:ssä c:n aikana) =
rmM ((embedM per(RE(a)n,RE(b)) ∩ anyM RE(b))

+ ∩ anyM RE(c)).
Tälle määrittelemäni makron per_within avulla

RE (two Saturdays a month during the school year) =
per_within(wd6

2,calmonth,school_year).
Tämä kuvaa kaikki mahdolliset yhden kouluvuoden sisällä olevat ajat, jotka sisäl-
tävät kaksi lauantaita kuukaudessa.

Suhteelliset frekvenssi-ilmaukset esiintyvät yhdessä varsinaisten kalenteriajan-
ilmausten kanssa esimerkiksi työajanilmauksissa, joita käsittelen liitteessä C.6.

8.14 Deiktiset ja anaforiset ajanilmaukset

Tässä työssä olen keskittynyt kalenteriajanilmauksiin, mutta myös deiktisiä ja mo-
nia anaforisia ajanilmauksia voi kuvata säännöllisinä lausekkeina Carlsonin (2003:
173) esittämällä tavalla. Deiktisiä eli puhehetkeen ankkuroituja ajanilmauksia var-
ten määritellään now kuvaamaan puhehetkeä vastaavaa aikajanan perusjaksoa
(id.: 7). Deiktisiä ilmauksia kuvaavat säännölliset lausekkeet sisältävät now -perus-
jakson ja tyypillisesti following- ja preceding-makroja sekä kontekstioperaatioita.

Näiden välineiden avulla voidaan ilmaista säännöllisinä lausekkeina esimer-
kiksi seuraavat ilmaukset:

RE (tämä päivä) = calday ∩ in+ (Σ∗ now Σ∗)

RE (ensi viikko) = following(calweek , now)

RE (viime viikon maanantai) = in+ preceding(calweek , now) ∩ wd1 .
Ilmauksen viikon päästä voi esittää lausekkeena now .periodweek

8x , missä x kuvaa
tarkoitettua aikaa viikon päässä, esimerkiksi päivää (käytettävän rakeisuuden mu-
kaan). Ilmauksia tänään ja ensi viikolla varten ilmausten tämä päivä ja ensi viikko
säännöllisiin lausekkeisiin lisättäisiin uloimmaksi in+-operaatio.

Vastaavalla tavalla voidaan ilmaista myös anaforisia ajanilmauksia, jotka on
ankkuroitu tiettyyn viiteajankohtaan, joka ei ole puhehetki. Tällöin now korvataan
lausekkeella then (ibid.), joka kuvaa viiteajankohtaa vastaavaa aikajanan perus-
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jaksoa: esimerkiksi RE (seuraavalla viikolla) = in+ following(calweek , then). Tässä
viiteajankohta tulee säännöllisen lausekkeen ulkopuolelta. Esimerkiksi ajanilmauk-
sia käsittelevä päättelyjärjestelmä voisi asettaa lausekkeelle then sopivan arvon.
Ilmauksen sisäisen anaforan sisältäviä ajanilmauksia ei voi käsitellä tällä tavalla,
koska pelkissä säännöllisissä lausekkeissa ei voi sĳoittaa arvoa muuttujaan (then).

Deiktiset ajanilmaukset olisivat hyöydyllisiä esimerkiksi säännöllisinä lausek-
keina kuvattuihin ajanilmauksiin tehtävissä kyselyissä, joissa voisi tällöin käyttää
esimerkiksi ilmausta ensi maanantaina. Kyselyn toteuttava järjestelmä asettaisi
lausekkeen now arvoksi kyselyhetken.

8.15 Aikavyöhykkeet ja kesäaika

Säännöllisillä lausekkeilla voi esittää eri aikavyöhykkeiden aikoja, jos semantiikan
pohjana oleva aikajana on kiinnitetty tiettyyn aikavyöhykkeeseen, esimerkiksi kan-
sainväliseen standardiaikaan (UTC, Coordinated Universal Time). Toisen aikavyö-
hykkeen ajanilmauksen voi tällöin esittää siirtämällä ajanilmausta vastaavia merk-
kĳonoja aikavyöhykkeiden erotuksen verran suhteessa aikajanan kuvaavaan merk-
kĳonoon. Kuvaan aikavyöhykkeiden käsittelyä tarkemmin liitteessä C.7.

Käyttämässäni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden semantiikassa kesä-
ja normaaliajan (talviajan) vaihtumisen voisi käsitellä siten, että normaaliajasta
kesäaikaan siirryttäessä kalenterivuorokauteen ei sisälly lainkaan tuntia h03 (koska
kello 3 kelloa siirretään tunnilla eteenpäin), ja takaisin normaaliaikaan siirryttäessä
kalenterivuorokauteen sisältyy kaksi peräkkäistä tuntia h03 . Tässä ratkaisussa oli-
si muutamia mahdollisia ongelmia. Kaikki kalenterivuorokaudet calday eivät enää
olisi yhtä pitkiä, vaan vuodessa olisi yksi 23 tunnin ja yksi 25 tunnin mittainen
vuorokausi. Mittayksikkövuorokauden periodday täytyisi silti olla edelleen 24 tunnin
mittainen. Jatkuvilla vuorokausilla voisi ehkä olla eri kesto kellonsiirtovuorokausien
aikana, mutta epäjatkuville se ei onnistu. Ongelmallista olisi myös normaaliaikaan
siirryttäessä esimerkiksi kellonaikavälin kello 2–3 tulkinta, joka kattaisi sekä kahden
että kolmen tunnin ajanjakson.

Liitteessä C.8 kuvaan ilmaustyypin klo a kesäaikaa esittämisen säännöllisillä
lausekkeilla.

8.16 Puutteita, ongelmia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja

8.16.1 Säännöllisten lausekkeiden ulkopuolelle jäävät ajanilmaukset

Vaikka useimmat kalenteriajanilmaukset pystyykin esittämään laajennettuina sään-
nöllisinä lausekkeina, aivan kaikkia ei näyttäisi pystyvän. Luvussa 8.3 kuvasin ai-
neiston ajanilmausten sisältämät rakenteet, jotka jätin ilmausten ulkopuolelle. Niis-
tä ajanilmauksia ovat epätäsmälliset ilmaukset ja sisäisiä viittauksia sisältävät ajan-
ilmaukset. Kattavan ajanilmausten esitysmuodon olisi hyvä pystyä esittämään myös
nämä ilmaustyypit, mutta pelkillä säännöllisillä lausekkeilla se ei näytä mahdolli-
selta.
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Säännöllisillä lausekkeilla ei yleisesti pysty kuvaamaan ilmauksen sisäistä ana-
forista viittausta. Joskus tällaisen anaforan sisältävän ilmauksen merkityksen voi
kuitenkin kuvata, erityisesti jos anafora viittaa vain yhteen ajanilmauksen osaan:
esimerkiksi Wednesday (the following day when Wed is a holiday) (luku 8.12). Sään-
nöllisen lausekkeen rakenne ei tällöin välttämättä vastaa suoraan ilmauksen raken-
netta. Samantapainen mutta vähän mutkikkaampi ilmaus on

sen viikon keskiviikkona ja torstaina, jolle sattuu maaliskuun 22. päivä, tai
jos sillä viikolla on pitkäperjantai, edellisen viikon keskiviikkona ja torstaina.

Tätä ilmausta en ole kuvannut.
Mahdollisista ehtoilmaustyypeistä käsittelin tässä työssä vain muutamia;

erityisesti kielteisten ehtojen esittäminen säännöllisillä lausekkeilla jäi tutkimat-
ta. Luultavasti ainakin osan niistä voisi esittää säännöllisillä lausekkeilla, vaikka
komplementin käyttäminen voikin aiheuttaa ongelmia.

Murto- ja sekalukukertoimia sisältäviä ajankestoja ei voi yleisesti esittää sään-
nöllisillä lausekkeilla kompositionaalisesti, mutta niitä on usein mahdollista kuvata
kiertoteitse (luku 8.7.4). Desimaalilukukertoimet voi periaatteessa kuvata murtolu-
kuina, mutta käytännössä niiden esittäminen säännöllisinä lausekkeina on vaikeaa.
Desimaalilukukertoimia esiintynee kuitenkin lähinnä tilastoissa; ne lienevät harvi-
naisia varsinaisissa ajanilmauksissa.

Monet säännöllisillä lausekkeilla vaikeasti formalisoitavat ajanilmausten ra-
kenteet ovat sellaisia, joissa itse ilmaus ei sisällä kaikkea merkityksensä esittämisen
vaatimaa tietoa. Luonnollinen kieli käyttää hyväkseen implisiittistä tietoa, ja tällai-
sen ilmauksen merkitykseen vaikuttaa myös sen käyttöyhteys, esimerkiksi aiemmin
käytetyt ajanilmaukset tai yleinen maailmantieto. Ilmauksen merkitys siis riippuu
semantiikan lisäksi tai sen sĳasta pragmatiikasta. (Lauri Carlson, suullinen tieto
3.8.2004.)

Ajanilmausten säännölliset lausekkeet ovat kaksiarvoisia: joko jokin aika kuu-
luu säännöllisen lausekkeen kuvaamaan kieleen tai se ei kuulu. Säännöllisiä lausek-
keita ei siten voi soveltaa suoraan tilanteisiin, joissa lausekkeen pitäisi jättää avoi-
meksi ulkopuolelleen jäävien aikojen merkitys. Esimerkiksi pelkkä ilmaus talvella
suljettuna ei kerro mitään muiden vuodenaikojen aukioloista. Verbmobilin TEL-
muodossa esimerkiksi ilmauksen am Mittwoch nur nachmittags kuvaus kertoo, että
keskiviikkona sopii tapaaminen vain iltapäivällä, mutta ei ota kantaa muiden vii-
konpäivien sopivuuteen (Endriss 1998b: 46). Näissä tapauksissa kyse jonkinlaisista
aikoihin liittyvistä tapahtumista, joita ei voi esittää pelkillä ajanilmausten säännöl-
lisillä lausekkeilla.

8.16.2 Säännöllisten lausekkeiden muodostaminen

Säännölliset lausekkeet ovat periaatteessa kompositionaalisia ja toimivat hyvin mää-
ritellysti. Käytännössä toimivan säännöllisen lausekkeen rakenteen löytäminen tie-
tylle ajanilmauksen rakenteelle ei aina ole helppoa.

Olen kokeillut muodostamiani säännöllisten lausekkeiden rakenteita XFST-oh-
jelmalla (Xerox Finite-State Tool; Karttunen et al. 1997), joka kääntää säännöllisiä
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lausekkeita äärellisiksi automaateiksi ja transduktoreiksi. XFST-ohjelmasta kuiten-
kin puuttuu käyttämiäni säännöllisten lausekkeiden makroja vastaava rakenne, jo-
ten olen määritellyt makrot M4-makrokielellä79 ja laajentanut makroja sisältävät
lausekkeet M4-ohjelmalla XFST:n ymmärtämään muotoon.

Säännöllisten lausekkeiden rakenteiden toimivuuden selvittäminen yleises-
ti kokeilemalla on kuitenkin työlästä. Käytännössä M4-makrojen kirjoittamises-
sa XFST-kokeiluja varten voi tulla myös huolimattomuusvirheitä, joihin vaikuttaa
myös se, että M4 käyttää paikkaan perustuvia eikä nimettyjä makroargumentteja.
Olisi parempi, jos toimivuuden voisi jotenkin todistaa lausekkeiden perusteella.

Säännöllisillä lausekkeilla on joskus yllättävältä tuntuvia vaikutuksia tai ra-
joituksia, erityisesti kompositionaalisuuden osalta. Rakenne voi näyttää toimivan
yksinkertaisissa tapauksissa, mutta ei toimikaan mutkikkaammissa. Esimerkiksi il-
mauksen vuonna 2004 viimeistään toukokuussa säännöllisessä lausekkeessa ei voi
käyttää leikkausta samoin kuin yleensä monitasoisten ilmausten muodostamisessa.
Yhdiste taas ei toimi viiteaikaa edeltävän tai seuraavan aikalistan kuvaamisessa ei-
kä lukuilmausrakenteissa. Usein makrojen parametrit toistuvat makron rungossa
moneen kertaan; joskus parametriin tietyssä kohdassa toivottava muutos ei välttä-
mättä toimikaan sen toisessa laajentamiskohdassa.

Jo yksittäisen operaation tai rakenteen valinta voi olla vaikeaa. Hankalia ta-
pauksia ovat esimerkiksi oikean komplementtioperaation valinta (kielen, kielen osa-
jonojen joukon, kielen ylĳonojen joukon vai kielen osajonojen ylĳonojen joukon
komplementti)80, osajono-operaation valinta (in+ vai in∗

+), paikanvarausmerkkiope-
raatioiden käyttö, leikkaus aikajanan kuvaavan merkkĳonon jatkuvien tai epäjatku-
vien osajonojen kanssa sekä konjunktiota vastaavan operaation valinta (yhdiste vai
konkatenaatio). Oikean rakenteen valitsemiseen eri tilanteissa voisi yrittää kehittää
jonkinlaisia sääntöjä tai heuristiikkoja.

Monitasoisille ilmauksille liitteessä C.1 esittämäni kaavat eivät soveltuneet
ilmaustyyppiin vuonna 2004 viimeistään toukokuussa, mikä voisi viitata siihen, että
ne eivät ehkä olekaan niin yleispäteviä kuin olen ajatellut. Olen saattanut olettaa
joidenkin muitenkin säännöllisten lausekkeiden rakenteiden olevan yleispätevämpiä
kuin ne todellisuudessa ovat.

8.16.3 Valinta disjunktion ja konjunktion välillä

Ajanilmausten semantiikan malli säännöllisinä lausekkeina ei ole välttämättä kaikil-
ta osiltaan hyvin määritelty. Erityisesti tämä tulee esiin yhdisteen ja konkatenaation
käyttämisessä. Mitä tarkoittaa se, että kaksi ajanjaksoa (vastaavaa merkkĳonoa) on
yhdistetty yhdisteellä samaan joukkoon, ja mitä se, että ne on yhdistetty konkate-
naatiolla yhdeksi ajaksi? Mitä eroa näillä on? Miksi esimerkiksi maanantaisin on
maanantaita kuvaavien merkkĳonojen joukko eikä niiden konkatenaatio? Millainen
jono tai jonojen joukko halutaan ilmauksesta ma ja ke tai ti ja to? Yleisemmin

79http://www.gnu.org/software/m4/
80Komplementtityyppejä käsittelee Carlson 2003: 47–48.
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kyse on ehkä siitä, milloin jokin aika pitäisi kuvata yhdisteen ja milloin konkate-
naation avulla. Tekemäni valinnat perustuvat pitkälti käytännön kysymyksiin: mi-
ten säännölliset lausekkeet saa toimimaan oikein. Kaikkia valintoja en kuitenkaan
ole perustellut. Usein voi ehkä ajatella, että tarkka merkitys riippuu sovelluksesta.
Luonnollisessakin kielessä konjunktion ja disjunktion merkitys voi vaihdella: esi-
merkiksi sekä opiskelĳat ja opettajat että opiskelĳat tai opettajat kattavat (yleensä)
myös ne, jotka ovat sekä opiskelĳoita että opettajia (Carlson 2003: 40–41).

Joidenkin säännöllisten lausekkeiden kuvaamissa joukoissa ajat tai niitä ku-
vaavat merkkĳonot eivät mene päällekkäin, kun taas esimerkiksi in+-operaation
tuloksen merkkĳonot menevät päällekkäin.

Disjunktio voi kuvata valinnan lisäksi epävarmuutta, kuten mennyttä aikaa
kuvaavassa ilmauksessa kesällä 2000 tai 2001 , jossa disjunktio voi olla poissulkeva.
Tällaisenkin ilmauksen voisi ehkä esittää yhdisteen avulla, jos aikajoukko kuvaisi
toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tässä ilmauksessa ongelmana on aikojen osien
kuvaaminen: pitäisi kuvata kaksi toisensa poissulkevaa joukkoa (kesän 2000 ja kesän
2001 osat), joiden sisällä voisi mahdollisesti valita vapaasti yhden tai useampia
aikoja. Tämä ei onnistu yhdellä joukkotasolla eikä siten ajanilmausten säännöllisillä
lausekkeilla ainakaan tässä työssä käyttämäni semanttisen mallin pohjalta.81

Luonnollisen kielen konjunktio on vaihdannainen toisin kuin säännöllisten
lausekkeiden konkatenaatio. Siten jos epäjatkuvan ajan sisältämät ajanjaksot oli-
si esitetty todellisesta aikajärjestyksestä poikkeavasti, sitä vastaava säännöllinen
lauseke kuvaisi tyhjän joukon (luku 8.6.1). Tällaiset ilmaukset lienevät kuitenkin
yleensä epäluonnollisia ja siten käytännössä harvinaisia.

Joissain tapauksissa valintaan yhdisteen ja konkatenaation välillä vaikuttavat
säännöllisten lausekkeiden operaatioiden ominaisuudet. Erityisesti listan komple-
menttia tai sulkeumaoperaatiota vaativat rakenteet, kuten pääsiäistä edeltävä kes-
kiviikko ja perjantai , täytyy kuvata konkatenaation avulla, jotta tulos olisi oikea
(luku 8.8.2). Tämä voi aiheuttaa ongelmia, koska esimerkiksi ilmaus joulupäivää
seuraava tiistai ja torstai kuvaa aina joulupäivää seuraavan tiistain ja kyseistä tiis-
taita seuraavan torstain, vaikka joulupäivä olisikin itse tiistaina tai keskiviikkona.

Konkatenaation käyttäminen yhdisteen tilalla mahdollistaa esimerkiksi il-
mausten 3–5 peräkkäistä sunnuntaita ja 5 peräkkäistä sunnuntaita erottelun. Yk-
sittäisten päivien yhdisteinä näiden ilmausten säännölliset lausekkeet kuvaisivat
saman viiden peräkkäisen sunnuntain joukon.

8.16.4 Minuuttien esittäminen

Minuuttien kiinteä yhdistäminen tunteihin kalenteriajanjaksoja vastaavissa perus-
lausekkeissa tekee kalenteriajanjaksojen järjestelmästä epäyhtenäisen, koska muilla
ajanyksiköillä on omat kalenteriajanjaksonsa. Päädyin tähän ratkaisuun alunperin

81Endriss (1998b: 85–86) käyttää samantapaisten (ilmausten tunnistamisesta peräisin olevien)
epävarmuuksien käsittelyyn kahta joukkotasoa.
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siksi, että minuutit esiintyvät harvoin itsenäisesti, ilman tuntia.82

Minuutit voisi kuitenkin yhtä hyvin yhdistää tunteihin leikkauksella samalla
tavalla kuin muidenkin ajanyksiköiden kalenteriajanjaksot. Minuuttien ja tuntien
erottaminen saattaisi hieman mutkistaa esimerkiksi minuutteja sisältävien tuntivä-
lien käsittelyä. Toisaalta se voisi jopa yksinkertaistaa tunnit ja minuutit sisältävien
luonnolliskielisten ilmausten generointia, koska generointĳärjestelmän ei tarvitsisi
jakaa tuntien ja minuuttien yhdistelmää kahteen osaan.

82Joissain aikatauluissa on ryhmitelty yhteen tuntiin liittyvät minuutit peräkkäin. Lisäksi mi-
nuutit tai minuutteina kuvattavissa olevat tunnin osat voivat esiintyä anaforisissa ilmauksissa
kuten um viertel nach (’neljänneksen yli’) (Endriss 1998b: 33).
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9 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
käsittely

Tämä luku käsittelee ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla tehtävää päättelyä
(aliluku 9.1) ja niihin kohdistuvia kyselyjä sekä niille mahdollisia muunnoksia (9.2).

9.1 Säännöllisiin lausekkeisiin perustuvat päättelyt ja
kyselyt

Laajennettujen säännöllisten lausekkeiden kuvaamien kielten ominaisuuksia, sisäl-
töä ja keskinäisiä suhteita voi päätellä tai todistaa ainakin kahdella tavalla: joko
semanttisesti, kääntämällä säännölliset lausekkeet äärellisiksi automaateiksi ja so-
veltamalla mallintarkistamismenetelmiä, tai syntaktisesti, toisinkirjoittamalla ter-
meinä esitettyjä säännöllisiä lausekkeita sopivien yhtälöiden perusteella.

Monia ajanilmauksiin kohdistuvia kyselyjä voi toteuttaa ilmauksia vastaavien
säännöllisten lausekkeiden päättelynä. Tyypillisesti kysely kohdistuu tällöin johon-
kin kohdeilmaukseen: päättely selvittää kohdeilmauksen ja kyselyn suhteen näiden
ilmausten säännöllisten lausekkeiden perusteella.

Kuvaan seuraavassa ajanilmauksiin kohdistuvia päättely- ja kyselytyyppejä
sekä yleisesti mallintarkistamiseen ja termien toisinkirjoittamisen perustuvan päät-
telyn yleisperiaatteita. Termien toisinkirjoitukseen perustuvan päättelyn toteutta-
minen jää mahdolliseksi jatkotutkimuskohteeksi.

9.1.1 Päättely- ja kyselytyypit

Ajanilmauksiin kohdistuvat päättely- tai kyselytyypit voi jakaa kolmeen pääryh-
mään: olemassaolo-, sisältö- ja kalenteritietokyselyt.

Olemassaolokyselyn tulos on joko myönteinen tai kielteinen. Esimerkiksi Onko
museo auki maanantaisin joulukuussa? on olemassaolokysely, jossa kohdeilmaksena
ovat museon aukioloajat ja varsinaisena kyselynä maanantaisin joulukuussa. Usein
tällaiset aikakyselyt olisivat osana laajempaa järjestelmää, joka voisi hakea kyselyn
Mitkä museot ovat auki maanantaisin joulukuussa? perusteella kaikkien sellaisten
museoiden tiedot, joille olemassaolokyselyn vastauksena on tosi.

Sisältökyselyn tuloksena on jonkin ajan kuvaus joko merkkĳonojen joukkona
tai säännöllisenä lausekkeena. Esimerkiksi Mihin aikaan museo on auki maanantai-
sin joulukuussa? on edellä olevaa olemassaolokyselyä vastaava sisältökysely.

Sekä olemassaolo- että sisältökyselyn voi ajatella kyselyn q esittämän ajan tai
sen osien sisältymisenä kohdeilmauksen t esittämään aikaan. Tätä sisältyvyyttä voi
tutkia tarkastelemalla näiden säännöllisten lausekkeiden (kielten) leikkausta r =

RE(q) ∩RE(t).83 Olemassaolokysely on tosi, jos leikkaus r on epätyhjä, ja epätosi,
jos se on tyhjä. Sisältökyselyn tuloksena on yksinkertaisimmillaan itse kieli L(r) tai

83Useimmissa tapauksissa kysely käsittelee ainakin kohdeilmauksen kielen osajonoja, jolloin
siihen pitäisi soveltaa in∗+- tai in+-operaatiota. Usein myös kyselyn säännölliseen lausekkeeseen
pitäisi soveltaa osajono-operaatiota.
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sen kuvaava säännöllinen lauseke, jonka voi usein esittää sievennettynä tiiviimmin
kuin kyselyn ja kohdeilmauksen lausekkeiden leikkauksena.

Usein sisältökyselyn tuloksena olisi kuitenkin luonnollisempaa olla vain kyse-
lyssä kysytty osa. Tällöin esimerkiksi kyselyn Mihin aikaan museo on auki maa-
nantaisin joulukuussa? vastauksena voisivat olla vain kellonajat ilman kyselyssä jo
mainittuja viikonpäivää ja kuukautta. Tällainen vastaus ei säilyttäisi tuloskielen tai
sen säännöllisen lausekkeen merkitystä, joten sitä ei voisi tuottaa pelkästään merki-
tyksen säilyttävillä kielen tai lausekkeen muunnoksilla. Vastaus voisi myös tiivistää
tietoa: esimerkiksi jos kyselyn tuloksena olisi suuri joukko säännönmukaisia aikoja
a, josta puuttuisi vain joitain aikoja b, olisi parempi esittää tulos muodossa kaikki
a paitsi b kuin luetella kaikki vastausjoukon sisältämät ajat (Pulman 1996).

Kyselyissä olisi usein luonnollista käyttää deiktisiä ja anaforisia ajanilmauk-
sia: esimerkiksi Mihin aikoihin museo on auki ensi viikolla? Jos näitä ilmauksia esi-
tetään luvussa 8.14 kuvatulla tavalla, päättelyjärjestelmä voisi asettaa lausekkeen
now arvoksi kyselyhetken. Anaforisilla ilmauksilla voisi viitata edelliseen kyselyyn:
esimerkiksi Entä sitä seuraavalla viikolla?

Olemassaolo- ja sisältökyselyjen vaatiman päättelyn voi toteuttaa sekä mal-
lintarkistamisena että termien toisinkirjoittamisena. Mallintarkistamisessa sisältö-
kyselyn tulos on kieli L(r), termien toisinkirjoittamisessa sen kuvaava, kysely- ja
kohdelausekkeen leikkauksesta sievennetty säännöllinen lauseke. Käytännön sovel-
luksessa mallintarkistamisella kuvattua kieltä L(r) pitäisi yleensä jälkikäsitellä jo-
tenkin, jotta se olisi käyttäjän ymmärrettävissä.

Sekä olemassaolo- että sisältökyselyihin voisi sisältyä myös aikojen välisten
suhteiden tutkimista tai niillä päättelyä. Kysely voisi olla esimerkiksi Mitkä ruo-
karavintolat ovat auki vähintään kaksi tuntia teatteriesityksen päättymisen jälkeen?
Tällaisissa kyselyissä voisi ehkä käyttää hyväksi Allenin (1983: 836) aikavälisuhtei-
ta ja niiden laajennuksia epäjatkuviin aikoihin (esimerkiksi Ladkin 1987: 69–78).
Säännöllisten lausekkeiden yhteydessä ne vaatisivat luultavasti vielä lisälaajennuk-
sia: koska säännölliset lausekkeet kuvaavat yleisesti aikajoukkoja eivätkä vain yk-
sittäisiä aikoja, yhden säännöllisen lausekkeen kuvaamista ajoista osa voi edeltää ja
osa seurata jonkin toisen lausekkeen kuvaamia aikoja. Aikavälisuhteiden käsittelyä
säännöllisillä lausekkeilla en ole tutkinut tarkemmin.

Kalenteritietokyselyt kohdistuvat suoraan ajanilmausten säännöllisten lausek-
keiden kuvaamiin kalenteriaikoihin. Tällaisia kyselyjä ovat esimerkiksi kysymyk-
set Milloin on pääsiäinen tänä vuonna? , Montako päivää sisältyy aikaväliin 5.1.–
8.3.2004? ja Mikä viikonpäivä on 28.8.2004? Tällaiset kyselyt sisältävät usein mää-
rän laskemista, mikä ei onnistu äärellisillä automaateilla toteutetulla mallintarkis-
tamisella (ainakaan ilman tuloksen jälkikäsittelyä), mutta on mahdollista termien
toisinkirjoituksella. Mallintarkistamisella voi kuitenkin esimerkiksi tutkia, onko il-
maus maanantai 23.4.2004 oikeellinen sen perusteella, onko sitä vastaava säännöl-
linen kieli tyhjä vai ei.84 Mallintarkistamisella voisi myös vastata kyselyyn Mitkä

84Karttunen et al. (1996: 313–315) kuvaa päivämäärään liittyvän viikonpäivän oikeellisuuden
tarkistamista.
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vuodet välillä 2000–2020 ovat karkausvuosia? , joskin tulos voisi vaatia jälkikäsitte-
lyä, jotta se olisi käyttäjän helposti ymmärrettävissä.

9.1.2 Päättely mallintarkistamisen avulla

9.1.2.1 Periaatteita ja ongelmia

Logiikan ja äärellisten automaattien välisen yhteyden perusteella (luku 3.3) tiettyä
aikaa kuvaavaa ajanilmauksen säännöllistä lauseketta voi ajatella loogisena mallina,
jossa lausekkeen kuvaamat ajat ovat tosia. Äärellisiin automaatteihin perustuval-
la mallintarkistamisella voidaan tällöin tutkia, kuvaako ajanilmaus tietyn ajan eli
hyväksyykö säännöllisestä lausekkeesta muodostettu automaatti aikaa vastaavan
merkkĳonon (Carlson 2003: 173–174).

Yksittäisen merkkĳonon hyväksymisen tarkastelun sĳaan voidaan yleisemmin
tutkia kyselyn ja kohdeilmauksen kuvaamien mallien suhdetta, jolloin mallintar-
kistamisella voi toteuttaa sekä olemassaolokyselyn että sisältökyselyn. Olemassao-
lokyselyn vastaus on tosi, jos kyselyn ja kohdeilmauksen leikkauksen automaatti
hyväksyy vähintään yhden merkkĳonon. Sisältökyselyn vastauksena on kaikkien
tämän automaatin hyväksymien merkkĳonojen joukko, mikä vastaa mallin tosien
lauseiden luettelemista.

Mallintarkistamista varten säännölliset lausekkeet täytyy kääntää äärellisiksi
automaateiksi. Tämä on periaatteessa suoraviivaista, ja jokaisesta säännöllisestä
lausekkeesta voidaan muodostaa sitä vastaava äärellinen automaatti.

Käytännössä kuitenkin esimerkiksi kahden äärellisen automaatin leikkauksen
muodostamisessa käsiteltävät välitulosautomaatit voivat kasvaa hyvinkin suuriksi,
joten muistitila rajoittaa käsiteltävien lausekkeiden mutkikkuutta.85 Ajanilmausten
säännöllisten lausekkeiden kohdalla tämä tulee nopeasti esiin, koska jo lausekkei-
den aakkosto voi olla hyvin suuri. Vaikka muistitila riittäisikin, leikkausautomaatin
laskeminen voi kestää käytännön sovelluksen kannalta aivan liian kauan. Kohtuulli-
sen pienelläkin aakkostolla epäjatkuvien aikojen kuvaaminen vaatii suuria ja paljon
tilaa vieviä merkkĳonojoukkoja. Leikkauksen tehostamiseen ja välitulosten pienen-
tämiseen voisi ehkä soveltaa Yli-Jyrän (1997, 2004) tutkimia menetelmiä.

Sisältökyselyn osalta mallintarkistamisen ongelmana on kyselytuloksen esit-
täminen. Kyselytuloksena on kyselyn ja sen kohdeilmauksen kuvaavan lausekkeen
leikkauksen kieli eli yksittäisiä aikoja kuvaavien merkkĳonojen joukko, joka voi olla
liian suuri sellaisenaan esitettäväksi. Tulosta voi usein pienentää jonkin verran pois-
tamalla kielestä sellaiset merkkĳonot, jotka ovat jonkin toisen merkkĳonon (mah-
dollisesti epäjatkuvia) osajonoja. Tämä onnistuu soveltamalla tulokseen operaatiota
max.

85Koska automaattien leikkauksen muodostava algoritmi laskee automaattien tilojen karteesisen
tulon, tuloksena olevan minimoimattoman automaatin tilojen määrä on leikattavien automaattien
tilojen määrän tulo (Yu 1997: 97). Tämä on myös minimoidun tulosautomaatin tilamäärän ylä-
raja, mutta käytännössä tulosautomaatissa on usein vähemmän tiloja kuin leikkauksen operandi-
automaateissa, koska automaatit rajoittavat toistensa hyväksymiä kieliä.
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Vaikka kyselyn tuloskieli olisikin kohtuullisen kokoinen, yksittäisistä ajanil-
mausmerkkĳonoista on työlästä päätellä tuloksen yleistä rakennetta, esimerkiksi
sitä, että merkkĳonot kuvaavat keskiviikkoja kello 14–16. Yleisesti mallintarkis-
tusmenetelmissä päättelyn välitulokset eivät ole mielekkäitä, toisin kuin termien
toisinkirjoittamisessa (Lauri Carlson, suullinen tieto 15.4.2003). Tuloskieli tai sen
kuvaava äärellinen automaatti olisi siis tarpeen muuntaa takaisin ajanilmauksen
säännölliseksi lausekkeeksi, josta voisi tuottaa vastaavan luonnolliskielisen ilmauk-
sen. Koska mallintarkistamiseen perustuva päättely ajanilmauksilla ei kuitenkaan
näytä olevan riittävän tehokasta yleisessä tapauksessa, en ole tutkinut tarkemmin
tällaisen tuloksen esittämiseen liittyvän päättelyn toteutusmahdollisuuksia.

9.1.2.2 Käytännön kokeilu XFST-ohjelmalla

Olen testannut mallintarkistamiseen perustuvaa päättelyä ja yleisemminkin ajanil-
mausten säännöllisiä lausekkeita käytännössä XFST-ohjelmalla (Xerox Finite-State
Tool; Karttunen et al. 1997). Tehokkuudestaan huolimatta silläkään ei pysty kä-
sittelemään kovin suuria aakkostoja käyttäviä ajanilmausten säännöllisiä lausek-
keita. Esimerkiksi vuorokauden kuvaaminen minuutin tarkkuudella (1440 perusjak-
soa) onnistuu, mutta kahden vuorokauden (2880 perusjaksoa) mittaisella aikajanal-
la lausekkeen in+ all laskeminen kulutti yli kaksi gigatavua virtuaalimuistia ja lähes
kaksi tuntia prosessoriaikaa ennen ohjelman keskeytymistä.86 Erityisesti mittayksi-
köissä tarvittavien epäjatkuvien osajonojen joukkojen laskeminen vaatii vielä enem-
män muistia: vuoden pituisten mittayksiköiden laskeminen kolme vuotta kattavassa
vuorokauden tarkkuudella esitetyssä mallissa (1098 perusjaksoa) ei onnistunut.

XFST-kokeilujen tulosten oikeellisuuden arvioimista vaikeuttaa se, että au-
tomaatin tuloskielen merkitys pitää päätellä kielen merkkĳonojen sisältämistä pe-
rusaikaväleistä. Olen kuitenkin pyrkinyt varmistamaan kokeilemieni säännöllisten
lausekkeiden oikeellisuuden leikkaamalla niitä erilaisia kalenteriajanjaksoja ja ka-
lenteriyksiköitä vastaavien peruslausekkeiden kanssa. Suurten tulosjoukkojen mer-
kityksen arvioimista helpottaa max-operaation soveltaminen tulokseen.

XFST-ohjelmasta puuttuu käyttämiäni säännöllisten lausekkeiden makroja
vastaava rakenne. Siksi olen määritellyt makrot M4-makrokielellä87 ja laajenta-
nut makroja sisältävät lausekkeet M4-ohjelmalla XFST:n ymmärtämään muotoon.
XFST:llä toteutettua päättelyä voisi tehostaa jonkin verran muodostamalla sään-
nöllisissä lausekkeissa samanlaisina toistuvia osalausekkeita (esimerkiksi makron ar-
gumentteja) vastaavat automaatit vain kerran ja yhdistämällä nämä osa-automaatit
koko lauseketta vastaavaksi automaatiksi.

86Tein kokeiluni venus.ling.helsinki.fi-palvelimella, jossa on 1,8 gigahertsin Intel Pentium
4 -prosessori.

87http://www.gnu.org/software/m4/



119

9.1.3 Päättely termien toisinkirjoittamisena

9.1.3.1 Periaatteita ja ongelmia

Termien toisinkirjoittamiseen perustuva päättely käsittelee säännöllisiä lausekkeita
syntaktisesti, termeinä. Myös päättelyn tulos on säännöllinen lauseke eikä äärellisen
automaatin kuvaama kieli. Siten ei välttämättä tarvita erillistä vaihetta tuloksen
muokkaamiseksi luettavammaksi, vaan generointĳärjestelmä voisi tuottaa päättelyn
tuloksesta suoraan vastaavan luonnolliskielisen ilmauksen.

Toisinkirjoitukseen pohjautuvassa päättelyssä ei tarvitse käsitellä automaat-
teja, joten se voi olla parhaimmillaan useita kertaluokkia nopeampaa kuin äärel-
lisiä automaatteja käyttävä mallintarkistaminen. Termien toisinkirjoituksen avul-
la lausekkeen kunkin ajanyksikkötason voi käsitellä pitkälti erikseen tarvitsemat-
ta esittää kaikkia yksiköitä vastaavia lausekkeita perusjaksojen jonoina. Toisaalta
joissain tapauksissa mallintarkistamiseen perustuva päättely voi olla nopeampaa,
jos oikean ratkaisun löytyminen vaatii paljon toisinkirjoitusta, esimerkiksi jos yk-
sittäinen toisinkirjoitussääntö lyhentää jotain termiä vain vähän kerrallaan (Lauri
Carlson, suullinen tieto 18.6.2003).

Toisinkirjoitukseen perustuvassa päättelyssä käytettävät operaatiot eivät ole
samalla tavalla suoraviivaisia kuin mallintarkistamisessa, vaan päättelyä varten täy-
tyy kirjoittaa toisinkirjoitussäännöstö. Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
toisinkirjoitussääntöjen pohjana voi käyttää säännöllisen algebran kuvaamia yh-
tälöitä (Carlson 2003: 613–615, Conway 1971), mutta niiden lisäksi tarvittaisiin
sääntöjä, jotka käsittelisivät laajennettujen säännöllisten lausekkeiden operaatioita
ja myös yksittäisiä makroja.

Jotta päättely toisinkirjoituksen avulla olisi toimivaa, päättelyssä käytettävän
toisinkirjoitussäännöstön täytyy olla päättyvä ja konfluentti: minkä tahansa sään-
nöllisen lausekkeen toisinkirjoituksen täytyy päättyä aina samaan muotoon, jota ei
enää säännöstön säännöillä voi toisinkirjoittaa toiseen muotoon.

Koska säännölliset lausekkeet sisältävät vaihdannaisia (kommutatiivisia), lii-
tännäisiä (assosiatiivisia) ja toistosta riippumattomia (idempotentteja) operaatioi-
ta, päättelyyn käytettävän toisinkirjoitusjärjestelmän täytyy tukea näitä ominai-
suuksia.

Osittain näiden operaatioiden ominaisuuksien vuoksi päättelyn toteuttava toi-
sinkirjoitus voisi olla hyvä jakaa useampaan eri vaiheeseen, jotka käyttäisivät osit-
tain tai kokonaan erilaisia toisinkirjoitussäännöstöjä. Tämä voisi olla tarpeen erityi-
sesti silloin, jos lauseke täytyy laskennan jossain vaiheessa laajentaa jotenkin, mutta
lopputulokseksi halutaan tiiviimpi, lähellä alkuperäistä oleva lauseke. Esimerkiksi
aikavälin kuvaavan makron voi toisinkirjoituksessa laajentaa aikaväliä vastaavaksi
kalenteriyksiköiden lausekkeiden konkatenaatioksi, mutta lopputuloksessa aikaväli
olisi parempi. Jos tällaisen laajentamisen ja supistamisen toteuttavat toisinkirjoi-
tussäännöt ovat samassa säännöstössä, supistamisen tuottaman tuloksen täytyy olla
merkitty siten, että laajennussääntö ei enää sovellu siihen, jotta toisinkirjoitus olisi
päättyvä.

Termien toisinkirjoituksen avulla pystyy myös laskemaan esimerkiksi kahden
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ajankohdan välisten ajanjaksojen määrän, toisin kuin äärellisillä automaateilla. Si-
ten toisinkirjoituksella pystyisi toteuttamaan kalenteritietoihin kohdistuvaa päätte-
lyä laajemmin kuin mallintarkistamisella.

9.1.3.2 Käytännön kokeilu

Termien toisinkirjoitukseen perustuvaa päättelyä olen kokeillut yksinkertaisella toi-
sinkirjoitussäännöstöllä, joka käsittelee vain muutamia lausekkeiden perusrakentei-
ta: yhdisteitä, leikkauksia, in+-operaatioita ja yksinkertaisia aikavälimakroja vas-
taavia rakenteita.

Säännöstö toteuttaa päättelyn ajanyksikkötasoittain: esimerkiksi jos sekä ky-
sely että kohdelauseke sisältävät tunteja kuvaavan osalausekkeen, säännöstö leik-
kaa nämä osalausekkeet keskenään. Säännöstö laajentaa aikavälit konkatenaatioik-
si, jotka koostuvat välin rajajaksojen tasoisista kalenteriajanjaksoista: esimerkik-
si ival(wd1 ,wd4 ) → wd1wd2wd3wd4 . Kahden samantasoisista kalenteriajanjaksoista
koostuvan ajanjakson osajonojen (joukkojen) leikkaus on tyhjä, jos ajanjaksoihin
ei sisälly yhteisiä kalenteriajanjaksoja. Säännöstö sisältää muiden muassa seuraavat
kalenteriajanjaksojen konkatenaatioiden osajonojen leikkauksta käsittelevät toisin-
kirjoitussäännöt (a, b ja c ovat kussakin säännössä samantyyppisiä kalenteriajan-
jaksoja sisältäviä säännöllisiä lausekkeita):

• in+ ab ∩ a → a

• in+ ab ∩ in+ a → in+ a ja
• in+ ab ∩ in+ bc → in+ b.

Edellä mainittujen yksinkertaisten rakenteiden osalta päättely näytti toimi-
van, mutta sen perusteella ei vielä pysty sanomaan, miten hyvin tai tehokkaasti toi-
sinkirjoitukseen perustuva päättely toimii yleisesti tai miten helppoa on muodostaa
tarvittavat toisinkirjoitussäännöt. Erityisesti en ole kokeillut päättelyä epäjatku-
villa ajoilla, eritasoisia aikoja sisältävillä aikaväleillä enkä mitään mutkikkaampia
laajennettujen säännöllisten lausekkeiden operaatioita käyttävillä rakenteilla.

Toisinkirjoitukseen perustuvaa päättelyä kokeilin Maude-nimisen yhtälö- ja
toisinkirjoituslogiikkajärjestelmän (Clavel et al. 2002) yhtälölogiikkana, jossa ku-
takin termien yhtälöä voi ajatella myös toisinkirjoitussääntönä. Maude pystyy kä-
sittelemään myös vaihdannaisten, liitännäisten ja toistosta riippumattomien ope-
raatioiden toisinkirjoitusta tehokkaasti ja välttää näiden ominaisuuksien muuten
helposti aiheuttaman toisinkirjoituksen päättymättömyysongelman.88 Maude sallii
myös ehdolliset yhtälöt (toisinkirjoitussäännöt). Esimerkki Mauden yhtälölogiikalla
toteutetusta päättelystä on liitteessä E.2. Päättelyn käyttämät toisinkirjoitussään-
nöt ovat liite-CD-tietolevyllä J.

Toteuttamani Maude-moduulit kattoivat vain muutamia melko yksinkertaisia
kalenteriajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteita. Kaikkien rakenteiden

88Maude ei kuitenkaan tue samassa operaatiossa liitännäisyyttä ja toistosta riippumattomuutta
ainakaan toistaiseksi (versiossa 2.1) (Clavel et al. 2004: 47).
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käsittely vaatisi tämän kokeilun perusteella suuren joukon yhtälöitä tai toisikirjoi-
tussääntöjä. Oikeiden ja sopivien sääntöjen löytäminen olisi todennäköisesti työ-
lästä. Kokeiluni perusteella suurin ongelma on yhtälöiden muodostaman toisinkir-
joitusjärjestelmän saaminen konfluentiksi. Toteuttamieni moduulien yhtälöt eivät
käytännössä ole konfluentteja, vaan ne käyttävät hyväkseen sitä, että Maude sovel-
taa sääntöjä tietyssä järjestyksessä. Myös päättymättömiä toisinkirjoituksia tuot-
tavia yhtälöitä on helppo tehdä, mutta ne on ainakin perustapauksissa helpompi
havaita, kun jostain toisinkirjoituksesta ei tule tulosta.

9.1.4 Lähestymistapojen vertailu

Mallintarkistamiseen perustuvan päättelyn toteuttaminen on suoraviivaista, koska
kustakin säännöllisestä lausekkeesta voi muodostaa vastaavan äärellisen automaa-
tin. Tällöin on myös helppo ottaa käyttöön uusia säännöllisten lausekkeiden operaa-
tioita ja makroja. Termien toisinkirjoittamisessa taas ainakin kullekin operaatiolle
ja luultavasti myös monille makroille pitäisi tehdä ne huomioon ottavat erilliset
toisinkirjoitussäännöt. Kokeiluni perusteella sopivien sääntöjen tekeminen saattaisi
olla työlästä.

Mallintarkistamisen käyttämien automaattien muodostaminen on yksinker-
taisissa tapauksissa nopeaa, mutta yleisesti se vie aivan liian paljon tilaa ja ai-
kaa ollakseen käyttökelpoinen menetelmä. Myöskään ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden kannalta riittävän suuria aakkostoja ei pysty käsittelemään. Toisin-
kirjoittamisen pitäisi olla näiltä osin merkittävästi tehokkaampaa, koska sen voi
toteuttaa ajanyksikkötasoittain menemättä aina perusjaksojen tasolle.

Tyypillisessä sovelluksessa kyselyjen kohteena olevat ajanilmaukset saattaisi-
vat olla melko pysyviä. Tällöin mallintarkistusmenetelmä voisi olla käyttökelpoinen
kyselyjen toteuttamisessa, vaikka yksittäisen ajanilmauksen säännöllistä lauseketta
vastaavan automaatin muodostaminen olisikin hidasta tai veisi paljon muistia, jos
tyypillistä kyselylauseketta vastaavan automaatin muodostaminen sekä sen ja koh-
deilmauksen kuvaavan automaatin leikkaus olisivat nopeita. Joissakin tapauksissa
näin onkin, mutta yleisesti ei.

Sisältökyselyn tuloksen esittäminen on ongelmallista erityisesti mallintarkis-
tamisessa, koska siinä kyselyn tuloksena on aikaa kuvaava kieli eli merkkĳonojen
joukko, joka voi olla hyvinkin suuri. Tuloksen muokkaaminen ihmisen helposti ym-
märtämään muotoon vaatisi erillisen muunnoksen. Toisinkirjoittamisessa sisältö-
kyselyn tulos on säännöllisenä lausekkeena ainakin melko luettavassa muodossa.
Tuloslauseketta voisi kuitenkin vielä muokata esimerkiksi muuntamalla peräkkäisiä
ajanjaksoja kuvaavat osat vastaavia aikavälejä kuvaaviksi sekä poistamalla tulok-
sesta kyselyn sisältämät osat.

Toisinkirjoittaminen soveltuisi myös kalenteritietokyselyjen tekemiseen toisin
kuin mallintarkistaminen.

Kokonaisuutena toisinkirjoittaminen vaikuttaisi käytännössä mallintarkista-
mista käyttökelpoisemmalta ja tarkemman tutkimisen arvoiselta päättelymenetel-
mältä ajanilmausten säännöllisille lausekkeille.
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Mallintarkistamisen ja termien toisinkirjoittamisen lisäksi ajanilmausten sään-
nöllisten lausekkeiden päättelyä voisi luultavasti toteuttaa muillakin tavoilla. Eri
menetelmiä voisi myös yhdistää niin, että kutakin menetelmää käytetään siihen,
mihin se parhaiten soveltuu. Ajanilmausten hyvin määritellyn semantiikan yhtenä
etuna onkin mahdollisuus käyttää erilaisia laskentamalleja ja -menetelmiä. (Lauri
Carlson, suullinen tieto 18.6.2003.) Muiden laskentamallien käyttäminen päättelyyn
sekä eri menetelmien yhdistäminen olisivat mahdollisia jatkotutkimuskohteita.

9.2 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden muunnokset

Erityisesti generointia varten ajanilmausten muotoa voidaan haluta muuntaa niin,
että ilmausten merkitys kuitenkin säilyy. Usein tällaiset muunnokset liittyvät il-
mausten ryhmittelyyn tai järjestämiseen halutulla tavalla. Esimerkiksi päivämää-
räväli 1.5.–25.5. voidaan haluta kirjoittaa lyhyemmin 1.–25.5., eritasoiset ajanil-
maukset halutaan tiettyyn järjestykseen, esimerkiksi sunnuntaisin joulukuussa ⇒
joulukuussa sunnuntaisin, tai ilmaukseen halutaan lisätä kalenteriajanjaksojen yk-
sikkömääritteet: esimerkiksi 2003–2005 ⇒ vuodet 2003–2005 .

9.2.1 Yleisperiaatteita

Säännöllisinä lausekkeina esitettyjä ajanilmauksia voi usein muuntaa säännöllisten
lausekkeiden semantiikan ja säännöllisen algebran yhtälöiden perusteella, jolloin
ilmauksen merkitys säilyy automaattisesti. Esimerkiksi säännöllisten lausekkeiden
leikkauksen vaihdannaisuuden perusteella voidaan muuntaa

RE (sunnuntaisin joulukuussa) = in+ (wd7 ∩ in+ m12 )

⇒ in+ (in+ m12 ∩ wd7 ) = RE (joulukuussa sunnuntaisin).
Monet ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden muunnokset olisivat kielikoh-

taisia. Esimerkiksi suomessa vuosien yhteydessä käytetään usein yksikkömääritettä
vuosi , mutta englannissa harvemmin. Myös yksikkömääritteiden sĳainti on kieli-
kohtaista: esimerkiksi englannissa kellonaikojen o’clock tulee itse ajan jälkeen.89

Muunnoksilla voisi myös muuntaa päivämäärien osat kielikohtaiseen järjestykseen,
mikä yksinkertaistaisi varsinaista generointia: esimerkiksi suomessa järjestys olisi
(yleensä) päivä–kuukausi–vuosi, amerikanenglannissa kuukausi–päivä–vuosi.

9.2.2 Yksikkömääritteiden lisääminen

Yksikkömääritteet ovat luonnolliskielisessä ilmauksessa välttämättömiä ainakin
joissain tapauksissa (suomessa erityisesti viikkoilmauksissa), mutta niiden lisäämi-
nen generointivaiheessa vain tarvittaviin paikkoihin olisi luultavasti työlästä. Jos
yksikkömäärite sisältyisi jo säännölliseen lausekkeeseen, lauseke vastaisi suoraan
muodoltaan tulokseksi haluttua luonnolliskielistä ilmausta: esimerkiksi RE (klo 10–
18 ) = pl(unithour ) ∩ ivalpt(h10 , h18 ) (Lauri Carlson, suullinen tieto 20.1.2004). Täs-

89Englannin o’clock on tosin harvinainen käsittelemäni tyyppisissä ajanilmauksissa, mutta myös
esimerkiksi saksan Uhr ja ranskan heures tulevat tunti-ilmauksen jälkeen, ennen mahdollista mi-
nuutti-ilmausta.
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sä makro pl merkitsee yksikkömääritteen monikolliseksi: esimerkiksi pl(unithour ) =
unithour . unithour

+. Kellonaikojen yhteydessä monikollisuudella ei ole suomessa mer-
kitystä, mutta luvun mukaan taipuvia yksikkömääritteitä viikko ja vuosi varten
luku on tarpeen merkitä.

Koska yksikkömääritteet eivät tuo säännölliseen lausekkeeseen semantiikan
kannalta mitään lisäinformaatiota, niitä ei kannattaisi sisällyttää alkuperäiseen
säännölliseen lausekkeeseen. Ne soveltuisivat siis hyvin lisättäviksi säännölliseen
lausekkeeseen generointia edeltävällä muunnoksella.

Peräkkäisillä samantyyppisillä ajanilmauksilla olisi hyvä olla vain yksi yksik-
kömäärite. Tällöin generointi tuottaisi esimerkiksi ilmauksen klo 10–18 eikä köm-
pelömpää klo 10 – klo 18 tai epäselvempää 10–18 . Yksikkömääritteen lisääminen
vain aikavälilistan (yhdisteen) ensimmäisen ajanilmauksen yhteyteen ei riitä ylei-
sesti, koska listaan voi kuulua useita erityyppisiä ajanilmauksia. Yksikkömääritteen
olisi hyvä tulla aina, kun edeltävä ajanilmaus ei ole samaa tyyppiä. Käytännössä
useampia erityyppisiä ajanilmauksia samalla tasolla sisältävät listat ovat luultavasti
harvinaisia.

Muunnos voisi lisätä yksikkömääritteet ensin kaikkiin sitä mahdollisesti vaa-
tiviin säännöllisen lausekkeen osiin ja sitten yhdistää niitä sopivien sääntöjen mu-
kaan. Samalla voisi myös tuottaa useista yhdistetyistä yksikkömääritelausekkeista
monikollisen muodon; kello-ilmauksen generointisääntö huolehtisi siitä, että se ei
taivu siinäkään tapauksessa. Yhdistämiseen voisi käyttää esimerkiksi sääntöä, joka
yhdistäisi yhdisteen peräkkäisten lausekkeiden samanlaiset yksikkömääritteet koko
yhdisteen eteen monikollisena. Näin esimerkiksi ilmaus viikot 48 ja 50 saataisiin
seuraavasti:

w48 ∪w50⇒(unitweek ∩w48 )∪ (unitweek ∩w50 ) ⇒ pl(unitweek)∩ (w48 ∪w50 )

(Lauri Carlson, suullinen tieto 20.1.2004).
Yksikkömääritteiden käsittelyn muita vaihtoehtoja käsittelen lyhyesti gene-

roinnin yhteydessä luvussa 10.10.7.

9.2.3 Viikonpäivien lisääminen päivämääräilmauksiin

Muunnoksilla voisi myös lisätä viikonpäivät päivämääräilmauksiin, joista ne puut-
tuvat: esimerkiksi 31.5.2003 ⇒ la 31.5.2003 . Viikonpäivän laskeminen päivämää-
rän perusteella vaatisi luultavasti enemmän laskentaa kuin muut edellä mainitut
muunnokset. Lisäksi se edellyttäisi vuoden tietämistä joko eksplisiittisesti, lausek-
keen sisällön perusteella, tai implisiittisesti, jolloin sovellus voisi määritellä oletus-
vuoden. Muunnosta voisi mutkistaa se, että vuositieto saattaa olla kaukanakin päi-
vämäärästä, jos useaan päivämäärään liittyvä sama vuosi on ilmaistu vain kerran.
Yksittäisten päivämäärien lisäksi viikonpäivätiedon voisi liittää myös päivämäärä-
listoihin ja -väleihin. Viikonpäivän voisi liittää päivämäärävälin päivämääriin erik-
seen tai koko väliin voisi liittää erillisen viikonpäivävälin (kuten luvun 8.4.16 esimer-
keissä). Viikonpäiviä ei tarvitsisi lisätä sellaisiin päivämääräväleihin, joihin liittyy
alemmalla tasolla oleva viikonpäiväilmaus, joka tyypillisesti toistuu päivämäärävä-
lin sisällä: esimerkiksi 24.6.–16.8.: ma–to klo 7.30–17.45 .
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9.2.4 Muunnosten mahdollisia toteutustapoja

Säännöllisten lausekkeiden muunnokset voisi toteuttaa sopivalla termien toisinkir-
joitusjärjestelmällä. Erityisesti säännöllisen algebran yhtälöitä käytettäessä täy-
tyy silloin ottaa huomioon muunnosten haluttu suunta, koska pelkkä yhtälö sal-
lisi muunnoksen kumpaan suuntaan tahansa. Jos esimerkiksi halutaan ajanilmauk-
seen kuukausi ennen viikonpäivää, säännöllisen lausekkeen leikkausta ei voi ajatella
toisinkirjoitussääntöjen tasolla vaihdannaisena (vaikka se merkityksen tasolla sitä
onkin), koska se ei mahdollistaisi tiettyä tulosjärjestystä.

Muunnokset voisi luultavasti toteuttaa myös XSLT-muunnoksina, mutta se
voisi olla työläämpää tai ainakin vaatia useampien peräkkäisten muunnossäännös-
töjen käyttämistä. Käsittelen tätä vaihtoehtoa lyhyesti generoinnin yhteydessä lu-
vussa 10.5.

Säännöllisten lausekkeiden muunnoksia en ole toteuttanut, mutta olen tehnyt
joitain kokeiluja Maude-järjestelmällä yksikkömääritteiden lisäämiseksi lausekkei-
siin. Tämän toteuttavat Maude-moduulit ovat liite-CD-tietolevyllä J. Tavoitteena
oli lisätä yksikkömäärite vain tarvittaviin kohtiin, jolloin generointituloksena olisi
vuodet 2003–2005 eikä vuosi 2003 – vuosi 2005 (tarkemmin luvussa 10.10.7). Tämä
onnistui ainakin kokeilemassani yksinkertaisessa tapauksessa lisäämällä ensin yksik-
kömäärite kaikkien sitä mahdollisesti vaativien ilmausten yhteyteen ja yhdistämällä
sitten vierekkäisten saman yksikkömääritteen sisältävien lausekkeiden määritteet.
Ongelmallisinta oli estää yksikkömääritteitä vastaavien lausekkeiden lisääminen nii-
den lausekkeiden yhteyteen, joihin sellainen oli jo lisätty. Tämän sain toimimaan
vain käyttämällä muunnetuissa peruslausekkeissa eri termejä kuin alkuperäisissä.
Liite E.3 sisältää esimerkin yksikkömääritteiden lisäämisestä.
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10 XSLT-pohjainen generointĳärjestelmä

Tämä luku kuvaa luonnolliskielisten ajanilmausten generointia ajanilmausten sään-
nöllisten lausekkeiden pohjalta. Luku kuvaa generoinnin yleisperiaatteita (aliluku
10.1), ajanilmausten rakenteen XML-muotoa (10.2), XSLT-pohjaisen generointĳär-
jestelmän rakennetta ja eri vaiheita (10.4–10.8), generoinnin monikielisyyden toteu-
tusta (10.9) sekä ongelmia ja rajoituksia (10.10).

10.1 Ajanilmausten generoinnin yleisperiaatteita

Luonnolliskielisten ilmausten tuottamiseksi ajanilmausten säännöllisistä lausekkeis-
ta tarvitaan jonkinlainen generointĳärjestelmä. Generoinnin kannalta ajanilmaus-
ten säännöllisten lausekkeiden rakenteen olisi käytännöllistä olla mahdollisimman
lähellä tuotettavaa luonnolliskielistä muotoa. Tällöin generointi keskittyisi lähinnä
kielikohtaiseen pintatason syntaktiseen ja morfologiseen generointiin, ei esimerkiksi
ilmausten rakenteen muuntamiseen.

Generointi perustuu ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen syntaksiin, ei sen
semantiikkaan. Generointisäännöt voivat tuottaa ja tyypillisesti tuottavatkin samaa
tarkoittavista mutta rakenteeltaan erilaisista säännöllisistä lausekkeista erilaiset tu-
lokset. Erityisesti generointisäännöt käsittelevät makroja sisältävät lausekkeet sel-
laisinaan, laajentamatta makroja. Tämä mahdollistaa usein huomattavasti luonnol-
lisemman generointituloksen. Generointitulokseen voi myös vaikuttaa muuntamalla
lausekkeen muotoa niin, että lausekkeen semantiikka säilyy samana.

Koska ajanilmausten rakenteet ovat suhteellisen yksinkertaisia, jonkin melko
yksinkertaisen järjestelmän pitäisi riittää myös niiden generointiin. Toteutin gene-
rointĳärjestelmän XSLT-muunnoksina, joita myös esimerkiksi Wilcock (2001) on
käyttänyt luonnollisen kielen generointiin (luku 2.3.1).

XSLT (XML Stylesheet Language Transformations; Clark 1999) on muun-
noskieli, jolla voi muuntaa XML-muotoista dataa toiseen XML-muotoon, HTML-
muotoon tai tekstimuotoon. XSLT-muunnossäännöstöt käsittelevät syötetiedostoa
puumaisesti juuresta lehtiin ja tuottavat samalla uutta rakennetta. XSLT:n ilmai-
suvoima vastaa periaatteessa Turingin konetta (Lyons 2001, Kepser 2004), mutta
käytännössä se on rajallisempi. Liite G.1 kuvaa lyhyesti XSLT-muunnossääntöjen
keskeisimpiä rakenteita ja ominaisuuksia.

Havainnollisuuden vuoksi kuvaan tässä luvussa generointĳärjestelmän tuot-
tamat tulokset sellaisina, kuin ne voisi saada liittämällä generointĳärjestelmään
morfologisen generaattorin. Käytännössä en ole sellaista liittänyt, vaan järjestel-
män tuottamissa ilmauksissa kuhunkin sanaan liittyvät sen taivutuspiirteet, kuten
liitteen F sisältämissä esimerkeissä.

10.2 Ajanilmausten rakenne XML-muodossa

Jotta ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita voisi käsitellä XSLT-muunnoksilla, ne
täytyy esittää XML-muodossa (Bray et al. 2004). Tämä voisi olla muutenkin pe-
rusteltua, koska XML on laajasti käytetty muoto. XML-muodossa olevan säännöl-
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lisen lausekkeen voisi muuntaa XSLT-muunnoksilla myös muihin kohdemuotoihin,
esimerkiksi eri ohjelmien käyttämiin erilaisiin säännöllisten lausekkeiden syntaksei-
hin.

Säännöllisille lausekkeille on ehdotettu joitain XML-muotoja. Benderin (2002)
XRE-ehdotuksen (XML Regular Expressions) tarkoituksena on kuvata tekstimuo-
toisen datan rakennetta. Ehdotus on kuitenkin jäänyt keskeneräiseksi ja keskittyy
lähinnä merkkĳoukkojen kuvaamiseen. XML:lle ehdotettu skeemakieli DSD2 (Docu-
ment Structure Description 2.0; Møller 2003) käyttää XML-muotoisia säännöllisiä
lausekkeita määrittelemään XML-tiedostojen rakenteen (id.: jakso 3.4). DSD2:n
säännölliset lausekkeet sisältävät laajennettujen säännöllisten lausekkeiden operaa-
tioista leikkauksen, komplementin, erotuksen ja konkatenaation potenssin. Niillä
olisi kuitenkin pystynyt kuvaamaan vain osan ajanilmausten semantiikan kuvaami-
sessa käyttämistäni säännöllisten lausekkeiden rakenteista.

Koska en löytänyt ajanilmausten säännöllisille lausekkeille soveltuvaa valmis-
ta XML-muotoa, toteutin sellaisen itse. Toteuttamani XML-rakenne soveltuu pe-
riaatteessa yleisesti laajennettujen säännöllisten lausekkeiden esittämiseen, ei vain
ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden. Ajanilmaukset tulevat näkyviin vain pe-
ruslausekkeissa (elem-elementeissä) sekä makroissa.

Kutakin yleistä säännöllisten lausekkeiden operaatiota varten on oma element-
tityyppinsä. Laajennettavuuden helpottamiseksi rakenteessa on myös yleiset ope-
raatioelementtityypit. Kaikki operaatiot olisi voinut esittää yleisillä operaatioele-
menteillä, mutta tällöin operaatioiden operandien määrää ei olisi voinut rajoittaa
dokumenttityypin määrittelyn (DTD:n) avulla. Tosin esimerkiksi makrojen argu-
menttien määrää ei voi tässäkään ratkaisussa määrätä makrokohtaisesti. Rakenne
kuvaa konkatenaation, yhdisteen ja leikkauksen monipaikkaisina operaatioina: pe-
räkkäiset kaksipaikkaiset operaatiot voi yhdistää yhdeksi monipaikkaiseksi operaa-
tioksi.

Esimerkiksi ajanilmauksen klo 8.30 (ma 10.00) – 16.00 säännöllisen lausek-
keen ivalpt(except3(hm0830 ,in+ wd1 ,hm1000 ),hm1600 ) XML-esitys on seuraavanlainen:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE xre-extra SYSTEM "xre-extra.dtd">
<xre-extra>

<item name="exxre:">
<exxre>

<text lang="en">8.30 (Monday 10.00) -- 16.00</text>
<xre>

<macro name="ivalpt">
<macro name="except3">

<elem type="hm" name="0830"/>
<in>

<elem type="wd" name="1"/>
</in>
<elem type="hm" name="1000"/>

</macro>
<elem type="hm" name="1600"/>

</macro>
</xre>

</exxre>
</item>

</xre-extra>

XML-muodon yhtenä ongelmana voi pitää sen monisanaisuutta verrattuna
tavanomaiseen säännöllisen lausekkeen esitysmuotoon. XML:n kirjoittamista tuke-
valla ohjelmalla tällaisten XML-muotoisten säännöllisten lausekkeiden kirjoittami-
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nen on kuitenkin suhteellisen nopeaa. Haluttaessa XML-muodon voisi myös tuottaa
ohjelmallisesti jostain tiiviimmästä säännöllisten lausekkeiden esitysmuodosta.

Olen kuvannut säännöllisten lausekkeiden XML-muodon rakenteen dokument-
tityypin määrittelynä (DTD:nä), joka on liite-CD-tietolevyllä J. XML Schemaa
(Fallside 2001) tai jotain muuta vastaavaa skeemamäärittelyä käyttämällä voisi
ehkä kuvata joitain rajoituksia tarkemmin.

10.3 Generointĳärjestelmän kattavuus ja rajaukset

Toteuttamani generointĳärjestelmä tuottaa monista yleisistä ajanilmausten raken-
teista kohtalaisen luonnollisen suomen- ja englanninkielisen tulosilmauksen. En to-
sin ole käyttänyt varsinaista morfologista generaattoria, vaan tulos sisältää sanojen
perusmuodot ja taivutuspiirteet. Lisäksi olen testannut järjestelmää lähinnä yksit-
täisiä rakenteita sisältävillä ilmauksilla, en etenkään useiden mutkikkaiden raken-
teiden yhdistelmillä. Osa rakenteiden generointituloksista on virheellisiä; luku 10.10
käsittelee joitain ongelmallisia rakenteita. Generointĳärjestelmän kattama osuus ei
sisällä mutkikkaiksi tiedettyjä kielellisiä rakenteita kuten esimerkiksi suomen objek-
tin sĳamuodon käsittelyä.

10.4 Generointĳärjestelmän rakenne

Toteuttamani ajanilmausten generointĳärjestelmä noudattaa generoinnin putkiark-
kitehtuuria: järjestelmä koostuu useasta peräkkäisestä vaiheesta, joista kukin saa
syötteekseen edellisen vaiheen tuottaman tuloksen (luku 3.4). Ajanilmausten ge-
nerointĳärjestelmä ei sisällä kaikkia Reiterin ja Dalen (2000: 59–72) esittämän
putkiarkkitehtuurin perusmallin vaiheita. Dokumentinsuunnittelua ei tarvita, kos-
ka ajanilmaukset ovat huomattavasti dokumenttitasoa alempana, lauseketasolla ja
koska oletan säännöllisten lausekkeiden vastaavan rakenteeltaan lähes suoraan tuo-
tettavaa luonnolliskielistä ilmausta. Säännölliset lausekkeet vastaavat tasoltaan lä-
hinnä dokumentinsuunnittelun tuloksena olevan tekstisuunnitelman perusyksikköi-
nä mahdollisia kielestä riippumattomia predikaatti–argumentti-rakenteita (id.: 72–
73). Mikrosuunnittelussa keskeistä on leksikalisointi eli säännöllisen lausekkeen ra-
kenteita vastaavien sanojen valitseminen. Järjestelmä ei sisällä erillistä viittaavien
ilmausten generointia tai koostamista. Kielellinen realisointi sisältää muun muas-
sa morfologisen generoinnin. Rakenteen realisointi voi olla hyvinkin yksinkertainen,
kun tulos on puhtaasti tekstimuotoinen.

Kuvio 1 kuvaa toteuttamani XSLT-pohjaisen generointĳärjestelmän rakennet-
ta. Järjestelmässä on kaksi päävaihetta: XML-muotoisen kielellisen piirrerakenteen
generointi säännöllisestä lausekkeesta ja lopullisen tekstimuotoisen ilmauksen ge-
nerointi kielellisestä rakenteesta. Näiden päävaiheiden välissä on muunnoksia, jot-
ka muokkaavat piirrerakennetta esimerkiksi kopioimalla (propagoimalla) piirteitä.
Lisäksi kielellisen rakenteen generointia voivat edeltää säännölliselle lausekkeelle
tehtävät muunnokset, joilla voi esimerkiksi valita kielikohtaisen päivämäärän osien
järjestyksen (luku 9.2). Säännöllisten lausekkeiden muunnoksia lukuun ottamatta
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olen toteuttanut kaikki generointivaiheet XSLT-muunnossäännöstöinä. Seuraavat
aliluvut käsittelevät generoinnin vaiheita yksi kerrallaan.

Ajanilmauksen säännöllinen lauseke (XML)
↓

Säännöllisen lausekkeen muunnokset
↓

Muunnettu ajanilmauksen säännöllinen lauseke (XML)
↓

Piirrerakenteen tuottaminen ← Generointisäännöt (XML)
↓

Kielellinen dependenssipiirrerakenne (XML)
↓

Piirrerakenteen muunnokset

Piirteiden kopiointi

Ristiriitaisten piirteiden poistaminen

↓
Muunnettu piirrerakenne (XML)

↓
Pintamuodon tuottaminen

XML-pintamuodon tuottaminen
↓

Luonnolliskielinen ajanilmaus (XML)
↓

Tekstimuotoisen ilmauksen tuottaminen

↓
Luonnolliskielinen ajanilmaus (teksti)

Kuva 1: Luonnolliskielisten ajanilmausten XSLT-pohjaisen generointĳärjestelmän
yleisrakenne.

Toteuttamani ajanilmausten generointĳärjestelmä on deterministinen: tietys-
tä ajanilmauksen säännöllisestä lausekkeesta tulee samoja parametreja käytettäessä
aina sama luonnolliskielinen ilmaus. Ajanilmaukset ovat suhteellisen yksinkertaisia
rakenteeltaan, joten epädeterministisyyden mahdollistama vaihtoehtoisten tulosten
tuottaminen ei ole välttämätöntä. Epädeterministisen generoinnin mahdollistamal-
la useamman ilmausvaihtoehdon tuottamisella voisi olla käyttöä lähinnä silloin,
jos jokin toinen ohjelma valitsisi niistä sopivimman joidenkin ehtojen perusteella
(Niemi 2001: 63). Epädeterministisyys sallisi myös yhden generointisäännön käsit-
televän vain osan jonkin säännöllisten lausekkeiden rakenteen käyttöyhteyksistä:
jos sääntö ei löydä syötteestään tarvitsemiaan osia, peräytyminen valitsee seuraa-
van mahdollisen rakennetta käsittelevän säännön. Ajanilmausten kohdalla tämän
hyödyllisyys olisi kuitenkin kyseenalaista. Toteuttamassani järjestelmässä lähes vas-
taavan voi toteuttaa deterministisesti ehtorakenteen avulla. Deterministisyys myös
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mahdollistaa XSLT:n käyttämisen, sillä peräytymisen puutteen vuoksi se ei sovellu
epädeterministiseen generointiin (Stenzhorn 2002: 59).

10.5 Generointia edeltävien säännöllisen lausekkeen
muunnosten toteutusvaihtoehtoja

Generointia edeltävillä muunnoksilla ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita voisi
muuntaa niin, että lausekkeen merkitys säilyy mutta siitä generoitava luonnolliskie-
linen ilmaus muuttuu. Mahdolliset muunnokset liittyisivät usein lausekkeiden (ja
siten tulosilmausten) ryhmittelyyn tai järjestämiseen: ne voisivat esimerkiksi järjes-
tää päivämäärän osat johonkin vakiojärjestykseen tai lisätä kalenteriajanjaksojen
yhteyteen yksikkömääritteet. Näitä muunnoksia käsitteli tarkemmin luku 9.2.

Koska säännöllisten lausekkeiden muunnokset liittyvät läheisesti generointiin,
ne voisi olla käytännöllistä pystyä toteuttamaan samalla järjestelmällä kuin varsi-
nainen generointikin. XSLT-pohjaista generointia käytettäessä voisi siis pyrkiä to-
teuttamaan myös muunnokset XSLT-muunnossääntöinä. Kirchnerin et al. Kirchner
et al. 2001: 2–3 mukaan XSLT:tä voi kuvata termien toisinkirjoituksena, mutta nii-
den välinen kuvaus ei ole suoraviivainen. Tyypillisesti toisinkirjoitusjärjestelmä so-
veltaa toisinkirjoitussääntöjä aiempien toisinkirjoitusten tuloksiin, kun taas muun-
nossäännön tuottaman tuloksen muuntaminen edelleen toisella säännöllä ei onnistu
XSLT:n 1.0-versiolla ilman XSLT-toteutusten solmujoukkolaajennuksen (node set
extension) käyttämistä. Toisaalta esimerkiksi XSLT-muunnossääntöjen käyttämiä
XPath-polkulausekkeita ei ole suoraviivaista kuvata termien toisinkirjoitusjärjestel-
millä. (Ibid.)

Erityisesti suoraan säännölliseen algebraan perustuvat muunnokset voisi olla
helpompi toteuttaa jollakin varsinaisella termien toisinkirjoitusjärjestelmällä, esi-
merkiksi Maudella (Clavel et al. 2002). Myös ainakin jotkin muunnettavan raken-
teen valitsevat ehdot voi olla helpompi kirjoittaa suoraan toisinkirjoitettavan termin
rakenteena kuin XSLT:n XPath-lausekkeina. Jos käsiteltävät säännölliset lausek-
keet ovat aluksi varsinaisen generointĳärjestelmän tunnistamassa XML-muodossa,
ne pitäisi muuntaa toisinkirjoitusta varten toisinkirjoitusjärjestelmän käyttämään
termimuotoon ja toisinkirjoituksen jälkeen termimuodosta takaisin XML-muotoon.

10.6 Ensimmäinen päävaihe: piirrerakenteen generointi

10.6.1 Dependenssipiirrerakenne

Generoinnin ensimmäinen päävaihe tuottaa ajanilmauksen XML-muotoisesta sään-
nöllisestä lausekkeesta ilmauksen kielellisen rakenteen yksinkertaisena piirreraken-
teilla esitettynä dependenssipuuna. Dependenssirakenne ei ole minkään tietyn de-
pendenssikielioppimallin mukainen. Dependenssirakenteen käyttämisellä olen tavoi-
tellut piirteiden helppoa kuljettamista pääsanalta sen dependenteille, mutta yhtä
lailla toimivan rakenteen olisi luultavasti saanut aikaiseksi myös esimerkiksi jonkin-
laisella yksinkertaisella HPSG-tyylisellä kuvauksella (Head-Driven Phrase Structure
Grammar; Pollard & Sag 1994).
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Piirrerakenteessa useimmilla sanoilla on sanan perusmuodon kuvaava piirre
lex, sanaluokkapiirre cat ja mahdollisen alakategorian kuvaava subcat. Raken-
teinen piirre agr sisältää sanan taivutustiedot: suomen nomineilla useimmiten si-
jamuodon case ja numeruksen num. Käytännössä olen jättänyt oletuksina olevan
nominatiivin ja yksikön merkitsemättä.

Myös sanan mahdolliset dependentit ovat sen piirteinä. En ole erotellut depen-
denttien rooleja, vaan olen käyttänyt vain prearg- ja postarg-dependenttejä sen
mukaan, edeltääkö vai seuraako dependentti pääsanaansa. Näin dependentin roo-
leihin ei tarvitse ottaa kantaa. Jos sanalla on useita samantyyppisiä dependenttejä,
niiden järjestys rakenteessa määrää niiden järjestyksen lopputuloksessa. Sanojen
järjestys on siten koodattu suoraan rakenteeseen.

Rinnasteiset lauseenjäsenet esitän listamaisesti, en dependenssiketjuna. Rin-
nasterakenteella ei ole varsinaista pääsanaa, vaan rakenteen pään cat-piirteellä on
arvo coord. Kutakin rinnasteista osaa vastaa oma coord-item-piirteensä. Vastaa-
valla tavalla esitän toisiinsa ilman välejä liittyvien sanojen ja välimerkkien muodos-
tamat kokonaisuudet, jollaisina käsittelen esimerkiksi yhdysviivaa käyttävät väli-
ilmaukset. Näiden rakenteiden rakenteen pään sanaluokka on compound, ja kutakin
sanaa vastaa erillinen component-piirre.

Piirrerakenteiden XML-muoto on yksinkertaistettu muunnelma TEI:n
(Text Encoding Initiative) määrittelemästä piirrerakennekuvauksesta (Sperberg-
McQueen & Burnard 2002: luku 16). Elementti f kuvaa yhden piirteen. Sillä voi olla
kolmentyyppisiä arvoja: (1) yksittäinen symboli (elementti sym), jonka arvojoukko
on periaatteessa ennalta määritelty; (2) merkkĳono (elementti str), jonka arvo-
joukko on rajoittamaton; tai (3) piirrerakenne (elementti fs), joka sisältää toisia
piirteitä (f-elementtejä). Piirrerakenteen DTD on liite-CD-tietolevyllä J.

Piirrerakenteen generointi tuottaa edellä luvussa 10.2 olevasta ajanilmauksen
8.30 (maanantaina 10.00) – 16.00 kuvaavasta säännöllisestä lausekkeesta seuraa-
vanlaisen XML-muotoisen piirrerakenteen:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE gen-result SYSTEM "gen-result.dtd">
<gen-result>

<fs type="temporal">
<f name="cat"><sym value="coord"/></f>
<f name="subcat"><sym value="range"/></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="lex"><str>0830</str></f>
<f name="cat"><sym value="NUM"/></f>
<f name="subcat"><sym value="numeric-hourmin"/></f>
<f name="postarg"><fs>

<f name="cat"><sym value="expr"/></f>
<f name="subcat"><sym value="paren"/></f>
<f name="content"><fs>

<f name="cat"><sym value="coord"/></f>
<f name="subcat"><sym value="undef"/></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="agr"><fs>
<f name="case">

<fs type="ref">
<f name="path" org="list">

<sym value="#up"/>
<sym value="#up"/>
<sym value="in-case"/>

</f>
</fs></f>

</fs></f>
<f name="lex"><str>maanantai</str></f>
<f name="cat"><sym value="N"/></f>



131

<f name="subcat"><sym value="dow"/></f>
<f name="in-case"><sym value="ESS"/></f>

</fs></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="lex"><str>1000</str></f>
<f name="cat"><sym value="NUM"/></f>
<f name="subcat"><sym value="numeric-hourmin"/></f>

</fs></f>
</fs></f>

</fs></f>
<f name="agr"><fs>

<f name="case"><sym value="ELA"/></f>
</fs></f>

</fs></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="lex"><str>(ndash)</str></f>
<f name="cat"><sym value="PUNCT"/></f>

</fs></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="lex"><str>1600</str></f>
<f name="cat"><sym value="NUM"/></f>
<f name="subcat"><sym value="numeric-hourmin"/></f>
<f name="agr"><fs>

<f name="case"><sym value="ILL"/></f>
</fs></f>

</fs></f>
</fs>

</gen-result>

Kuvio 2 esittää saman piirrerakenteen piirrematriisina.

temporal

cat coord
subcat range

coord-item



lex ”0830”
cat NUM
subcat numeric-hourmin

postarg



cat expr
subcat paren

content



cat coord
subcat undef

coord-item


agr

[
case

ref[
path 〈 #up, #up, in-case 〉

]]
lex ”maanantai”
cat N
subcat dow
in-case ESS


coord-item

lex ”1000”
cat NUM
subcat numeric-hourmin






agr

[
case ELA

]


coord-item

[
lex ”(ndash)”
cat PUNCT

]

coord-item


lex ”1600”
cat NUM
subcat numeric-hourmin

agr
[
case ILL

]




Kuva 2: Ajanilmausta 8.30 (maanantaina 10.00) – 16.00 kuvaava piirrematriisi

Edellä kuvattu piirrerakenne sisältää vielä sĳamuotopiirteen arvona piirreviit-
teen (piirrerakenteen, jonka tyyppi on ref), jonka luvussa 10.7.1 kuvattava piirtei-
den kopiointi käsittelee. Kuvaan rinnasterakenteina myös väli-ilmaukset (subcat-
piirteen arvona range) ja monitasoisten ajanilmausten osat (subcat-arvona undef).
Piirrerakenne, jonka cat-piirteen arvona on expr, kuvaa ilmausta, jolle ei ole mer-
kitty erityistä pääsanaa. Tässä rakennetta on käytetty kuvaamaan sulkeisiin tulevaa
ilmausta.
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10.6.2 Piirrerakenteen generoinnin yleisperiaatteet

Piirrerakenteen tuottava XSLT-muunnossäännöstö on kielestä riippumaton koneis-
to, joka käyttää rakenteen tuottamiseen erillistä XML-muotoista generointisäännös-
töä, joka koostuu kielikohtaisesta ja kielestä riippumattomasta säännöstöstä. Ge-
nerointisäännöstön säännöt ovat eräänlaisia piirrerakennemallineita tai -hahmoja
(template), jotka voivat sisältää varsinaisen tulospiirrerakenteen lisäksi muutamia
erityisesti sääntöjen käsittelyssä käytettäviä rakenteita.

Piirrerakenteen tuottava XSLT-muunnos xre-gen-struct.xsl käy säännöl-
lisen lausekkeen XML-muotoisen rakennepuun läpi ylhäältä alas, uloimmasta ra-
kenteesta sisimpään. Generointi toimii siis osittavasti (top-down), mikä on XSLT-
muunnoksilla luontevinta. Rakennepuun sisäsolmuina ovat säännöllisen lausekkeen
operaatiot ja makrot, lehtisolmuina yksittäisiä kalenteriajanjaksoja, ajanyksiköitä
ja nimettyjä ajanjaksoja vastaavat peruslausekkeet. Kunkin solmun kohdalla XSLT-
säännöstö soveltaa kyseisen solmutyypin generointisääntöä. Operaatioita ja makroja
vastaavat säännöt sisältävät paikat generoinnin operaation operandeista tai makron
argumenteista tuottamille piirrerakenteille.

Generoinnin eteneminen syötemuodon määräämässä järjestyksessä erottaa
ajanilmausten generoinnin esimerkiksi XtraGen- (Stenzhorn 2002) ja TG/2-järjes-
telmistä (Busemann 1996), joissa generointisäännöt voivat hakea syöterakenteesta
mielivaltaisia osia ja kutsua toisia generointisääntöjä yhteydettömän kieliopin ta-
paan. Näissä järjestelmissä generoinnin syöte ja tulos voivat olla rakenteeltaan hyvin
erilaiset.

Generointisäännöt käsittelevät rakennepuuta solmu kerrallaan. Kullekin eri
operaatiolle, makrolle ja peruslausekkeelle on vain yksi sääntö, joten ei voi (suo-
raan) määritellä erillisiä sääntöjä esimerkiksi aikaväli-ilmauksia sisältävälle ja si-
sältämättömälle leikkaukselle. Tämä edellyttää sitä, että generoinnin tuottaman
luonnolliskielisen ilmauksen rakenne on (lähes) yhtenevä säännöllisen lausekkeen
rakenteen kanssa. Säännöt voivat kuitenkin sisältää ehdollisia osia, jotka riippuvat
rakennepuussa lähellä olevien solmujen tyypeistä.

Generointisääntö voi myös kutsua suoraan toista generointisääntöä ja välittää
sille argumentteja. Nämä toisten sääntöjen kutsumat säännöt eivät vastaa suoraan
mitään operaatiota tai makroa.90 Generointituloksessa kutsuvaa sääntöä vastaa-
vaan rakenteeseen toisen säännön kutsukohtaan tulee kutsutun säännön tuottama
rakenne. Toisen säännön kutsuminen ei muuta generointĳärjestelmän käsiteltävä-
nä olevaa säännöllisen lausekkeen XML-muodon solmua. Tavallaan järjestelmä kä-
sittelee yhtä aikaa kahta erillistä puuta: säännöllisen lausekkeen rakennepuuta ja
generointisääntöjen kutsupuuta.

Erikseen kutsuttavat generointisäännöt eivät voi olla rekursiivisia. Koska ge-
nerointisäännöt ovat rekursiivisia vain ilmauksen rakenteen suhteen, piirrerakenteen
generointi on päättyvä.

90Generointĳärjestelmä ei muodollisesti erottele näitä sääntötyyppejä, mutta käytännössä ope-
raatiota tai makroa vastaavan säännön kutsuminen toisesta säännöstä tuottaisi todennäköisesti
epätoivotun tuloksen.
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Generointisääntö voi välittää käsittelemänsä solmun lasten piirrerakenteet
tuottaville säännöille nimettyjä parametreja, jotka vastaavat attribuuttikielioppien
periytyviä attribuutteja (Knuth 1968). Sääntö voi tutkia saamiensa parametrien
arvoja ehtorakenteella.

Generointisääntö voi tuottaa lopputulokseen kirjaimellisia tulospiirreraken-
teen XML-elementtejä. Lisäksi sääntö voi tuottaa tuloselementin tekstisisällöksi
käsittelemänsä solmun jonkin attribuutin arvon. Tuloselementtien attribuuttien ar-
vot täytyy antaa säännössä kirjaimellisina: niitä ei voi poimia suoraan syötelausek-
keesta. Sääntö ei myöskään voi käsitellä syöterakenteen elementtien tekstisisältöjä.
Käyttämäni säännöllisten lausekkeiden XML-muoto ei käytä elementtien tekstisi-
sältöjä lainkaan, mutta jos generointia sovellettaisiin johonkin muuhun syötemuo-
toon, tämä voisi olla rajoitus. Kummankin rajoituksen voisi kuitenkin poistaa melko
helposti.

Piirrerakenteen generoinnin toteuttaminen kokonaan generointisäännöillä il-
man XSLT-muunnossääntöjen sisältämää erityistä kielikohtaista tukea edellytti yk-
sinkertaista ehto- ja toistorakennetta, jotka valitsevat ja toistavat generointisään-
nön osia tulospiirrerakenteeseen. Ehtorakennetta voi käyttää tuotettavan kielellisen
rakenteen muodon valitsemiseen säännöllisessä lausekkeessa lähellä olevien operaa-
tioiden tai peruslausekkeiden tyyppien perusteella tai solmun saaman parametrin
perusteella. Toistorakennetta voi käyttää monipaikkaisten operaatioiden (listojen)
operandien käsittelemiseen.

Liite G.2 kuvaa yleisesti piirrerakenteen generoinnin teknistä toteutusta.

10.6.3 Generointisääntötiedoston rakenne

Generointisääntötiedosto koostuu sisäkkäisistä item-elementtien listoista. Näillä
elementeillä on tunnisteena nimiattribuutti name. Yksi item-elementti voi sisältää
useita seuraavan tason item-elementtejä, tai kunkin item-elementin voi ympäröidä
erikseen elementillä, jonka nimi vastaa haluttua ulompaa tasoa. Yksittäiseen sään-
töön viitataan nimipolun avulla, jonka kukin osa viittaa yhteen sisäkkäisten item-
elementtien tasoon: esimerkiksi polku template/elem/wd/1/short viittaa maanan-
tain (wd1 ) lyhyen muodon generointisääntöön.91 Varsinaisten generointisääntöjen
nimipolun ensimmäinen osa (uloimman item-elementin nimi) on aina template.
Näiden lisäksi generointisääntötiedostoissa on myös pintageneroinnin käyttämiä tie-
toja, joiden uloin taso on muu kuin template.

Yksittäisiä säännöllisten lausekkeiden operaatioita ja makroja vastaavat gene-
rointisäännöt ovat suoraan template-tason alapuolella. Peruslausekkeita vastaavat
säännöt ovat syvemmässä hierarkiassa: template/elem-tason alapuolella on perus-
lausekkeen kuvaaman ajanjakson tai ajanyksikön tyyppi (edellä wd eli viikonpäivä)
ja arvo (1) sekä mahdollinen pituustyyppi (short). Pituustyyppi erottelee lyhyiden
ja pitkien muotojen generointisäännöt: generointi valitsee pituustyypin short tai

91Yksittäisen item-elementin nimi voi olla myös *, jolloin se täsmää mihin tahansa nimipolussa
kyseisessä kohdassa olevaan nimeen. Tätä ominaisuutta en kuitenkaan ole käyttänyt toteuttamis-
sani generointisäännöissä.
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long globaalin verbose-parametrin arvon perusteella.92 Toisten sääntöjen kutsu-
mille apusäännöille sääntöjen kirjoittaja voi käyttää hyväksi katsomaansa hierar-
kiaa.

Sisäkkäisten item-elementtien käyttäminen helpottaa generointisääntötiedos-
tojen rakenteistamista ja läheisten sääntöjen ryhmittelyä yhteen. Lisäksi se sal-
lii alimääritellyt säännöt: generointĳärjestelmä tai yksittäinen generointisääntö voi
viitata toiseen sääntöön tarkemmalla tasolla (pitemmällä nimipolulla) kuin sään-
nöissä todellisuudessa on, jolloin generointĳärjestelmä käyttää tarkinta polun mu-
kaan löytämäänsä sääntöä. Esimerkiksi polku template/elem/wd/1/short täsmää
polun template/elem/wd/1 mukaiseen sääntöön, jos sen alla ei ole enää item-ele-
menttejä.

Sääntöjen esittäminen sisäkkäisinä item-elementteinä voi olla myös ongelmal-
lista. Jos hierarkiasta tulee kovin syvä, voi olla vaikea hahmottaa tiettyyn sääntöön
liittyvää polkua. Vaihtoehtona olisi ollut koko nimipolun (tai muun yksilöivän ni-
men) käyttäminen kunkin säännön nimessä, mikä olisi saattanut yksinkertaistaa
myös nimetyn generointisäännön hakua XSLT-säännöissä.

Monet luonnollisen kielen rakenteet vastaavat useita erilaisia ajanilmausten
säännöllisten lausekkeiden rakenteita. Tällaisia ovat esimerkiksi jatkuvia ja epäjat-
kuvia ajan osia kuvaavat operaatiot in+ ja in∗

+ sekä yleisiä ja tuntivälejä kuvaavat
makrot ival ja ivalpt. Jotta näille ei tarvitsisi kirjoittaa erillisiä sääntöjä, generoin-
tisääntötiedosto voi sisältää nimikuvauksen (macro-name-map), joka kuvaa operaa-
tioiden tai makrojen nimiä niiden käyttämien sääntöjen nimiksi. Jos operaation tai
makron nimeä ei ole nimikuvauksessa, genenrointĳärjestelmä käyttää suoraan sen
nimeä vastaavaa generointisääntöä.

Generointisääntötiedostojen XML-muodon kuvaava DTD on liite-CD-tietole-
vyllä J.

10.6.4 Generointisäännöissä mahdolliset rakenteet

Tämä aliluku kuvaa rakenteet, jotka voivat esiintyä generointisäännöissä.

10.6.4.1 Generointisäännön sisältö

Generointisääntö muodostaa tulospiirrerakenteen osan. Se voi sisältää kirjaimellis-
ten tulospiirrerakenteen osien lomassa generointisääntöjen erityisiä rakenteita XML-
muodon sallimissa rajoissa. Siten esimerkiksi str-tyyppisen piirteen arvon tekstisi-
sältö voi tulla generointisäännön rakenteista. Käytännössä attr-elementti on ainoa
rakenne, jolla voi tuottaa tekstisisällöksi muuta kuin vakiotekstin. Se tuottaa tu-
lokseen säännöllisen lausekkeen käsiteltävänä olevan solmun (XML-elementin) ni-
metyn attribuutin arvon. Sen sĳaan koska esimerkiksi sym-tyyppisen piirteen arvo
on sen attribuutissa, generointisääntöjen täytyy aina tuottaa arvo vakiona.

92Toteuttamani järjestelmä ei tue pituustyypin käyttämistä operaatioita ja makroja vastaavissa
generointisäännöissä, mutta ne voivat tutkia ehtorakenteessa parametrin verbose arvoa. Pituus-
tyypin salliminen myös näissä säännöissä tekisi kuitenkin järjestelmästä yhtenäisemmän.
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10.6.4.2 Lausekkeen lapsisolmujen käsittely ja parametrien
välittäminen

Operaatioita ja makroja vastaavien generointisääntöjen sisältämät arg-elementit
ovat paikkoja generoinnin operaation operandeista tai makron argumenteista tuot-
tamille piirrerakenteille. Elementin arg attribuutin n arvo ilmaisee kyseiseen koh-
taan haluttavan argumentin järjestysnumeron. Kohdatessaan säännössä arg-ele-
mentin generointĳärjestelmä siirtyy käsittelemään käsittelemänsä solmun kyseis-
tä lapsisolmua. Jotain argumenttia vastaavan rakenteen voi jättää pois tuloksesta
jättämällä vastaavan arg-elementin säännöstä pois.

Generointisääntö voi välittää käsittelemänsä solmun lapsisolmuja käsittelevil-
le generointisäännöille nimettyjä parametreja kyseistä lapsisolmua vastaavan arg-
elementin sisältämien param-elementtien avulla. Parametrin arvo on param-elemen-
tin attribuutin arvona, joten se voi olla vain yksinkertainen merkkĳono. Paramet-
rin arvo periytyy automaattisesti myös lapsisolmujen mahdollisille jälkeläisille, jollei
lapsisolmu anna parametrille toista arvoa.

10.6.4.3 Toisen säännön kutsuminen ja argumenttien välittäminen

Generointisääntö kutsuu suoraan toista generointisääntöä include-elementin avul-
la. Säännön kutsuminen tarkoittaa käytännössä kutsuttavan säännön tuotta-
man piirrerakenteen sisällyttämistä kutsuvan säännön tuottamaan rakenteeseen
include-elementin tilalle. Kutsuttavan säännön nimi vastaa jonkin säännön
template-tason sisäpuolelta alkavaa nimipolkua. Kutsuttavalle säännölle voi vä-
littää nimettyjä argumentteja include-elementin sisältämien iarg-elementteinä.
Niiden sisältönä voi olla mikä tahansa generointisäännössä mahdollinen rakenne.
Kutsuttu sääntö viittaa saamiinsa argumenttien arvoihin templarg-elementillä.93

Generointisääntöjen argumenttien välittämisessä on muutamia rajoituksia.
Generointĳärjestelmä käsittelee (laajentaa) säännölle välitettävän argumentin si-
sällön sen käytön yhteydessä eli siinä vaiheessa, kun kutsuttu sääntö sisältää argu-
menttia vastaavan templarg-elementin. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi sil-
loin, kun generointisääntö A yrittää välittää saamansa argumentin a edelleen kut-
sumalleen toiselle säännölle B argumenttina b. Kun sääntö B laajentaa argument-
tinsa b, sen sisältämä viite argumenttiin a viittaa säännön B argumenttiin a eikä
säännön A.94

Jotta generointisääntö voisi välittää saamansa argumentin kutsumalleen ge-
nerointisäännölle, argumenttien välitys tapahtuu implisiittisesti. Esimerkiksi edellä

93Elementti templarg voi sisältää param-elementtejä. Tälle olisi tarvetta, jos argumentti (sään-
tökutsun sisältämä iarg-elementti) sisältäisi arg-elementtejä, joiden myötä generointĳärjestelmä
siirtyisi käsittelemään käsiteltävän solmun lapsisolmuja, joiden generointisäännöille pitäisi välittää
parametreja. Käytännössä en ole tätä mahdollisuutta käyttänyt.

94Ohjelmointikielten näkökulmasta kyseessä on eräänlainen dynaaminen näkyvyys (dynamic
scope) ja argumenttien evaluointi normaalĳärjestyksessä (normal evaluation order). Tämä ero-
aa useimmista nykyaikaisista ohjelmointikielistä, jotka evaluoivat funktion tai muun alirutiinin
argumentit funktion kutsun yhteydessä ja välittävät funktiolle argumenttien arvot (soveltava las-
kentajärjestys, applicative evaluation order).



136

olevassa esimerkissä sääntö B saa argumenttinaan a säännön A saaman argumentin
a. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että toisiaan kutsuvien generointisääntöjen ar-
gumentit ovat erinimisiä, mikä puolestaan estää eksplisiittisesti kutsuttavien sään-
töjen rekursiivisuuden. (Säännöllisen lausekkeen rakenteen suhteen säännöt voivat
olla rekursiivisia; silloin rekursio tapahtuu käytännössä arg-elementtien kautta.)
Myöskään sääntökutsun sisältämä argumentin arvo ei saa sisältää toista sääntökut-
sua, joka sisältää samannimisen argumentin. Siten esimerkiksi seuraava rakenne ei
toimi:
<include name="A">

<iarg name="a">
<include name="B>

<iarg name="a">
...

</iarg></include></iarg></include>

Edellä kuvatut rajoitukset johtuvat siitä, että XSLT:n versiolla 1.0 muunnos-
säännöt eivät voi käsitellä kerran muunnettua tulosta. Jos muunnossäännöstö laa-
jentaisi argumentin generointisääntökutsun iarg-elementin käsittelyn yhteydessä,
tuloksena olisi tulospuufragmentti, joita ei pystyisi liittämään mielivaltaista määrää
yhteen sääntökutsuun eikä käsittelemään kutsuttavassa säännössä. Jos argument-
teja voisi olla (enintään) jokin kiinteä määrä, käsittely voisi onnistua välittämällä
kukin argumentti XSLT-muunnossääntöjen välillä erillisenä parametrina.

10.6.4.4 Ehtorakenne

Ehtorakenne if sisältää test-elementin, then-elementin ja valinnaisen else-ele-
mentin. Jos test-elementin kuvaama ehto on tosi, generointĳärjestelmä käsittelee
then-elementin sisältämän osan, muuten mahdollisen else-osan.

Ehtorakenteen ehdoissa on kaksi perusrakennetta. Elementin haselem kuvaa-
ma ehto perustuu käsiteltävänä olevan solmun (operaation, makron tai peruslausek-
keen) tai jonkin sitä lähellä olevan solmun tyyppiin. Operaation tai peruslausek-
keen tyyppi on käytännössä vastaavan XML-elementin tyyppi ja sen mahdollinen
nimiattribuutti esimerkiksi makroilla ja peruslausekkeilla. Lähellä olevia solmuja
ovat käsiteltävän olevan solmun vanhempi, mikä tahansa lapsi, esivanhempi ja jäl-
keläinen sekä välitön edeltäjä ja seuraaja.95 Ehto on tosi, jos siinä mainitulla sol-
mulla annettu tyyppi; lasten, esivanhempien ja jälkeläisten kohdalla riittää, että
yksi solmu täyttää ehdon.96

Elementin paramval kuvaama ehto vertaa solmun säännöissä saaman para-
metrin ja vakiomerkkĳonon yhtäsuuruutta. Muitakin vertailuja olisi tarvittaessa
helppo toteuttaa.

95Nämä vastaavat XPath-polkulausekkeissa käytettäviä akseleita (axis) (Clark & DeRose 1999:
luku 2.2).

96Näiden lisäksi eval-elementillä voi tutkia mielivaltaisen XPath-polkulausekkeen toteutuvuut-
ta suhteessa käsiteltävänä olevaan solmuun (kattaako polkulauseke jonkin elementin). Sen toteu-
tus perustuu funktioon laajennusfunktioon evaluate, joka ei sisälly XPath-standardiin. Se sisäl-
tyy kuitenkin laajennuksena esimerkiksi Xalan- ja Saxon-XSLT-käsittelyohjelmistoihin (http://
xml.apache.org/xalan-c/, http://xml.apache.org/xalan-j/; http://saxon.sourceforge.
net/).
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Ehtoja voi yhdistää loogisilla operaatioilla (elementit and, or ja not).

10.6.4.5 Toistorakenne

Elementin for-each-arg sisältämä rakenne tulee tulospiirrerakenteeseen kerran ku-
takin käsiteltävänä olevan operaation operandia (tai makron argumenttia) kohti.
Yleensä rakenne sisältää viitteen operandin tuottamaan generointitulokseen muo-
dossa <arg n="."/> (mahdollisine parametreineen). Toistorakenne käsittelee ope-
randit siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät lähtömuodossa.

Toistorakenne ei olisi välttämätön, jos säännöllisten lausekkeiden monipaikkai-
set operaatiot esittäisi ketjutettuina kaksipaikkaisina operaatioina, jolloin rakenne
muistuttaisi rekursiivista listaa. Tällöin olisi myös luonnollisinta tuottaa piirrera-
kenteeseen koordinaatiorakenteet ketjutettuina eikä tasaisina listoina. Tasaisetkin
listat saattaisivat onnistua valitsemalla tuotettava rakenne ehtolauseella sen mu-
kaan, onko operaation toisena operandina tai edellisen tason operaationa saman-
tyyppinen operaatio. Silloin olisi kuitenkin vaikeampi tutkia, onko listalla alkioi-
naan listoja, mitä voisi käyttää vaikuttamaan esimerkiksi listan alkioiden väliin
tuotettavaan välimerkkiin.

10.6.5 Ajanilmausten piirrerakenteen generointisääntöjä

10.6.5.1 Yleisperiaatteita

Eri säännöistä tulevien osien yhdistäminen muodoltaan oikeaksi piirrerakenteeksi
edellyttää säännöiltä jonkinlaista yhdenmukaisuutta. Toteuttamani säännöt kuvaa-
vat piirrerakenteiden (fs-elemnttien) mahdollisesti osittaisia sisältöjä. Tämä mah-
dollistaa esimerkiksi sen, että yksi sääntö kuvaa yhden tai useampia yksittäisiä piir-
teitä, jotka voi sisällyttää laajempaan piirrerakenteeseen. Sääntöjen modularisoimi-
seksi ja niiden kirjoittamisen helpottamiseksi olen käyttänyt paljon pieniä generoin-
tisääntöjä, jotka voivat esimerkiksi määritellä vain jonkin yleisesti käytetyn piirteen
ja arvon yhdistelmän tai jonkin yksittäisen sanan piirteineen. Tämä ei onnistuisi
näin laajasti, jos kukin sääntö kuvaisi kokonaisen piirrerakenteen (fs-elementin).

Generointisääntöjen periytyviä parametreja (param) käytän esimerkiksi seu-
raaviin tarkoituksiin: välittämään lapsisolmulle tiedon sen sĳainnista aikaväli-il-
mauksen ensimmäisenä tai jälkimmäisenä alkiona (parametri rangepos); välittä-
mään konkatenaation potenssin eksponenttia vastaavalle numeeriselle elementille
tiedon siitä, vastaako se järjestys- vai peruslukua (type); välittämään tiedon tietty-
jen rakenteiden mahdollisesti sisältämien rinnastusrakenteiden disjunktiivisuudesta
(coordtype); suomen säännöissä välittämään kuukausilausekkeelle tiedon siitä, et-
tä se pitäisi generoida numeerisena (numeric); ja englannin säännöissä joidenkin
sanojen määräisyyden valitsemiseen (det). Piirrerakenteen generoinnin toteuttava
XSLT-muunnossäännöstö sisältää jonkin verran erityistä tukea generointisääntö-
jen parametreille: generointisäännöt saavat parametrina koko XSLT-muunnoksen
saaman globaalin verbose-parametrin, ja toistorakenteella käsiteltävät argumen-
tit saavat tiedon sĳainnistaan argumenttilistassa (järjestysnumeron position sekä
tiedon mahdollisesta viimeisyydestä last).
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Edellä käsitellyn ilmausesimerkin klo 8.30 (ma 10.00) – 16.00 piirrerakenteen
tuottamiseen säännöllisestä lausekkeesta

ivalpt(except3(hm0830 ,in+ wd1 ,hm1000 ),hm1600 )

oli käytetty sääntöä except3-paren, joka käsittelee makroa except3:

<item name="template">
<item name="except3-paren">

<arg n="1"/>
<f name="postarg"><fs>

<include name="templ-paren">
<iarg name="content">

<f name="cat"><sym value="coord"/></f>
<f name="subcat"><sym value="undef"/></f>
<f name="coord-item"><fs>

<arg n="2"/>
</fs></f>

<f name="coord-item"><fs>
<arg n="3"/>

</fs></f>
</iarg>

</include>
</fs></f>

</item></item>

Tämä sääntö kuvaa piirrerakenteen (piirrelistan), johon tulee ensin makron except3

ensimmäisestä argumentista tuleva rakenne. Tätä seuraa postarg-piirre, jonka sisäl-
löksi tulee säännön templ-paren tuottama rakenne. Tämä sääntö saa argumentik-
seen content rinnastusrakennetta vastaavan piirrelistan, joka sisältää coord-item-
piirteinä makron toisen ja kolmannen argumentin. Sääntö templparen tuottaa
content-argumenttinsa sulkeissa olevan rakenteen sisällöksi:

<item name="template">
<item name="templ-paren">

<f name="cat"><sym value="expr"/></f>
<f name="subcat"><sym value="paren"/></f>
<f name="content"><fs>

<templarg name="content"/>
</fs></f>

</item></item>

Peruslausekkeilla ei ole operandeja. Esimerkiksi maanantain wd1 suomenkie-
linen generointisääntö on seuraavanlainen:97

<item name="template">
<item name="elem">

<item name="wd">
<item name="1">

<item name="short">
<f name="lex"><str>ma</str></f>
<f name="cat"><sym value="ABBR"/></f>
<f name="subcat"><sym value="dow"/></f>

</item>
<item name="long">

<f name="lex"><str>maanantai</str></f>
<f name="cat"><sym value="N"/></f>
<f name="subcat"><sym value="dow"/></f>
<f name="in-case"><sym value="ESS"/></f>

</item></item></item></item></item>

Tässä on oikeastaan kaksi eri sääntöä erikseen viikonpäivän lyhyttä ja pitkää muo-
toa varten. Piirre in-case on ilmauksen sĳamuoto in+-operaation yhteydessä (maa-
nantaina).

97Säännön kutsumat toiset säännöt on esitetty tässä laajennettuina säännön sisällöksi.
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10.6.5.2 Operaation in+ käsittely

Säännöllisten lausekkeiden in+-operaatio (samoin kuin in∗
+) ei vastaa mitään yksit-

täistä rakennetta, vaan se (yleensä) lisää suomenkieliseen ilmaukseen sopivan tai-
vutusmuodon ja englanninkieliseen preposition: esimerkiksi wd1 on maanantai(t),
in+ wd1 maanantaina tai maanantaisin. Käytettävä sĳamuoto tai prepositio kuiten-
kin riippuu ilmauksesta: esimerkiksi tammikuussa mutta viikolla 10 ; on Monday
mutta in June. Siten in+-operaation generointisääntö ei voi suoraan lisätä operan-
dinsa tuottamaan tulokseen mitään tiettyä sĳamuotoa tai prepositiota.

Ratkaisin in+-operaation käsittelyn siten, että yksittäisestä peruslausekkees-
ta tuotettava rakenne voi sisältää piirteen in-case, joka ilmaisee sen in+-operaa-
tion yhteydessä käyttämän sĳamuodon (englannissa vastaavasti in-prep). Ope-
raation in+ generointisääntö lisää operandinsa tulosrakenteeseen sĳamuotopiirteen
agr:case ja sen arvoksi piirteeseen in-case viittaavan piirreviitteen. Tämän perus-
teella luvun 10.7.1 kuvaama piirteiden kopiointimuunnos kopioi piirteen agr:case
arvoksi piirteen in-case arvon.

Operaation in+ suomenkielinen generointisääntö on seuraavanlainen:

<item name="template">
<item name="in">

<f name="agr"><fs>
<f name="case">

<fs type="ref">
<f name="path" org="list">

<sym value="#up"/>
<sym value="#up"/>
<sym value="in-case"/>

</f>
</fs></f>

</fs></f>
</item></item>

Esimerkiksi lausekkeessa in+ (in+ m09 ∩wd4 )∩ ival(h10 ,h16 ) ulomman in+-ope-
raation ja peruslausekkeen wd4 välissä on leikkaus, joten tämän säännön agr piir-
re jäisi leikkauksen tuottaman rakenteen piirteeksi. Leikkausoperaation generointi-
sääntö kuitenkin välittää in-case-piirteen leikkauksen operandeille, joten lausek-
keesta generoituu syyskuussa torstaina 10–16 .

10.6.5.3 Kuukausi nimenä tai numeerisena

Suomenkielisissä ajanilmauksissa kuukaudesta haluttava generointitulos riippuu ra-
kenteen esiintymisympäristöstä: jos kuukausi ei ole osana päivämäärää, pitäisi ge-
neroida sen nimi, muuten numeerisesti (tai ainakin eri sĳamuodossa: 10. joulukuuta
2003 ). Olen toteuttanut tämän niin, että päivämäärämakrot ymd ja md välittä-
vät kuukaudelle parametrin numeric, jonka perusteella kuukauden generointisään-
tö tuottaa kuukauden numeerisena. Sääntö tuottaa numeerisen kuukauden myös
silloin, kun sitä edeltää välittömästi kuukaudenpäivä. Muissa tapauksissa sääntö
tuottaa kuukauden nimen.

10.6.5.4 Suomen lukusanojen taipuminen

Suomessa lukusana vaikuttaa siihen liittyvän sanan taipumiseen, joten olen käsi-
tellyt sitä syntaktisena pääsanana. Toisaalta jos semanttinen pääsana taipuu, myös
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lukusana taipuu samassa sĳassa. Ajanilmauksissa semanttinen pääsana taipuu eri-
tyisesti ajan osien kuvaamisen yhteydessä. Esimerkiksi säännöllisestä lausekkeesta
in+ (periodweek

2) pitäisi generoida kahdella viikolla (käytännössä 2 viikolla) eikä 2
viikkoa. Olen ratkaissut tämän niin, että lukusana saa in-case-piirteen semanttisel-
ta pääsanaltaan (ainoalta postarg-piirteeltään). Operaation in+ generointisääntö
merkitsee tämän piirteen kopioitavaksi kongruenssipiirteeseen agr:case. Potens-
sioperaation generointisääntö puolestaan merkitsee lukusanan agr-piirteen kopioi-
tavaksi semanttiselle pääsanalle, jos välittömästi potenssioperaation yläpuolella on
in+-operaatio.

10.6.5.5 Generointisäännöstön laajentaminen

Generoinnin laajentaminen kattamaan uuden ajanilmausten säännöllisten lausek-
keiden rakenteen (makron) vaatii yleensä vähintään kyseisen rakenteen generoin-
tisäännöt kuhunkin kielikohtaiseen generointisäännöstöön. Useammille kielille yh-
teiset osat kannattaa kuvata kielestä riippumattomana nimettynä sääntönä, jota
rakenteen kielikohtaiset säännöt kutsuvat.

Uuden rakenteen käsittely voi vaatia muutoksia myös muiden rakenteiden ge-
nerointisääntöihin, jos niiden tuottamat kielelliset rakenteet eivät sovi suoraan yh-
teen uuden rakenteen kanssa. Tämä tulee esille esimerkiksi taivutuspiirteiden koh-
dalla: uusi rakenne voi vaatia eri taivutusmuotoa kuin sen ympäristössä olevat ra-
kenteet ovat käyttäneet. Tällöin voi joutua muuttamaan ympärillä olevien raken-
teiden säännöissä olevien taivutuspiirteiden sĳaintia tulospiirrerakenteessa. Tarvit-
taessa muiden rakenteiden generointisäännöissä voi testata ehtorakenteella, sisältää-
kö ympäristö uuden säännöllisten lausekkeiden rakenteen, ja sen perusteella toimia
eri tavoilla.

10.6.6 Piirrerakenteen generoinnin riippuvuus syötemuodosta

Piirrerakenteen generoinnin toteutuksessa on joitain riippuvuuksia syötemuotona
olevista säännöllisistä lausekkeista. Generointi käsittelee erikseen vain peruslausek-
keita kuvaavat elementit elem. Syötteen muiden elementtityyppien käsittelyyn se
hakee ensin elementin nimeen täsmäävää generointisääntöä, ja jos sellaista ei löydy,
elementin name-attribuuttiin täsmäävää sääntöä. Kirjaimellisina tulokseen kopioi-
tavien syötteen osien täytyy olla attribuuttien arvoina, koska generointi ei sisällä
tukea elementtien tekstisisällön käsittelylle. (Tällainen ominaisuuden voisi kuiten-
kin lisätä melko helposti.) Muuten piirrerakenteen generointi olisi helposti sovitet-
tavissa myös muille syötemuodoille.

Tuloksena olevasta piirrerakennemuodosta generointi riippuu vain siten, et-
tä elementtien nimien kuvaus sääntöjen nimiksi (macro-name-map) käyttää tu-
losmuodon sym-elementtejä. Lisäksi generointi muodostaa tuloksen päätasoksi
gen-result-elementin. Muuten tulosmuoto tulee suoraan generointisäännöistä.
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10.7 Piirrerakenteen muunnokset

Generoinnin päävaiheiden välissä on muunnoksia, jotka muokkaavat ensimmäisen
päävaiheen säännöllisestä lausekkeesta tuottamaa piirrerakennetta. Muunnokset to-
teuttavat piirteiden kopioinnin (propagoinnin) sekä ristiriitaisten piirteiden poista-
misen.

10.7.1 Piirteiden kopiointi

Piirrerakenteisiin perustuvat kielioppimallit kuvaavat kongruenssin ja muun piir-
teiden jakamisen yleensä piirreunifikaatiolla, jonka avulla voi samastaa kahden tai
useamman eri piirteen arvot. Piirreunifikaatiolla voi myös yhdistää useista eri läh-
teistä tulevia piirteiden osia. Piirreunifikaatiota olisi kuitenkin todennäköisesti ollut
vaikea toteuttaa XSLT:llä. Unifikaatio myös soveltuu paremmin sellaisiin malleihin,
joissa säännöt voivat viitata suoraan syvempiin sisäkkäisiin rakenteisiin.

Unifikaation sĳaan toteutin kongruenssin käsittelyä varten yksinkertaisen piir-
teiden kopioinnin. Piirrerakenteessa voi merkitä jonkin piirteen saavan saman arvon
kuin määrätty toinen piirre. Suhde on siis yksisuuntainen, toisin kuin unifikaatiossa.
Olen toteuttanut piirreviitteet eräänlaisina polkulausekkeina.98

Piirteen arvona (ref-tyyppisenä piirrerakenteena) oleva polkulauseke kuvaa
kopioitavaan piirteeseen johtavan polun. Polkulausekkeen kukin komponentti ovat
joko piirteen nimi tai erityisarvo #up tai #head. Komponentti #up viittaa piirrera-
kenteessa välittömästi edeltävään tasoon, #head piirteen sisältävän sanan pääsa-
naan. Esimerkiksi piirrepolku #head:agr:case viittaa pääsanan agr-piirteen case-
piirteeseen. (XML-muodossa piirrepolku esitetään sym-elementtien jonona.) Tällai-
set piirrepolut soveltuvat käyttämääni piirrerakennemalliin, koska se kuvaa vain
puurakenteita, ei yleisiä verkkoja (Lauri Carlson, suullinen tieto 23.3.2004).

Edellä käsitellyssä esimerkissä piirreviite viittasi saman sanan toiseen piirtee-
seen. Kuvio 3 kuvaa tämän piirrerakenteen osan XML-muodossa ja piirrematriisina.
Piirrerakenteessa piirrepolku #up:#up:in-case johtaa ensin piirteestä case edel-
liselle piirretasolle agr, edelleen ylös piirretasolle coord-item ja lopulta sen piir-
teeseen in-case. Piirteen kopioinnin jälkeen tulokseksi tulee kuvion 4 mukainen
piirrerakenne.

Piirteet kopioiva XSLT-muunnos xre-gen-propagate.xsl korvaa piirrera-
kenteen sisältämät piirreviitteet kunkin piirreviitteen piirrepolun viittaaman piir-
teen arvolla. Piirteiden kopiointi toimii transitiivisesti: jos myös piirrepolun päässä
olevan piirteen arvo on piirreviite, piirteen kopiointi käy läpi myös sen.

Piirteiden kopioinnin yhteydessä sanan dependenttien tyypittömyys voi ai-
heuttaa ongelmia, koska ei ole mahdollista viitata pääsanan dependenttiin, jolla on
tietty rooli. Jos piirrepolun jokin komponentti täsmää useisiin samalla tasolla ole-

98XML:n tunniste- ja viiteattribuuttien käyttäminen polkulausekkeiden sĳaan olisi todennäköi-
sesti ollut hankalaa tai mahdotonta: koska XSLT-muunnos tuottaa viittaavan ja kohderakenteen
erikseen, viittaavan rakenteen generointisäännön olisi ollut vaikea tietää kohderakenteen tunnis-
tetta.
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<f name="content"><fs>
<f name="cat"><sym value="coord"/></f>
<f name="subcat"><sym value="undef"/></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="agr"><fs>
<f name="case">

<fs type="ref">
<f name="path" org="list">

<sym value="#up"/>
<sym value="#up"/>
<sym value="in-case"/>

</f>
</fs></f>

</fs></f>
<f name="lex"><str>maanantai</str></f>
<f name="cat"><sym value="N"/></f>

<f name="subcat"><sym value="dow"/></f>
<f name="in-case"><sym value="ESS"/></f>
</fs></f>

</fs></f>

content



cat coord
subcat undef

coord-item


agr

[
case

ref[
path 〈 #up, #up, in-case 〉

]]
lex ”maanantai”
cat N
subcat dow
in-case ESS





Kuva 3: Piirreviitteen sisältävä piirrerakenne

<f name="content"><fs>
<f name="cat"><sym value="coord"/></f>
<f name="subcat"><sym value="undef"/></f>
<f name="coord-item"><fs>

<f name="agr"><fs>
<f name="case"><sym value="ESS"/></f>

</fs></f>
<f name="lex"><str>maanantai</str></f>
<f name="cat"><sym value="N"/></f>
<f name="subcat"><sym value="dow"/></f>
<f name="in-case"><sym value="ESS"/></f>

</fs></f>
</fs></f>

content



cat coord
subcat undef

coord-item


agr

[
case ESS

]
lex ”maanantai”
cat N
subcat dow
in-case ESS





Kuva 4: Piirrerakenne, jossa piirre on kopioitu

viin samannimisiin piirteisiin, piirteiden kopiointimuunnos ottaa ne kaikki mukaan
tulokseen. Jos jokin piirrepolun myöhempi komponentti täsmää vain osaan näiden
piirteiden sisältämistä piirteistä, vain täsmäävät osat tulevat tulokseen. Toteutta-
missani generointisäännöissä en kuitenkaan törmännyt tähän ongelmaan.

10.7.2 Ristiriitaisten piirteiden poistaminen

Joillakin piirteillä voi olla samassa rakenteessa useita eri arvoja, jolloin piirteen
voi tulkita lista-arvoisena. Tällaisia ovat esimerkiksi dependenttipiirteet prearg ja
postarg. Toisilla piirteillä voi olla vain yksi arvo: esimerkiksi sanalla ei voi olla
samanaikaisesti useita eri taivutusmuotoja. Koska toteuttamani generointĳärjestel-
mä ei käytä unifikaatiota, piirrerakenne voi sisältää keskenään ristiriitaisia piirteitä.
Ne johtuvat tyypillisesti siitä, että jonkin operaation käsittelevä generointisääntö
on antanut piirteelle yhden arvon ja ulomman tason operaation sääntö jonkin toi-
sen arvon. Esimerkiksi jokin sana voi yleensä esiintyä tietyssä sĳamuodossa, mutta
tietyissä ympäristöissä sĳamuodon pitäisi olla jokin toinen.

Olen ratkaissut tämän siten, että piirrerakenteessa ensimmäisenä oleva piir-
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teen arvo jää voimaan. Piirrerakenteen generointisäännöissä voi vaikuttaa piirteiden
järjestykseen sĳoittamalla piirteen joko piirrerakenteen alkuun tai loppuun tai lap-
sisolmujen rakenteiden edelle tai jälkeen. Tämän vuoksi generointisääntöjä kirjoi-
tettaessa täytyy huolehtia siitä, missä järjestyksessä taivutuspiirteet tulevat lopulli-
seen tulokseen. Kaikissa tilanteissa tämä ei välttämättä myöskään riitä: esimerkiksi
jos kielellisen rakenteen A kannalta piirre p pitäisi määritellä generointisäännön S
piirrerakenteen alussa, jotta se ohittaisi rakenteen A sisältämän piirteen p arvon,
mutta rakenteen B kannalta p pitäisi säännön S piirrerakenteen lopussa, koska B :n
antaman p:n arvon pitäisi ohittaa S :n p:lle antama arvo. Tällaisessa tilanteessa voisi
olla hyötyä jonkinlaisista eksplisiittisistä piirteiden prioriteeteista. Voimaan jäävän
piirteen arvon valinta prioriteetin perusteella voisi kuitenkin olla hankalaa XSLT:n
välineillä.

Ristiriitaiset piirteet poistava XSLT-muunnos
xre-gen-fs-resolve-conflicts.xsl poistaa kustakin yksittäisestä piirrera-
kenteesta tietyn piirteen ensimmäistä esiintymää seuraavat esiintymät tai näiden
myöhempien esiintymien sisältämät piirteet, jotka esiintyvät jo aiemmissa. Muun-
nos pystyy käsittelemään kerrallaan vain yhden piirretyypin, jonka nimen muunnos
saa parametrina. Toteuttamani generointĳärjestelmä käsittelee vain agr-piirteet,
jotta lopputulokseen tulisi kullekin taivutuspiirteelle vain yksi arvo. Tämän voisi
tehdä myöhemminkin: esimerkiksi morfologinen generointi voisi vain valita kunkin
taivutuspiirteen ensimmäisen arvon. Ristiriitaisten piirteiden poistaminen jo piir-
rerakenteesta tuottaa kuitenkin rakenteen, joka vastaa paremmin tavanomaisten
piirrepohjaisten kielioppimallien mukaisia rakenteita. Myös piirrerakenteen mah-
dollinen jatkokäsittely saattaa olla yksinkertaisempaa, jos se ei sisällä ylimääräisiä
ristiriitaisia piirteitä.

Ristiriitaisten piirteiden poisto ei toimi täysin. Se poistaa vain eri agr-piirtei-
den sisällä olevat ylimääräiset piirteet, mutta ei saman agr-piirteen sisällä olevia
moninkertaisia piirteitä.

10.7.3 Kieliopilliset muunnokset

Piirrerakenteelle voisi tehdä myös kieliopillisia muunnoksia (transformaatioita), esi-
merkiksi elliptoida toistuvan rakenteen tai siirtää raskaan keskeisupotuksen ilmauk-
sen loppuun. Tällaisia muunnoksia en ole kokeillut. Niiden toteuttaminen XSLT
1.0:n välineillä saattaisi olla työlästä tai ainakin vaatia useita erillisiä peräkkäisiä
XSLT-muunnoksia.

10.8 Toinen päävaihe: pintagenerointi

Olen jakanut pintageneroinnin kahteen vaiheeseen: ensimmäinen vaihe tuottaa kie-
lellisestä dependenssipiirrerakenteesta yksinkertaisessa XML-muodossa esitetyn sa-
nojen perusmuotojen ja niiden taivutuspiirteiden jonon, ja jälkimmäinen vaihe tuot-
taa tästä XML-pintamuodosta lopullisen tekstimuotoisen ilmauksen käyttäen tar-
vittaessa morfologista generointia sanojen taivutusmuotojen tuottamiseen. Kumpi-
kin vaihe on oma XSLT-muunnossäännöstönsä.
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Piirrerakenteesta voisi helposti tuottaa lopullisen tekstimuotoisen ilmauksen
suoraankin, mutta XML-välimuoto voi olla joissain tapauksissa hyödyllinen. Sen
voisi esimerkiksi ehkä muuntaa helpommin eri morfologisten generaattorien tunnis-
tamiin syötemuotoihin.

Piirrerakenteesta XML-muotoisen sanajonon tuottava ensimmäinen vaihe
xre-gen-surface.xsl käyttää hyväkseen generointisääntötiedostossa olevia tie-
toja esimerkiksi listojen välimerkeistä ja -sanoista. Niiden käsittely ei siten tarvit-
se erillisiä kielikohtaisia XSLT-sääntöjä. XML-sanajonosta lopullisen tekstimuodon
tuottava XSLT-säännöstö xre-gen-surface-text.xsl ei käytä generointisääntö-
tiedostoa.

Pintagenerointi on pääosin kielestä riippumaton morfologista generointia lu-
kuun ottamatta. Piirrerakenne sisältää kuitenkin listat abstrakteina rinnastusraken-
teina, ja pintagenerointi tuottaa listan alkioiden väliset välimerkit ja konjunktiot.
Tämä voisi helpottaa listojen tuottamista tarvittaessa HTML-rakenteina. Toinen,
ehkä parempi vaihtoehto olisi tuottaa piirrerakenteen generoinnissa rinnastusra-
kenteeseen riittävästi tietoa, jonka perusteella kielestä riippumaton pintagenerointi
voisi tuottaa joko pelkkänä tekstinä esitetyn listan tai HTML-listan.

Listojen lisäksi piirrerakenne esittää abstraktissa muodossa järjestysluvut, joi-
den lopullisen kielikohtaisen muodon tuottavat pintageneroinnin ensimmäisen vai-
heen kielikohtaiset XSLT-säännöt. Kielikohtainen on myös tuntien ja minuuttien
välinen erotin, joka tulee generointisääntötiedostosta.

Pintageneroinnin ensimmäinen vaihe tuottaa edellä käsitellystä esimerkki-il-
mauksesta seuraavanlaisen XML-rakenteen:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE gen-surface SYSTEM "gen-surface.dtd">
<gen-surface>

<compound>
<word><lex>08</lex>

<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-hour"/></word>
<word><lex>.</lex>

<feat name="cat" value="PUNCT"/><feat name="subcat" value="intraword"/></word>
<word><lex>30</lex>

<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-minute"/></word>
</compound>
<word><lex>(</lex>

<feat name="cat" value="PUNCT"/></word>
<word><lex>maanantai</lex>

<feat name="case" value="ESS"/><feat name="cat" value="N"/><feat name="subcat" value="dow"/></word>
<compound>

<word><lex>10</lex>
<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-hour"/></word>

<word><lex>.</lex>
<feat name="cat" value="PUNCT"/><feat name="subcat" value="intraword"/></word>

<word><lex>00</lex>
<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-minute"/></word>

</compound>
<word><lex>)</lex>

<feat name="cat" value="PUNCT"/></word>
<word><lex>(ndash)</lex>

<feat name="cat" value="PUNCT"/></word>
<compound>

<word><lex>16</lex>
<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-hour"/></word>

<word><lex>.</lex>
<feat name="cat" value="PUNCT"/><feat name="subcat" value="intraword"/></word>

<word><lex>00</lex>
<feat name="cat" value="NUM"/><feat name="subcat" value="numeric-minute"/></word>

</compound>
</gen-surface>

Kukin word-elementti sisältää sanan perusmuodon (lex) ja piirteet (feat). Ele-
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mentti compound yhdistää useita sanoja peräkkäin siten, että niiden väliin ei tule
välilyöntiä lopputuloksessa. Tässä esimerkissä se pitää kellonaikojen osat yhdessä.

Pintageneroinnin jälkimmäinen vaihe tuottaa tästä XML-muodosta merkki-
jonon 8.30 (maanantaina 10.00) – 16.00 (jos käytettävissä on morfologinen gene-
raattori, joka taivuttaa sanan maanantaina).

Tätä työtä varten en liittänyt pintagenerointiin kunnollista suomen tai englan-
nin morfologista generaattoria. Kokeiluja varten tein nimetyn XSLT-muunnossään-
nön, joka käsittelee muutaman yksinkertaisimman nominien taivutustapauksen.

10.9 Monikielisyyden toteutus

XSLT-muunnossäännöstöt sisältävät sekä kielikohtaisen että kielestä riippumat-
toman osan. Kielikohtainen säännöstö hakee kielestä riippumattomat säännöt
xsl:import-rakenteella. Tällä tavalla kielikohtainen säännöstö voi tarvitessaan kor-
vata yksittäisen kielestä riippumattoman XSLT-muunnossäännön kielikohtaisella
säännöllä ja muuttujan oletusarvon kielikohtaisella arvolla.

Piirrerakenteen generoinnin XSLT-säännöstö on kielestä riippumaton: kieli-
kohtaiset säännöstöt vain valitsevat kielen mukaisen generointisääntötiedoston.99

Piirteiden kopioinnin ja ristiriitaiset piirteet käsittelevät XSLT-säännöstöt ovat
kokonaan kielestä riippumattomia. Pintageneroinnin XSLT-säännöstöt ovat sisäl-
tävät kielikohtaisina osina järjestyslukujen tuottamisen ja morfologisen generoin-
nin. XML-pintamuodon tuottava XSLT-säännöstö käyttää kielikohtaisen generoin-
tisääntötiedoston sisältämiä tietoja esimerkiksi rinnastuskonjunktioiden generoimi-
seen.

Säännöllisten lausekkeiden mahdolliset muunnokset generointia varten olisi-
vat ainakin osittain kielikohtaisia: esimerkiksi päiväyksen järjestyksen valitseminen
sopivaksi ja yksikkömääritteiden lisääminen sopiviin kohtiin. Myös piirrerakennetta
käsittelevät muunnokset generoinnin kahden päävaiheen välissä voivat olla ainakin
osittain kielikohtaisia.

Olen jakanut myös generointisääntötiedostot kielestä riippumattomaan ja kie-
likohtaisiin osiin. Kielestä riippumaton generointisääntötiedosto sisältää joidenkin
yleisten rakenteiden generointisääntöjä, esimerkiksi numeeristen alkioiden ja listo-
jen generoinnin. Se sisältää myös joitain usein käytettyjä piirrerakenteita kuvaavia
”makrosääntöjä”, joita kielikohtaiset säännöt voivat käyttää. Kielestä riippumaton
sääntö voi myös käyttää sellaisia sääntöjä, jotka kielikohtaisten säännöstöjen täytyy
määritellä, jolloin kielestä riippumaton sääntö olisi tavallaan parametroitu.

Toteuttamillani generointisääntöjen rakenteilla olisi kuitenkin vaikeaa tai
mahdotonta tehdä sellainen kielestä riippumaton sääntö, jonka tuloksessa esimer-
kiksi joidenkin rakenteiden järjestys riippuisi kielikohtaisesti määritellyistä piirteis-
tä. Tällainen sääntö edellyttäisi sitä, että ehtorakenteella voisi tutkia jonkin toisen

99Vaihtoehtoisesti kielikohtaisen generointisäännöstön nimen voisi antaa parametrina kielestä
riippumattomalle muunnossäännöstölle.
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generointisäännön määrittelemää arvoa, jonka perusteella järjestyksen voisi vali-
ta.100

Generointisäännöissäkin kielikohtainen säännöstö voi tarvitessaan korvata kie-
lestä riippumattoman säännön kielikohtaisella säännöllä. Tämä perustuu siihen, et-
tä kielikohtainen säännöstö tulee ennen kielestä riippumatonta säännöstöä, ja ge-
nerointĳärjestelmä valitsee kulloinkin ensimmäisen tietynnimisen säännön. Käytän-
nössä tämä tapahtuu määrittelemällä XSLT-muunnossäännöstössä käytettävät ge-
nerointisäännöt sisältävä muuttuja seuraavasti:

<xsl:variable name="gen-data" select="document(’xre-gen-data-fi.xml’)
| document(’xre-gen-data.xml’)"/>

Muuttujaan gen-data tulee suomen generointisääntötiedoston xre-gen-data-fi.
xml sisältö ennen kielestä riippumattoman generointisäännöstön xre-gen-data.
xml sisältöä. Saman tuloksen saisi aikaan myös sisällyttämällä kielestä riippu-
mattoman generointisäännöstön kielikohtaiseen generointisäännöstöön jäsennetty-
nä XML-entiteettinä. Tällöin kielestä riippumaton säännöstö ei kuitenkaan saisi
sisältää generointisääntötiedoston ulointa elementtitasoa.

Usean eri kielen ilmausten generointi rinnakkain ei käytännössä onnistu to-
teuttamallani XSLT-pohjaisella generointĳärjestelmällä, vaikka vastaavan tulok-
sen saakin aikaan ajamalla generointiputken peräkkäin eri kielille. Yhdessä XSLT-
muunnoksessa voi käytännössä käyttää vain yhtä kieltä kerrallaan. Koska generointi
on toteutettu useana peräkkäisenä XSLT-muunnoksena, muunnosten välillä pitäisi
lisäksi pystyä välittämään monikielisiä rakenteita siten, että muunnosputken seu-
raava vaihe tunnistaisi kulloinkin käytetyn kielen.

XSLT-muunnossäännöstöissä kieltä ei voi valita pelkästään antamalla kielestä
riippumattomalle muunnossäännöstölle kielen valitseva parametri, jos säännöstöstä
on olemassa myös kielikohtainen versio, joka määrittelee joitain kielestä riippumat-
toman säännöstön muunnossääntöjä uudelleen. Sen sĳaan muunnos täytyy käyn-
nistää antamalla XSLT-käsittelyohjelmalle kyseinen kielikohtainen muunnossään-
nöstö. Tämä johtuu siitä, että XSLT-muunnossäännöstön sisältämä sääntö ohittaa
siihen xsl:import-rakenteella sisällytetyn toisen säännöstön säännön, jos kumpaa-
kin voisi soveltaa. Jotta sääntöjen järjestys toimisi halutulla tavalla, kielikohtaisen
säännöstön täytyy sisällyttää kielestä riippumaton säännöstö. Lisäksi sisällytettä-
vän muunnossäännöstön nimi ei voi riippua parametrin arvosta, vaan sen täytyy
olla vakio. Sen sĳaan kielikohtaisen generointisäännöstön voisi valita parametrin
arvon perusteella, jos generointisäännöstöä käsittelevä muunnossäännöstö ei sisällä
kielikohtaista osaa.

100MIETTA-hankkeessa toteuttamani lokalisointĳärjestelmän generointisäännöt pystyivät tutki-
maan toisen säännön arvoa (sisältöä vakiomerkkĳonona).
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10.10 Generoinnin ongelmia ja rajoituksia

10.10.1 Ongelmien yleispiirteitä

Ilmausten generoinnissa eteen tuli muutamia hankalia rakenteita. Vaikeudet liittyi-
vät lähinnä luonnollisten tulosilmausten tuottamiseen, ei niinkään ajanilmausten
säännöllisten lausekkeiden rakenteiden mutkikkuuteen. Vaikeuksien yhtenä syynä
on generointisääntöjen rajoittunut ilmaisuvoima. Toteuttamani generointisäännöt
eivät käsittele näitä rakenteita.

Generoinnin kannalta ongelmallisia ovat erityisesti sellaiset rakenteet, joissa
yksittäisen säännöllisen lausekkeen osan generointi oikealla tavalla vaatisi tietoa
osaa edeltävistä tai sitä seuraavista lausekkeen osista (tai molemmista). Yksinker-
taisissa tapauksissa tähän riittää generointisääntöjen sisältämä ehtorakenne.

Generointisääntöjen voisi olla hyödyllistä tutkia muiden sääntöjen jo tuotta-
man generointituloksen sisältämiä taivutus- tai muita piirteitä. Tulosmuodon tut-
kiminen ei kuitenkaan onnistu XSLT:n 1.0-versiolla ilman solmujoukkolaajennusta,
toisin kuin tulevalla 2.0-versiolla (Kay 2003). Toinen vaihtoehto on käyttää usei-
ta peräkkäisiä XSLT-muunnoksia, kuten olen käyttänyt. Usein tämän voi kiertää
generointisääntöjen tasolla välittämällä niiden välillä sopivia parametreja.

10.10.2 Numeruksen käsittely

Usein generoinnin pitäisi tuottaa yksiköllinen tai monikollinen ilmaus sen mukaan,
vastaako jokin säännöllisen lausekkeen rakenne yhtä vai useampaa erillistä ajan-
jaksoa: esimerkiksi helmikuun torstait ja joulukuussa jouluaattoa edeltävät torstait ,
koska niitä on aina useita, mutta torstai 5.2.2004 ja joulukuussa jouluaattoa seu-
raava torstai , koska niitä on aina täsmälleen yksi. Viimeisessä ilmauksessa torstai
voisi olla myös monikossa, jolloin ilmaus liittyisi useisiin vuosiin. Monikollisuutta
ei pysty yleisesti päättelemään vastaavan säännöllisen lausekkeen muodosta, koska
torstai on aina peruslauseke wd4 , joka kuvaa kaikkien torstaiden joukon. Yksikkö
tai monikko pitäisi valita sen perusteella, kuvaako koko ilmaus yhden vai useamman
alkion joukon, mitä varten pitäisi laskea ilmauksen tarkoittama joukko. Säännölli-
sissä lausekkeissa ei ole minkäänlaista kardinaliteettioperaatiota, jollainen voisi olla
tässä tarpeen.

Numeruksen käsittelyn vaikeus näyttäisi olevan aito säännöllisistä lausekkeista
johtuva rajoitus, joka vaikuttaa generointituloksen oikeellisuuteen. Siihen saattaisi
tosin voida kehittää jonkinlaisia heuristiikkoja, joilla generointisäännöt pystyisivät
valitsemaan oikean numeruksen ainakin joissain yleisissä tapauksissa. Toisaalta voi
myös ajatella, että numerus on lukua koskeva semanttinen piirre, joka ei varsinai-
sesti kuulu ajanilmauksiin (Lauri Carlson, suullinen tieto 3.2.2004).

Joissain tapauksissa ilmauksen monikollisuuden voisi päätellä siihen liittyvän
aikavälin tai aikalistan perusteella: esimerkiksi torstait 5.2. ja 12.2.101 Tämän käsit-

101Myös yksikkö voisi olla tässä mahdollinen, jos ilmaus ajatellaan ilmauksen torstai 5.2. ja
torstai 12.2. elliptiseksi muodoksi.



148

tely generointisäännöissä saattaisi onnistua piirteiden kopioinnin avulla: listan ku-
vaava tuottaisi numerukseksi monikon, jonka leikkauksen käsittelevä sääntö kopioi-
si leikkauksen toiseen osapuoleen. Toteuttamani generointisäännöt eivät kuitenkaan
käsittele tällaisia tapauksia.

Pienempi, käytännöllinen numeruksen käsittelyongelma liittyy tapauksiin,
joissa konkatenaation potenssioperaation eksponentti on yksi. Tällaisen lausekkeen
merkitys on sama kuin ilman potenssioperaatiota, mutta potenssia voisi käyttää
korostamaan lukua yksi. Piirrerakenteen generoinnin pitäisi periaatteessa pystyä
tietämään, että kyseessä on yksikkö. Se edellyttäisi kuitenkin eksponentin arvoa
kuvaavan XML-elementin attribuutin arvon vertailemista piirrerakenteen generoin-
tisääntöjen ehtorakenteessa, mitä ominaisuutta en ole toteuttanut.

10.10.3 Pääsana–määrite-suhteen valinta ja englannin prepositiot

Muutamien rakenteiden pääsana–määrite-suhteen järjestyksen valitseminen on vai-
keaa. Näitä ovat suomen lukusanat sekä prepositiot etenkin englannissa. Näissä
rakenteissa syntaktinen pääsana voi olla eri kuin semanttinen: esimerkiksi lukusa-
na on yleensä selvästi semanttisesti määrite, mutta suomessa lukusana vaikuttaa
siihen liittyvän sanan taipumiseen, joten sitä voisi pitää syntaktisesti pääsanana.
Toisaalta jos semanttinen pääsana taipuu, myös lukusana taipuu samassa sĳassa.
Olen käsitellyt lukusanaa pääsanana.

Prepositioita (ja postpositioita) olen käsitellyt eri tavalla suomen ja englannin
generointisäännöissä: suomessa olen käsitellyt niitä pääsanoina, englannissa mää-
ritteinä. Englannin prepositioiden voi ajatella usein vastaavan suomen sĳamuotoja,
jolloin ne on luontevaa kuvata määritteinä. Toisaalta suomessa pre- tai postpositio
määrää tyypillisesti sanan sĳamuodon.

Englannin generointisääntöjen in+-operaation sääntö tuottaa sanalle pre-
position etuargumenttina, jonka arvo (leksikkomuoto) tulee pääsanan piirteestä
in-prep. Säännöt eivät kuitenkaan kopioi piirrettä leikkauksen yli. Esimerkiksi
lausekkeessa in+ (in+ m09 ∩ wd4 ) ∩ ival(h10 ,h16 ) ulomman in+-operaation ja perus-
lausekkeen välissä on leikkaus, joten lausekkeen generointitulos olisi in September
Thursday 10–16 .102 Toisaalta säännöt tuottavat preposition myös tilanteissa, joissa
ei pitäisi: esimerkiksi lausekkeen md06 ∩ in+ m09 generointitulos on 6 in September .

10.10.4 Epämääräisen artikkelin valinta

Englannin epämääräisen artikkelin muodon (a vai an) valinnassa olen käyttänyt sa-
mantapaista ratkaisua kuin suomen säännöissä in+-operaation vaatiman sĳamuodon
välittämisessä. Kukin sana sisältää piirteen, joka kertoo sen käyttämän epämääräi-
sen artikkelin; tämä piirre tulee sanan etuargumentiksi, jos sana on epämääräistä
artikkelia vaativassa asemassa. Tämä ratkaisu toimii useimmissa generoinnissa kä-
sittelemissäni yksinkertaisissa tapauksissa, mutta se aiheuttaa ongelmia, jos sanal-

102Tästä olisi ehkä luonnollisempaa tuottaa ilmaus in September Thursdays kuin in September on
Thursday . Toteuttamani generointisäännöt eivät kuitenkaan tuota viikonpäivien monikkomuotoja.
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la on etuattribuutteja, joiden edelle artikkelin pitäisi tulla. Nyt säännöt tuottavat
ilmauksen on a odd day , koska artikkelin muoto tulee sanan day perusteella. Luul-
tavasti olisi parempi valita artikkelin muoto vasta pintamuodon generoinnissa sitä
seuraavan sanan muodon perusteella.

10.10.5 Ilmausten järjestyksen vaikutus sĳamuotoon

Suomessa joidenkin ajanilmausten sĳamuoto riippuu ilmauksen sĳainnista suhteessa
toisiin ilmauksiin: esimerkiksi huhtikuun 20. (päivä) mutta 20. (päivä) huhtikuuta.
Tämä pätee ehkä yleisemminkin siten, että laajempi ajanjakso on genetiivissä, jos
se edeltää suppeampaa, mutta partitiivissa tai mahdollisesti jossain muussa sĳassa,
jos se seuraa suppeampaa: esimerkiksi vuoden 2004 maaliskuussa ja maaliskuus-
sa (vuonna) 2004 (Lauri Carlson, suullinen tieto 3.2.2004). Vastaava ilmiö saattaa
esiintyä englannissakin: esimerkiksi April the 20th, mutta the 20th of April (joskaan
artikkeleita ja prepositiota ei tässä yhteydessä usein kirjoiteta näkyviin). Toteutta-
massani generointĳärjestelmässä en ole ottanut huomioon tällaista ilmauksen osien
järjestyksen vaikutusta.

10.10.6 Lukusanat

Pienet lukusanat olisi usein parempi kirjoittaa sanoina kuin numeroina. Tämä kos-
kee erityisesti järjestyslukuja ja ajankestoilmauksia (mutta ei päivämääriä): esimer-
kiksi kuukauden toinen sunnuntai ja kolme viikkoa olisivat yleensä parempia kuin
kuukauden 2. sunnuntai ja 3 viikkoa. Ehkä ongelmallisinta tässä on esimerkiksi
listan tai aikaväli-ilmauksen kaikkien osailmausten ilmaiseminen yhtenäisesti: esi-
merkiksi viisi tai kahdeksan viikkoa, mutta 5, 15 tai 25 viikkoa. Lisäksi sanallisten
järjestyslukujen toteuttaminen vaatisi todennäköisesti generointisääntöjen ehtora-
kenteeseen joitain lisäominaisuuksia, lähinnä kokonaislukujen vertailumahdollisuu-
den.

Joissain tilanteissa myös numeerisina esitettyjä lukuja olisi hyvä taivuttaa: esi-
merkiksi kello 18:sta alkaen. Tätä en ole toteuttanut enkä edes miettinyt tarkem-
min, onnistuisiko se kohtuullisella vaivalla. Varsinainen taivuttaminen jäisi luulta-
vasti morfologisen generoinnin tai jonkin lukusanoja taivuttavan erillisen kompo-
nentin tehtäväksi.

10.10.7 Ajanilmausten yksikkömääritteet

Ajanilmausten yksikkömääritteiden (vuosi 2004 ) mahdollista käsittelyä säännöllis-
ten lausekkeiden muunnoksilla kuvasin luvussa 9.2.2. Yksikkömääritteet voisi lisätä
ilmaukseen myös vasta generointivaiheessa, mutta niiden käsittely vaatisi todennä-
köisesti melko mutkikkaita generointisääntöjä, jotta peräkkäisillä samantyyppisillä
ajanilmauksilla olisi vain yksi oikeassa luvussa taivutettu yksikkömäärite.

Yksikkömääritteen voisi myös tuottaa kaikkien sitä vaativien ajanilmausten
edelle ja poistaa niistä tarpeettomat jälkikäsittelyvaiheessa, jolloin kyseessä olisi
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eräänlainen ellipsi. Piirrerakenteen käsittely tällä tavalla olisi kuitenkin luultavasti
hankalaa.

Todellisuudessa yksikkömääritteiden käyttö on melko vaihtelevaa, ja esimer-
kiksi klo-lyhenne saatetaan jättää kokonaan pois, erityisesti jos se on itsestään sel-
vä: esimerkiksi ma–pe 10–18 . Viikkoilmauksesta yksikkömääritettä ei kuitenkaan
yleensä voi jättää pois. Toteuttamani generointĳärjestelmä ei tuota yksikkömää-
ritteitä, koska ne olisi todennäköisesti järkevintä lisätä säännöllisten lausekkeiden
muunnoksella.

10.10.8 Välimerkit

Piirrerakenteiden generointi tuottaa piirteet, jotka määräävät välimerkit. Ongelma-
na tässä on se, että keskellä ilmausta olevan sivulauseen edessä ja jäljessä pitäisi
olla pilkku, mutta ilmauksen lopussa olevan sivulauseen yhteydessä vain sen edellä.
Tämän voisi ehkä ratkaista merkitsemällä piirrerakenteeseen sivulauseet ja tuotta-
malla niiden perusteella välimerkit vasta pintageneroinnissa tai jollain välivaiheel-
la. Usein ongelman voisi myös kiertää käyttämällä sivulauseen sĳaan etumääritet-
tä. Toteuttamani generointisäännöt eivät tuota sivulauseiden yhteyteen lainkaan
välimerkkejä.

Toinen välimerkkiongelma liittyy sisäkkäisiin listoihin: jos listan alkioina on
listoja tai mahdollisesti sivulauseita sisältäviä ajanilmauksia, ulomman listan al-
kiot olisi hyvä erottaa puolipisteillä. Yksinkertaisimmillaan tämän saattaisi voida
toteuttaa tutkimalla rinnastusrakenteen (listan) käsittelevässä säännössä, sisältä-
vätkö sen jälkeläiset rinnastusrakenteita. Sivulauseita sisältävien rakenteiden tun-
nistaminen ei onnistu piirrerakenteen generointivaiheessa yleispätevästi, koska se
edellyttäisi tietoa generoinnin tuloksista.

10.10.9 Vuosilukuväli-ilmauksen loppuvuosi kaksinumeroisena

Vuosilukuväli-ilmauksen loppuvuosi voitaisiin haluta tuottaa kaksinumeroisena, jos
se on samalla vuosisadalla kuin välin alkuvuosi: esimerkiksi 1992–98 . Tämän voisi
luultavasti toteuttaa generointĳärjestelmässä käyttämällä sopivasti generointisään-
töjen parametreja. Se ei kuitenkaan onnistuisi pelkästään generointisäännöillä (ellei
niihin lisäisi jonkinlaista merkkĳonon osajono-operaatiota), vaan se edellyttäisi eri-
tyistä tukea joko piirrerakenteen generoinnin tai pintageneroinnin XSLT-muunnos-
säännöstöön. Generoinnin kannalta olisi yksinkertaisempaa muuntaa säännöllistä
lauseketta ennen generointia siten, että lauseke sisältäisi suoraan kaksinumeroisen
vuosiluvun sopivissa kohdissa. Kaksinumeroisia vuosilukuja ja niiden yleisiä ongel-
mia käsittelen liitteessä C.10.
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11 Arviointi ja johtopäätökset

Tämä luku arvioi tutkielman tavoitteiden toteutumista (aliluku 11.1) ja tehtyjä
ratkaisuja (11.2), esittelee mahdollisia jatkotutkimuskohteita (11.3) sekä arvioi työn
merkitystä ja käyttömahdollisuuksia (11.4).

11.1 Työn tavoitteiden toteutuminen

WWW-sivuilta keräämäni ajanilmausaineiston perusteella olen pyrkinyt selvittä-
mään millaisia kalenteriajanilmauksia todellisuudessa käytetään. Keräämäni aineis-
ton kattavuutta on vaikea arvioida, mutta pidän todennäköisenä, että kuvaamani
ilmaustyypit kattavat suurimman osan kalenteriajanilmauksista ja suuren osan nii-
den sisältämistä erilaisista rakenteista.

Säännöllisillä lausekkeilla voi esittää tyydyttävästi useimmat korpuksesta löy-
tyneet kalenteriajanilmausten tyypit. Puutteiksi jäivät erityisesti sisäisiä viittauksia
sisältävät ja epätäsmälliset ilmaukset sekä murtolukuilmaukset. Läheskään kaikkia
rakenteita en kuitenkaan pystynyt kuvaamaan niin kompositionaalisesti kuin olisi
hyvä.

Ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita käsittelevistä päättelymenetelmistä
olen tutkinut ensisĳaisesti mallintarkistamista, joka toimii yksinkertaisissa tapauk-
sissa mutta on yleisesti liian raskasta. Termien toisinkirjoitukseen perustuvien päät-
telyiden tarkempi tutkiminen jää mahdollisen jatkotutkimuksen kohteeksi.

Luonnolliskielisten ilmausten generointi laajennetuista säännöllisistä lausek-
keista XSLT-muunnoksilla ja XML-muotoisilla generointisäännöillä näytti mahdol-
liselta. Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden ja vastaavien luonnolliskielisten
ilmausten rakenteet ovat ainakin pääosin sen verran lähellä toisiaan, että generoin-
nin ei näyttäisi tarvitsevan tehdä merkittäviä rakenteellisia muunnoksia. Sen sĳaan
kielellisen pintamuodon tuottamisessa näyttäisi olevan monia hankalia yksityiskoh-
tia. Generoinnin toteutuksen suppeuden vuoksi erityisesti mutkikkaiden tai toisiinsa
vaikuttavien rakenteiden kuvaamisen vaatima työmäärä jäi kuitenkin avoimeksi.

11.2 Ratkaisujen arviointia

11.2.1 Menetelmät

Pyrin keräämään laajemman ajanilmausaineiston kuin MIETTA-hankkeessa. Lo-
pulta kävin kuitenkin läpi melko pienen osan kaikista aineiston pohjaksi keräämis-
täni WWW-sivuista. Aineiston keskittyminen aukioloajanilmauksiin saattoi vinout-
taa kuvaa kalenteriajanilmauksista yleensä.

Aineiston keräämisessä ja käsittelemisessä olisi voinut olla järjestelmällisempi.
Olisi esimerkiksi ollut hyvä merkitä hakujen päivämäärät muistiin. Ilmausten ym-
päristöä olisi voinut tutkia tarkemmin ja mahdollisesti merkitä siitä jotain muistiin.
Yleensä pyrin varmistamaan, että ilmaus oli hakemassani merkityksessä eikä jossain
toisessa, mutta joissain tapauksissa tämä jäi epävarmaksi. Järjestelmällisempi ai-
neiston kerääminen ja käsitteleminen olisi saattanut mahdollistaa myös jonkinlaisen
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ilmaustyyppien yleisyyden arvioinnin.
Täydennysaineiston kerääminen erosi merkittävästi perusaineiston keräämi-

sestä: se perustui mieleeni tulleiden mahdollisten ajanilmaustyyppien esiintymisen
testaamiseen WWW-hakupalveluilla. Pelkkä WWW-hakupalvelujen käyttäminen
ei kuitenkaan välttämättä anna koko kuvaa, vaikka ne kattavatkin hyvin suuren do-
kumenttĳoukon. Suomen kielen osalta yhtenä ongelmana on se, että hakupalvelut
eivät tunnista sanojen taivusmuotoja. Englannin ongelmana taas on se, että ei-äi-
dinkielinen ei välttämättä tiedä oikeaa tai yleisintä tapaa ilmaista tietty merkitys.
En kirjannut, millaisia ajattelemiani ajanilmaustyyppejä en löytänyt.

Ajanilmausten rakenteita vastaavien säännöllisten lausekkeiden rakenteiden
muodostaminen ei varsinaisesti perustunut mihinkään formaaliin teoriaan, vaan lä-
hinnä omaan intuitiooni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteista ja
rakenteiden kokeilemiseen XFST-työkalulla (Karttunen et al. 1997). Rakenteiden
kokeilemisessa oli työlästä selvittää, oliko tietyn säännöllisen lausekkeen merkkĳo-
nojoukkona esitetty tulos oikea. En tutkinut rakenteiden toimivutta kovin laajasti
muiden rakenteiden yhteydessä, joten niiden kompositionaalisuuden varmistaminen
jäi suppeaksi.

Generointitulosten oikeellisuuden varmistamiseksi olisi voinut käyttää jonkin-
laista yksikkötestausta, jossa kunkin syötelausekkeen generointitulosta olisi verrattu
lausekkeen mallitulokseen.

11.2.2 Ajanilmausaineisto

Ilmausten rakenteiden selvittäminen aineistopohjaisesti antoi aiempaa paremman
kuvan todellisuudessa käytettävistä ajanilmauksista. Se toi esille ilmaustyyppejä,
joita en ollut lainkaan ajatellut. Aineiston kattavuutta on kuitenkin vaikea arvioi-
da. Täysin kattava se tuskin on, koska jälkeenpäin mieleeni on tullut ajanilmaus-
ten rakenteita, joita en tutkimassani aineiston osassa huomannut. Tähän on voinut
vaikuttaa esimerkiksi perusaineiston keräämisessä käyttämieni hakusanojen painot-
tuminen aukioloajanilmauksiin. Uusia rakenteita tai niiden muunnelmia on tullut
mieleeni vielä aivan työn loppuvaiheessa. Muiden ajanilmauksia käsittelevien tut-
kimusten perusteella uskoisin kuvaamieni ilmaustyyppien kuitenkin kattavan suu-
rimman osan kalenteriajanilmauksista ja suuren osan niiden sisältämistä erilaisista
rakenteista.

11.2.3 Ajanilmausten analysointi

Ajanilmausten rakennetta ja kielellistä asemaa olisi voinut analysoida tarkemmin
jonkin kielioppimallin avulla. Nyt luokittelin ilmauksia rakenteen mukaan oman
sormituntumani perusteella. Ilmausten kielellinen asema jäi kokonaan tutkimatta.

En ole yrittänyt selvittää, mitä aineiston mahdollisesti monitulkintaiset il-
maukset todellisuudessa tarkoittavat: kuvaavatko esimerkiksi mittayksikköilmauk-
set epäjatkuvia vai jatkuvia ajanjaksoja tai mikä on ajankestovälien tarkoitettu
tulkinta. Tällaisia merkityksiä lienee kuitenkin usein vaikea selvittää ulkopuolisesta
tekstistä.
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11.2.4 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden semantiikan malli

Käyttämäni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden semantiikan mallin erityis-
piirteenä on suuri aakkosto: aikajanan kutakin perusjaksoa vastaava merkki on eri-
lainen. Jotta säännöllisten lausekkeiden kuvaamat kielet sisältäisivät vain aikoina
mielekkäitä merkkĳonoja, ne täytyy leikata aikajanaa kuvaavan merkkĳonon mah-
dollisesti epäjatkuvien osajonojen kanssa.

Mallintarkistamismenetelmiin perustuvan päättelyn tehottomuus ainakin ylei-
sillä automaattimenetelmillä johtuu osittain suuresta aakkostosta. Säännöllisten
lausekkeiden semanttista mallia ei välttämättä tarvitsisi käyttää, jos lausekkeiden
päättely toteutettaisiin muuten kuin mallintarkistamisena.

11.2.5 Ajanilmausten semantiikka

Laajennetut säännölliset lausekkeet näyttävät sopivan melko hyvin kalenteriajanil-
mausten semantiikan esitysmuodoksi, vaikka joitain puutteitakin jäi. Esitysmuodon
laajentaminen kattamaan ulkopuolelle jääneitä ilmaustyyppejä on yksi mahdolli-
nen jatkotutkimuskohde. Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden puutteita ja ra-
joituksia olen käsitellyt tarkemmin luvussa 8.16.

Säännöllisillä lausekkeilla pystyy esittämään ei-peräkkäisten ajanjaksojen
konkatenaatioina esitettyjä epäjatkuvia aikoja. Epäjatkuvien aikojen kuvaaminen
vaatii kuitenkin usein mutkikkaampia säännöllisten lausekkeiden rakenteita kuin
jatkuvien ajanjaksojen kuvaaminen. Esimerkiksi peräkkäisyysilmausten kohdalla
epäjatkuville ajoille soveltuvien säännöllisten lausekkeiden etsiminen jäi jatkotutki-
muksen kohteeksi (luku 8.9.1).

Säännöllisillä lausekkeilla voi ja joskus täytyy tehdä sellaisia erotteluja, joita
luonnollisessa kielessä ei ainakaan yleensä tehdä. Tällainen on esimerkiksi erottelu
kalenteriyksikköjen, jatkuvien mittayksikköjen (kestojen) ja epäjatkuvien mittayk-
sikköjen välillä (esimerkiksi viikko). Luonnollisessa kielessä tällainen erottelu voi
tulla ilmauksen käyttöyhteydestä, joten se liittyy enemmän pragmatiikkaan kuin
semantiikkaan.

Säännölliset lausekkeet ovat periaatteessa kompositionaalisia ja toimivat hy-
vin määritellysti. Käytännössä toimivan säännöllisen lausekkeen rakenteen löytä-
minen tietylle ajanilmauksen rakenteelle voi kuitenkin olla työlästä. Olisi hyvä, jos
toimivuuden voisi jotenkin todistaa lausekkeiden perusteella.

Monet esittämistäni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteista ovat
vähemmän kompositionaalisia kuin olisi ollut toivottavaa. Osaa rakenteista voi ol-
la mahdotonta esittää kompositionaalisesti. Joidenkin rakenteiden epäkompositio-
naalisuus voi kuitenkin johtua siitä, että en ole löytänyt kompositionaalista esi-
tystapaa niille tai niiden osina käytettäville rakenteille. Epäkompositionaalisuuden
syiden selvittämisessä voisi auttaa ajanilmausten kielellisen rakenteen kunnollinen
analysointi.

Joillekin ajanilmaustyypeille esittämäni säännöllisten lausekkeiden rakenteet
ovat luultavasti mutkikkaampia kuin niiden tarvitsisi olla. Tämänkin työn aikana
löysin useille ilmauksille ensin ajattelemaani yksinkertaisempia lausekkeita. Olen
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myös saattanut olettaa joidenkin rakenteiden olevan yleispätevämpiä kuin ne to-
dellisuudessa ovat.

Ajanilmausten semantiikan malli säännöllisinä lausekkeina ei ole välttämättä
kaikilta osiltaan hyvin määritelty. Erityisesti tämä tulee esiin yhdisteen ja konka-
tenaation käyttämisessä (luku 8.16.3). Luonnollisen kielen konjunktio on vaihdan-
nainen toisin kuin sen esittämiseen tietyissä tilanteissa käyttämäni säännöllisten
lausekkeiden konkatenaatio.

Esittämissäni säännöllisissä lausekkeissa olen yleensä jättänyt implisiittiseksi
leikkauksen aikajanaa vastaavan merkkĳonon osajonojen kanssa. Tämä yksinker-
taistaa ja lyhentää lausekkeita. Koska leikkauksen tekemä epämielekkäiden aikojen
poisto kuitenkin on olennainen osa ajanilmausten säännöllisiä lausekkeita ja kos-
ka leikkauksen käyttäminen on tietyissä rakenteissa välttämätöntä oikean tuloksen
saamiseksi, olisi ehkä ollut hyvä esittää leikkaus kaikissa sitä tarvitsevissa paikoissa.

Ajanilmausten säännölliset lausekkeet ovat periaatteessa kielestä riippumatto-
mia. Niissä täytyy kuitenkin ottaa huomioon peruslausekkeiden merkitykset. Erityi-
sesti juhlapäivien sĳainnit saattavat vaihdella maittain: esimerkiksi pääsiäinen on
yleensä eri aikaan ortodoksisissa ja läntisissä kirkkokunnissa (Bry et al. 2003: 76).
Lisäksi esimerkiksi englannin morning voi viitata joko aamuun tai aamupäivään
(Endriss 1998b: 33).

Tässä työssä olen esittänyt säännöllisillä lausekkeilla vain gregoriaanisen ka-
lenterin aikoja kuvaavia ajanilmauksia. Säännölliset lausekkeet sopisivat todennä-
köisesti myös muiden kalenterĳärjestelmien aikojen esittämiseen määrittelemällä so-
pivat peruslausekkeet. Sen sĳaan säännölliset lausekkeet eivät ehkä sovellu hyvin eri
kalenterĳärjestelmien välisten muunnosten tekemiseen, johon esimerkiksi WebCal
(Ohlbach 2002a) ja τZaman (Urgun et al. 2004) pyrkivät. Muunnos vaatisi ehkä
ainakin kuvauksen säännöllisen lausekkeen kuvaamasta kielestä toisen kalenterĳär-
jestelmän säännölliseksi lausekkeeksi tai suoran kuvauksen eri kalenterĳärjestelmien
säännöllisten lausekkeiden (ainakin peruslausekkeiden) välillä.

11.2.6 Päättely ajanilmauksilla

Päättely mallintarkistamisen avulla toimii, kun käytettävä aikajana on riittävän
lyhyt eikä säännöllinen lauseke ole liian mutkikas. Käytännössä riittävillä aikaja-
noilla tai mutkikkaammilla lausekkeilla mallintarkistaminen vaatisi kuitenkin aivan
liian paljon muistia ja olisi liian hidasta. Lisäksi kyselyn tuloksen eli äärellisen au-
tomaatin tuloskielen tulkitseminen on kuitenkin hankalaa.

Termien toisinkirjoittamiseen perustuva päättely edellyttää säännöllisten
lausekkeiden operaatioita ja makroja käsittelevien toisinkirjoitussääntöjen kirjoit-
tamista. Toisinkirjoittamiseen perustuva päättely toimi ainakin kokeilemassani yk-
sinkertaisessa tapauksessa, vaikkakaan tekemäni toisinkirjoitussäännöt eivät olleet-
kaan konfluentteja. Toisinkirjoittamiseen perustuvan päättelyn toteuttaminen kat-
tamaan kaikki tässä työssä esittelemäni säännöllisten lausekkeiden rakenteet voisi
kuitenkin olla työlästä.
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11.2.7 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden muunnokset

Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden muunnosten käsittely jäi tässä työssä
muutaman mahdollisen esimerkin mainitsemiseen. Muunnosten käyttäminen sään-
nöllisten lausekkeiden rakenteiden normalisointiin helpottaisi generointĳärjestelmän
työtä.

Muunnosten sopivin toteutustapa jäi avoimeksi. XSLT-muunnos olisi luon-
nollinen XSLT-pohjaisen generoinnin yhteydessä, mutta toisaalta termien toisinkir-
joittaminen saattaisi soveltua muunnoksiin paremmin, etenkin jos niissä käsitellään
kerran muunnettua rakennetta uudelleen.

Jotkin muunnokset saattavat olla sellaisia, että varsinaisen generointivaiheen
olisi hyvä pystyä vaikuttamaan niihin. Esimerkiksi jos kokonaisuus sisältää useita
ajanilmauksia, niistä ensimmäinen voisi olla kielelliseltä muodoltaan täydellisempi
tai muuten pitempi kuin loput. Ensimmäinen voisi esimerkiksi sisältää yksikkömää-
ritteitä, lopuista voisi jättää pois ainakin osan niistä. Toisaalta jos generointitulos
sisältää useita erillisiä ajanilmauksia, ajanilmausten generoinnin täytyisi toimia jon-
kin laajemman generointiäjärjestelmän osana ja tämä laajempi järjestelmä soveltaisi
kussakin tapauksessa ilmaukseen siihen parhaiten soveltuvia muunnoksia.

11.2.8 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden XML-muoto

Ajanilmausten säännöllisille lausekkeille tekemäni XML-muoto on ollut toimiva,
vaikka se ei olekaan minkään standardin tai ehdotuksen mukainen. Erityisesti muo-
to mahdollistaa uusien operaatiotyyppien helpon lisäämisen muuttamatta DTD:tä.
XML:n välineillä ei kuitenkaan pysty tarkistamaan ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden makrojen argumenttien oikeellisuutta.

Generoinnin lisäksi olen käyttänyt säännöllisten lausekkeiden XML-muotoa
myös lähtömuotona suurelle osalle tämän tutkielman tekstissä esiintyvistä ajanil-
mausten säännöllisistä lausekkeista. Sitä varten tein XSLT-muunnossäännöstön, jo-
ka muuntaa XML-muotoisen LATEX-muotoon. XML-muodosta voisi tuottaa vastaa-
vat ilmaukset myös esimerkiksi XFST:n käyttämässä muodossa. Makrojen laajen-
taminen XSLT-muunnoksella edellyttäisi solmujoukkolaajennuksen tai XSLT 2.0:n
käyttämistä.

11.2.9 XSLT-pohjainen generointi

Tässä työssä toteuttamani XSLT-pohjainen generointĳärjestelmä kattaa vain pie-
nehkön osan kaikista ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteista, joten
XSLT-pohjaisen pohjaisen generoinnin soveltuus tähän tarkoitukseen jää osittain
avoimeksi. Yleisesti luonnolliskielisen ilmauksen generointi ajanilmauksen säännölli-
sestä lausekkeesta vaikuttaisi pohjimmiltaan oletetulla tavalla suoraviivaiselta, kos-
ka luonnolliskielinen ilmaus on perusrakenteeltaan lähellä säännöllistä lauseketta.
Rakenteellisen vastaavuuden kannalta ollennaista on makrojen käyttäminen sään-
nöllisissä lausekkeissa. Hankaluuksia aiheuttavat lähinnä ilmausten pintaesitysmuo-
toon liittyvät asiat. Myös useita erilaisia ilmaustyypejä yhdistävien ilmausten gene-
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rointi voi aiheuttaa ongelmia, joskin tällaisten ilmausten testaaminen jäi vähäiseksi.
Ehkä suurin ja periaatteellisin generoinnissa kohtaamani ongelma on tiettyjen

rakenteiden vaatiman luvun (yksikkö vai monikko) päätteleminen, jos säännöllisestä
lausekkeesta ei suoraan ilmene sen kuvaaman joukon laajuus (luku 10.10.2). Väärä
luku tekee generointituloksesta epäluonnollisen, vaikka sen vielä voisikin ymmärtää.
Mahdollisesti generointisääntöihin voisi kehittää jonkinlaisia heuristiikkoja oikean
luvun selvittämiseen.

Generointĳärjestelmä koostuu useasta eri XSLT-muunnoksesta. Tämä on ge-
neroinnin putkiarkkitehtuurin mukaista (Reiter & Dale 2000: 59–72, Wilcock 2001),
vaikka toteuttamani vaiheet eivät suoraan vastaakaan laajemmissa generointĳärjes-
telmissä usein käytettyjä vaiheita. Koska ajanilmausten säännölliset lausekkeet ovat
rakenteeltaan melko lähellä vastaavaa luonnolliskielistä ilmausta, erillistä dokumen-
tinsuunnittelua ei tarvita. Generoinnin ensimmäinen päävaihe tuottaa säännöllises-
tä lausekkeesta piirrerakenteen, jonka toinen päävaihe muuntaa pintatekstiksi.

Generoinnin välimuotona oleva yksinkertainen dependenssipiirrerakenne ei pe-
rustu mihinkään kielioppimalliin. Johonkin oikeaan kielioppimalliin perustuva ra-
kenteenkuvaus olisi todennäköisesti parempi erityisesti mutkikkaampien rakentei-
den generoinnissa. Toisaalta erityisesti piirrepohjaiset mallit käyttävät tyypillisesti
unifikaatiota, jonka toteuttaminen XSLT:llä olisi luultavasti työlästä. Unifikaation
tilalla esimerkiksi kongruenssin kuvaamiseen käyttämäni piirteiden kopiointi erilli-
sen XSLT-muunnoksen avulla näyttäisi ainakin pääosin toimivalta vaihtoehdolta.

Erillisten XML-muotoisten generointisääntöjen käyttämisen ansiosta piirrera-
kenteen generoivaan XSLT-muunnossäännöstöön jäi vain kielestä riippumaton ko-
neisto. Generointisääntöjen kirjoittamisen voi ajatella kielidatatiedoston muokkaa-
misena helpommin kuin enemmän ohjelmointia muistuttavan XSLT-muunnossään-
töjen kirjoittamisen. Kohtuullisen luonnollisen generointituloksen saamiseksi gene-
rointisäännöt tarvitsivat ehtorakenteen. Joidenkin ilmaustyyppien generointia var-
ten ehtorakenteen sallimia ehtoja pitäisi ehkä vielä laajentaa.

Toteuttamani piirrerakenteiden generoinnin yksi merkittävä ongelma on
useasta lähteestä tulevien samojen piirteiden käsittely. Valitsemassani ratkaisus-
sa ensimmäisenä piirrerakenteessa oleva piirre jää voimaan. Käytännössä voi vain
valita, onko säännön piirteelle antama arvo oletusarvo, jonka muut säännöt voi-
vat ohittaa, vai sellainen, jonka pitäisi ohittaa muiden sääntöjen piirteelle antamat
arvot.

Generointi erillisiä generointisääntöjä käyttäen on todennäköisesti tehotto-
mampaa kuin suoraan XSLT-muunnossäännöillä toteutettuna, vaikkei yksittäisen
ilmauksen generointi erityisen hidasta olekaan. Generointisääntöjen ilmaisuvoima
on selvästi pienempi kuin XSLT-sääntöjen: ne eivät voi esimerkiksi tutkia mieli-
valtaisen elementin (säännöllisen lausekkeen operaation) attribuutin arvoa tai käsi-
tellä attribuuttien arvoja merkkĳonoina. Toisaalta kielen rakenteiden kuvauksessa
on usein tavoitteena selvitä mahdollisimman pienellä ilmaisuvoimalla. Parametrit
(attribuutit) ja ehtorakenteet lisäävät generointisääntöjen ilmaisuvoimaa ja mah-
dollistavat erilaisten tulosrakenteiden generoinnin vain vähän toisistaan eroavista
syöterakenteista.
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XSLT:n käyttämisestä generointisääntöjen avulla generoimiseen tuskin on
merkittävää etua, koska samoja generointisääntöjä käyttävän ohjelman voisi toteut-
taa myös jollain tavanomaisella ohjelmointikielellä XML-käsittelykirjastoa käyt-
täen. XSLT 1.0:n rajoitukset näkyvät esimerkiksi generointisääntöjen välisten argu-
menttien välittämisen rajoituksina. Toisaalta jonkinasteinen riippumattomuus to-
teutuksesta on myönteistä.

Generointĳärjestelmän XSLT-muunnosäännöstöt voisivat olla melko helposti
sovitettavissa myös muihin syötemuotoihin, koska niissä on melko vähän riippu-
vuuksia käyttämästäni ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden XML-muodosta.
Syötemuodon pitäisi kuitenkin olla rakenteeltaan melko lähellä siitä generoitavaa
luonnolliskielistä ilmausta. Generointĳärjestelmä voisi soveltua säännöllisten lausek-
keiden mahdollisten laajennusten käsittelyyn, ainakin jos laajennuksen ilmaisuvoi-
ma pysyy yhteydettömien menetelmien sisällä. XSLT:n välineiden avulla voisi ehkä
käsitellä myös esimerkiksi lähtölausekkeen sisäiset muuttujaviittaukset.

Dependenssipiirrerakenteen generoiva vaihe ei riipu piirrerakenteen muodosta,
vaan piirrerakenne tulee kokonaan generointisäännöistä. Generoinnin myöhemmät
vaiheet kuitenkin riippuvat suoraan piirrerakenteesta, sen XML-muodosta ja myös
sen käyttämistä piirteistä.

11.3 Jatkotutkimus ja -kehitys

Ajanilmausten säännöllisiin lausekkeisiin liittyy useita mahdollisia jatkotutkimus-
tai jatkokehityskohteita. Käytännön sovellettavuuden kannalta pitäisi tutkia erityi-
sesti päättelyn toteutusvaihtoehtoja. Myös lausekkeiden laajentaminen kattamaan
useampia ilmaustyyppejä olisi hyödyllistä.

11.3.1 Ajanilmausten kielellinen luonne

Ajanilmausten kielellisen luonteen ja kieliopillisen aseman selvittäminen voisi auttaa
perustelemaan säännöllisten lausekkeiden soveltuvuutta ajanilmausten semantiikan
kuvaamiseen. Se voisi olla pohjana myös paremmin perustellulle generointĳärjestel-
mälle. Yksi mahdollisuus olisi käyttää ilmausten kuvaamiseen jotain kategoriakie-
lioppimallia (esimerkiksi Steedman 1988).

Voisi myös tutkia ajanilmausten rakenteita muissakin kielissä kuin suomessa ja
englannissa ja selvittää, onko rakenteissa merkittäviä eroja, jotka vaikuttaisivat nii-
den semantiikan esittämiseen säännöllisinä lausekkeisina ja ilmausten generointiin.
Suuria eroja ei ehkä ole, koska ajanilmaukset ovat suhteellisen yksinkertaisia.103

11.3.2 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteiden
laajentaminen

Voisi tutkia, miten ajanilmauksiin usein liittyvät, nyt ulkopuolelle jääneet raken-
teet voisi liittää ajanilmausten säännöllisiin lausekkeisiin (luku 8.16). Näitä ovat

103Endriss (1998b: 152) arvioi, että Verbmobilin TEL-muodolla voisi kuvata englannin ja saksan
lisäksi myös muiden luonnollisten kielten ajanilmaukset joitain erikoisilmiöitä lukuun ottamatta.
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erityisesti epämääräiset ja epätäsmälliset ajanilmaukset sekä sisäisiä viittauksia si-
sältävät ajanilmaukset, mutta mahdollisesti myös ilmausten määritteet ja osakoh-
deilmaukset. Myös deiktisten ja anaforisten ilmausten käsittelyä voisi tutkia tar-
kemmin. Yksi erityinen ongelma ovat murto-osailmaukset, jotka ovat rakenteeltaan
yksinkertaisia, mutta joiden semantiikkaa ei näyttäisi voivan esittää yleisesti sään-
nöllisinä lausekkeina. Voisi myös selvittää, pystyykö säännöllisillä lausekkeilla esit-
tämään iCalendar- ja SkiCal-muodoilla kuvattavissa olevat ajat, erityisesti erilaiset
toistorakenteet (luku 2.1.17). Lisäksi voisi tutkia epäjatkuvien aikojen vaihtoehtoi-
sia esitystapoja.

Vaikka säännöllisillä lausekkeilla näyttääkin pääosin pystyvän kuvaamaan
ajanilmausten rakenteet, pelkät säännölliset lausekkeet eivät riitä kaikkiin edellä
mainittuihin laajennuksiin. Jokin muu malli voisi olla kattavampi, mutta silloin
todennäköisesti menetettäisiin säännöllisten lausekkeiden hyvät ja hyvin tunnetut
ominaisuudet.

11.3.3 Ajanilmausten liittäminen laajempiin kokonaisuuksiin

Voisi tutkia, miten säännöllisinä lausekkeina esitetyt ajanilmaukset voisi liittää
osaksi yleisempää tapahtumien kuvausmuotoa, esimerkiksi Carlsonin (2003) tapah-
tumakalkyylin tapaan. Tapahtumien ottaminen mukaan voisi mahdollistaa esimer-
kiksi suljettuusilmausten oikeanlaisen käsittelyn.

Ajanilmausten ulkopuolelta voisi yrittää löytää jonkinlaisen sopivan yleisen
esitysmuodon ja semantiikan myös MIETTA-hankkeessa käsitellyille hinnanilmauk-
sille sekä muille niitä muistuttaville numeerisille ilmauksille. Nämä ilmaustyypit olisi
vielä hyvä pystyä yhdistämään ajanilmauksiin.

11.3.4 Peruslausekkeiden määrittely ja ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden muodostaminen

Tässä työssä olen olettanut ajanilmausten peruslausekkeiden olevan valmiiksi mää-
riteltyjä. Voisi tutkia, voisiko ne määritellä säännöllisinä lausekkeina jonkin perusa-
janjakson pohjalta. Tämä liittyy jaksollisten aikojen kuvaamiseen, johon liittyvään
tutkimukseen viittasin luvussa 2.1.13.

Yksittäisen säännöllisen lausekkeen rakenteen valinta tiettyä ajanilmausta ku-
vaavaan rakenteeseen voi olla vaikeaa: esimerkiksi millaista komplementtioperaatio-
ta pitäisi käyttää missäkin yhteydessä. Oikean rakenteen valitsemiseen eri tilanteis-
sa voisi yrittää kehittää jonkinlaisia sääntöjä tai heuristiikkoja.

11.3.5 Päättely ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla

Mahdollisten sovellusten kannalta keskeistä olisi tutkia päättelyn toteuttamista te-
hokkaammin, joko termien toisinkirjoituksen avulla tai jollain muulla tavalla. Kaik-
ki ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden rakenteet kattavan termien toisinkir-
joitusjärjestelmän kehittäminen olisi todennäköisesti melko suuri työ. Tällaisen toi-
sinkirjoitusjärjestelmän olisi hyvä olla konfluentti ja päättyvä.
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Jonkinlaiset puumuunnokset voisivat soveltua ainakin ajanilmausten lausek-
keiden säännöllisten lausekkeiden muunnosten tekemiseen ja luonnollisen kielen ge-
nerointiin, ehkä myös päättelyyn. Puumuunnoksia ja puutransduktoreita käsittele-
vät esimerkiksi Fülöp & Vogler (1998) ja Comon et al. (2002).

11.3.6 Generointĳärjestelmä

Tätä työtä varten toteuttamani ajanilmausten generointĳärjestelmä jäi kattavuu-
deltaan melko suppeaksi. Olisi hyvä varmistaa, riittävätkö toteuttamani XSLT-
muunnokset ja erityisesti piirrerakenteiden generointisääntöformalismi kaikkien
säännöllisten lausekkeiden kattamien ajanilmausten rakenteiden generoimiseen. Yk-
sikön ja monikon valitsemiseen epäselvissä tapauksissa voisi yrittää kehittää jonkin-
laisia heuristiikkoja. Generointitulosten oikeellisuuden tutkimista helpottaisi morfo-
logisen generaattorin liittäminen pintagenerointivaiheeseen, mikä onnistuisi XSLT:n
laajennusfunktioiden avulla.

Itse generointĳärjestelmässä voisi kehittää esimerkiksi piirteiden käsittelyä
tarkentamalla piirteiden järjestyksen käsittelyä ja mahdollisesti korvaamalla piir-
teiden kopioinnin oikealla piirreunifikaatiolla. Voisi myös tutkia käyttämieni depen-
denssipiirrerakenteiden korvaamista jonkin oikean kielioppimallin mukaisilla piirre-
tai muilla rakenteilla.

Jos generointĳärjestelmää käytettäisiin käytännön sovelluksessa, olisi syytä
tutkia myös keinoja tehostaa sen toimintaa. Generointisäännöt voisi kääntää niin,
että niiden ei tarvitsisi kutsua ajonaikaisesti toisia sääntöjä. Voisi myös tutkia vas-
taavan toiminnallisuuden toteuttamista muuten kuin XSLT-muunnoksilla.

Generointĳärjestelmää voisi kokeilla soveltaa myös johonkin toiseen suhteelli-
sen yksinkertaiseen sovellusalueeseen.

11.3.7 Ajanilmausten eristäminen tekstistä

Yksi laaja tutkimuskohde olisi (kalenteri)ajanilmausten tunnistaminen ja eristämi-
nen tekstistä sekä muuntaminen säännöllisiksi lausekkeiksi. Koska ilmausten eristä-
minen rajoittamattomasta tekstistä on luultavasti vaillinaista ja epätarkkaa, voisi
määritellä rajoitetun kielen, jonka ilmauksia voisi muuntaa helpommin ja varmem-
min vastaaviksi säännöllisiksi lausekkeiksi. Tällaista rajoitettua kieltä voisi esimer-
kiksi käyttää tiedontuottajien kannalta helpompana syötemuotona järjestelmässä,
joka käsittelisi ajanilmauksia säännöllisinä lausekkeina.

11.3.8 Ajanilmausten mutkikkuuden ja generoinnin formaali
ilmaisuvoima

Merkittävä ajanilmausten mutkikkuutta koskeva kysymys on se, sisältävätkö ne
rakenteita, joiden käsittelyyn yhteydettömät (context-free) menetelmät eivät riitä.
Sellaisia rakenteita ei pystyisi kuvaamaan säännöllisillä lausekkeilla, ja ne edellyt-
täisivät myös generoinnilta vastaavaa ilmaisuvoimaa.

Myös toteuttamani XSLT-pohjaisen generoinnin ilmaisuvoimaa voisi tutkia.
Tutkimista vaikeuttavat esimerkiksi usean peräkkäisen XSLT-muunnoksen käyttä-



160

minen, erillisen generointisäännöstön käyttäminen ja se, että XSLT-muunnossään-
nöt käyttävät XPath-lausekkeiden rakenteita hyväkseen varsin vapaaksi. Peräkkäi-
set XSLT-muunnokset lisäävät ilmaisuvoimaa, kun taas erillisen generointisäännös-
tön käyttäminen vähentää sitä ainakin käytännössä ja ehkä myös teoreettisesti.

11.4 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden ja
generoinnin merkitys ja käyttömahdollisuudet

Monissa käytännön sovelluksissa tarvitaan ajanilmausten käsittelyä. Sovellusten
kannalta ajanilmausten esittämisellä kielestä riippumattomassa muodossa on aina-
kin kaksi mahdollista etua: yhtäältä ajanilmaukset voi tuottaa saman informaation
perusteella usealla eri kielellä ja toisaalta ajanilmauksia voi käsitellä ohjelmallisesti,
esimerkiksi kohdistaa niihin kyselyjä tai päätellä niillä jotenkin. Ajanilmausten ge-
nerointi saattaa riittää lähinnä joihinkin monikielisiin sovelluksiin, mutta yleisesti
ohjelmallisen käsittelyn mahdollisuus lienee keskeisempi.

Tämän työn perusteella laajennetuilla säännöllisillä lausekkeilla näyttäisi voi-
van kuvata suuren osan kalenteriajanilmausten rakenteiden semantiikasta. Lisäksi
säännöllisistä lausekkeista voisi luultavasti tuottaa pääosin melko suoraviivaisesti
vastaavat luonnolliskieliset ilmaukset. Sen sĳaan ilmausten päättelyn toteuttami-
nen käytännössä käyttökelpoisella tavalla jäi jatkotutkimuksen kohteeksi.

Säännöllisiä lausekkeita voisi tällaisinaan käyttää ajanilmausten esitysmuo-
tona ehkä jossain sellaisessa sovelluksessa, jossa riittää ajanilmausten generointi
usealla kielellä. Tällainen voisi olla esimerkiksi jokin matkailualan tietokanta tai ta-
pahtumakalenteri, kuten MIETTA-hankkeessa. Tällaisissa tietokannoissa on yleen-
sä monen eri kohteen tietoja, ja aikainformaation rakenne vaihtelee kohteesta toi-
seen, jolloin sen esitysmuodon on hyvä olla monipuolinen ja joustava. Esimerkiksi
tapahtumiin ei kuitenkaan voisi kohdistaa aikaan perustuvia kyselyjä, mikä olisi
merkittävä rajoitus.104 Jotta säännölliset lausekkeet olisivat käytännössä vaihtoeh-
to aikainformaation esittämiseen, niille pitäisi löytää ja toteuttaa riittävän tehokas
päättelyjärjestelmä.

Säännöllisten lausekkeiden etuna verrattuna muihin mahdollisiin ajanilmaus-
ten esitysmuotoihin voi nähdä ainakin säännöllisten lausekkeiden semantiikan yk-
sinkertaisuuden ja tunnettuuden sekä niiden rakenteiden joustavuuden ja laajennet-
tavuuden, ainakin tässä työssä käsittelemässäni säännöllisten lausekkeiden muodos-
sa. Toisaalta sovelluskohtaiset tai muuten nimenomaan ajanilmausten esittämiseen
suunnitellut muodot esimerkiksi voivat olla tarkoitukseensa tehokkaampia ja kattaa
kaikki sovelluksen tarvitsemat ilmaukset. Pelkillä säännöllisillä lausekkeilla ei olisi
pystynyt esimerkiksi kuvaamaan Verbmobilin TEL-muodon kattamia ajanilmaus-
ten rakenteita (luku 2.1.7.2). Kuitenkin myös TEL-muotoon perustuva päättely
kärsi tehokkuusongelmista ainakin Endrissin (1998b: 150) kuvaamassa Prolog-poh-

104Tietokanta voisi tietysti sisältää tapahtumiin liittyvää aikainformaatiota myös jossain yksin-
kertaisemmassa muodossa, johon voisi kohdistaa kyselyjä. Tällöin kuitenkin sama informaatio olisi
esitetty osittain useaan kertaan, mikä lisäisi virheiden mahdollisuuksia.
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jaisessa prototyypissä.
Erityisesti jos ajanilmausten semantiikkaa ei tarvita, monikielisen generoin-

nin vaihtoehtona voisi olla automaattinen kielenkääntäminen: ajanilmaukset esitet-
täisiin yhdellä kielellä ja järjestelmä kääntäisi ne muille kielille. Monikielinen ko-
nekäännösjärjestelmäkin saattaisi kuitenkin käyttää jonkinlaista välikieltä ajanil-
mausten semantiikan esittämiseen, kuten Verbmobil-järjestelmä (Emele et al. 2000:
368), jolloin se tarvitsisi joka tapauksessa generointia. Generointiin perustuvassa
menetelmässä eri kielet olisivat tasavertaisempia, kun kääntämisessä lähtökieli oli-
si muita paremmassa asemassa. Generoinnissa voi ehkä myös paremmin säädellä
ilmausten luonnolliskielistä esitysmuotoa.

Jos monikielistä ajanilmausten generointia käyttävä järjestelmä käsittelee
muutakin kuin aikainformaatiota, kaiken muunkin informaation tai ainakin suu-
ren osan siitä pitäisi olla kielestä riippumattomassa muodossa, jotta sovellus olisi
todella monikielinen. Mitä enemmän ja mitä yksityiskohtaisempia tietoja halutaan
esittää kielestä riippumattomassa muodossa, sitä mutkikkaampi tästä muodosta tu-
lee ja sitä vaikeampi tietoja on syöttää tai muuntaa kyseiseen muotoon. Yleisim-
millään tietojen esittämiseen tarvittaisiin jonkinlainen kaiken kattava tietämyksen
esitysmuoto.

Ajanilmausten kielestä riippumattomalla esittämisellä ja generoinnilla sekä
ajanilmausten päättelyllä olisi siis käyttökohteita. Säännöllisten lausekkeiden käyt-
tökelpoisuus yleinen näihin tarkoituksiin jää tutkittavaksi.



162

Lähteet
Alexandersson, Jan, Ralf Engel, Michael Kipp, Stephan Koch, Uwe Küssner, Nor-

bert Reithinger & Manfred Stede 2000. Modeling Negotiation Dialogs. Wahlster
(2000b), 441–451.

Allen, James F. 1983. Maintaining Knowledge about Temporal Intervals. Communications of
the ACM 26: 832–843. http://doi.acm.org/10.1145/182.358434.

Artale, Alessandro & Enrico Franconi 2000. A survey of temporal extensions of description
logics. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 30: 171–210.

Beesley, Kenneth R. & Lauri Karttunen 2003. Finite State Morphology. CSLI Studies in
Computational Linguistics. Stanford, California: CSLI Publications.

Bender, Joel 2002. XML Regular Expressions (XRE) 1.0b1. WWW-sivu. http://
www.utilities.cornell.edu/XML/XRE.html (luettu 22.11.2004). Initial Draft 12-October-
2002.

van Benthem, J. 1995. Temporal Logic. Gabbay et al. (1995), 241–350.
Bex, Geert Jan, Sebastian Maneth & Frank Neven 2002. A Formal Model for an Expres-

sive Fragment of XSLT. Information Systems 27: 21–39. http://alpha.luc.ac.be/
~lucg5503/xsltfull.ps (luettu 20.11.2002).

Bray, Tim, Jean Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, Eve Maler & François Yergeau,
toim. 2004. Extensible Markup Language (XML) 1.0. Fourth Edition. The World Wi-
de Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ (luettu
22.11.2004). W3C Recommendation 4 February 2004.

Bresolin, Davide, Angelo Montanari & Gabriele Puppis 2004. Time Granularities and
Ultimately Periodic Automata. José Júlio Alferes & João Leite, toim., Logics in Artificial
Intelligence: 9th European Conference, JELIA 2004, Lisbon, Portugal, September 27–30,
2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3229, 513–525. Heidelberg: Springer-
Verlag.

Bry, François, Bernhard Lorenz, Hans Jürgen Ohlbach & Stephanie Spranger
2003. On Reasoning on Time and Location on the Web. François Bry, Nicola Henze
& Jan Małuszyński, toim., Proceedings of Workshop on Principles and Practice of Se-
mantic Web Reasoning, PPSWR 2003, Mumbai, India (9th–13th December 2003). Lecture
Notes in Computer Science 2901, 69–83. http://www.pms.ifi.lmu.de/publikationen/
#PMS-FB-2003-10.

Bry, François & Stephanie Spranger 2004. Towards a Multi-Calendar Temporal Type
System for (Semantic) Web Query Languages. Proceedings of Workshop on Principles and
Practice of Semantic Web Reasoning, St. Malo, France (6th–10th September 2004). Lecture
Notes in Computer Science 3208, 102–117. REWERSE. Springer. http://www.pms.ifi.
lmu.de/publikationen/#PMS-FB-2004-14.

Buitelaar, Paul, Luca Dini, Vittorio Di Tomaso, Alessandro Giarante, Giampao-
lo Mazzini, Rosa Meo, Klaus Netter, Jyrki Niemi & Feiyu Xu 1999. MIETTA
Deliverable 3.2/3.3: Requirements & Functional Specification. Version 1.29.

Busemann, Stephan 1996. Best-First Surface Realization. Donia Scott, toim., Proceedings
of the Eighth International Natural Language Generation Workshop (INLG ’96). 101–110.
Herstmonceux, Sussex. Myös Research Report RR-96-05, Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz, Saarbrücken, Germany.

Carlson, Lauri 2003. Tense, Mood, Aspect, Diathesis: Their Logic and Typology. Julkaisematon
käsikirjoitus. 10.2.2003.

Channarukul, Songsak 1999. YAG: A Natural Language Generator for Real-Time Systems.
Master’s thesis, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of
Wisconsin-Milwaukee.

Clark, James, toim. 1999. XSL Transformations (XSLT), Version 1.0. The World Wi-
de Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116 (luettu
20.11.2002). W3C Recommendation 16 November 1999.

Clark, James & Steve DeRose, toim. 1999. XML Path Language (XPath), Ver-
sion 1.0. The World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/1999/
REC-xpath-19991116 (luettu 23.3.2004). W3C Recommendation 16 November 1999.

Clavel, Manuel, Francisco Durán, Steven Eker, Patrick Lincoln, Narciso Martí-
Oliet, José Meseguer & José F. Quesada 2002. Maude: Specification and Program-



163

ming in Rewriting Logic. Theoretical Computer Science 285: 187–243. http://maude.cs.
uiuc.edu/papers/postscript/CDELMMQspecprog_2001.ps.gz (luettu 9.6.2003).

Clavel, Manuel, Francisco Durán, Steven Eker, Patrick Lincoln, Narciso Martí-
Oliet, José Meseguer & Carolyn Talcott 2004. Maude Manual (Version
2.1). SRI International, Menlo Park, CA. http://maude.cs.uiuc.edu/maude2-manual/
maude-manual.pdf.

Comon, Hubert, Max Dauchet, Rémi Gilleron, Florent Jacquemard, Denis Lugiez,
Sophie Tison & Marc Tommasi 2002. Tree Automata Techniques and Applications.
WWW-sivu. http://www.grappa.univ-lille3.fr/tata/ (luettu 3.11.2004). Verkkokirja.

Conway, J[ohn] H[orton] 1971. Regular Algebra and Finite Machines. Chapman and Hall
Mathematics Series. London: Chapman and Hall.

Dal Lago, Ugo & Angelo Montanari 2001. Calendars, Time Granularities, and Automata.
Christian S. Jensen, Markus Schneider, Bernhard Seeger & Vassilis J. Tsotras, toim., Ad-
vances in Spatial and Temporal Databases: 7th International Symposium, SSTD 2001, Re-
dondo Beach, CA, USA, July 12–15, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science
2121, 279–298. Heidelberg: Springer-Verlag.

Dawson, F[rank], S[urendra K.] Reddy, D[oug] Royer & E[ric R.] Plamondon
2002. iCalendar DTD Document (xCal). IETF, Network Working Group. http://xml.
coverpages.org/draft-ietf-calsch-many-xcal-02.txt (luettu 27.10.2004). Internet-
Draft, rauennut 23.1.2003.

Dawson, Frank & Derik Stenerson 1998. Internet Calendaring and Scheduling Core Object
Specification (iCalendar). IETF, Network Working Group. http://www.ietf.org/rfc/
rfc2445.txt (luettu 10.12.2003). Internet proposed standard RFC 2445.

Dershowitz, Nachum & Jean-Pierre Jouannaud 1990. Rewrite Systems. van Leeuwen
(1990), 243–320.

Dünnweber, Jan & Hans Jürgen Ohlbach 2004. Active Event Databases for Evaluating Tem-
poral Notions. Julkaisematon käsikirjoitus. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/
ohlbach/homepage/publications/PRP/WebTNDB.pdf (luettu 15.10.2004).

Emele, Martin C., Michael Dorna, Anke Lüdeling, Heike Zinsmeister & Christian
Rohrer 2000. Semantic-Based Transfer. Wahlster (2000b), 359–376.

Endriss, Ulrich 1998a. Semantik zeitlicher Ausdrücke in Terminvereinbarungsdialo-
gen. Verbmobil Report 227, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik,
Berlin. http://verbmobil.dfki.de/cgi-bin/verbmobil/htbin/decode.cgi/share/
VM-depot/FTP-SERVER/vm-reports/report-227-98.ps.gz (luettu 10.6.2003).

Endriss, Ulrich 1998b. Zeitliche Ausdrücke in Terminvereinbarungsdialogen: Repräsentation
und Inferenz. Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik. http:
//www.doc.ic.ac.uk/~ue/pubs/files/da.ps (luettu 10.6.2003).

Fallside, David C., toim. 2001. XML Schema Part 0: Primer. The World Wide Web Consortium
(W3C). http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502/ (luettu 23.3.2004).
W3C Recommendation, 2 May 2001.

Fernando, Tim 2002. A Finite-State Approach to Event Semantics. Proceedings of the 9th
International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME-02), Manc-
hester. 124–131. IEEE Computer Society Press. http://www.cs.tcd.ie/Tim.Fernando/
time-02.pdf (luettu 21.7.2003).

Fernando, Tim 2003. Finite-state descriptions for temporal semantics. http://www.cs.tcd.
ie/Tim.Fernando/tf.pdf (luettu 21.7.2003). Tulossa.

Fernando, Tim 2004. A Finite-state Approach to Events in Natural Language Semantics. Jour-
nal of Logic and Computation 14: 79–92. http://www.cs.tcd.ie/Tim.Fernando/jlc.pdf
(luettu 31.10.2004).

Ferro, Lisa, Laurie Gerber, Inderjeet Mani, Beth Sundheim & George Wilson
2004. TIDES 2003 Standard for the Annotation of Temporal Expressions. Technical
paper, The MITRE Corporation. http://timex2.mitre.org/annotation_guidelines/
2003_timex2_standard_v1_3.pdf (luettu 29.10.2004).

FitzPatrick, G[reg], P[är] Lannerö & N[iklas] Hjelm 2002. SkiCal – an exten-
sion of iCalendar. 06. The Internet Society, CALSCH. http://xml.coverpages.org/
draft-many-ical-ski-06.txt (luettu 27.10.2004). Internet-Draft, rauennut 25.4.2003.

Forster, David R. 1989. Time and Natural Language Generation. Technical report UM-CS-
1989-001, University of Massachusetts, Amherst, MA. http://www.cs.umass.edu/Dienst/



164

UI/2.0/Describe/ncstrl.umassa_cs%2FUM-CS-1989-001 (luettu 27.11.2001).
Fülöp, Zoltán & Heiko Vogler 1998. Syntax-Directed Semantics: Formal Models Based on

Tree Transducers. Monographs in Theoretical Computer Science: An EATCS Series. Berlin,
Heidelberg: Springer.

Gabbay, Dov M., C. J. Hogger & J. A. Robinson, toim. 1995. Handbook of Logic in Artificial
Intelligence and Logic Programming, Volume 4: Epistemic and Temporal Reasoning. Oxford:
Clarendon Press.

Gagnon, Michel 1993. Expression de la localisation temporelle dans un générateur de texte.
Thèse de doctorat, Département d’informatique et de recherche opérationelle, Université de
Montréal, Montréal.

Gagnon, Michel & Guy Lapalme 1996. Prétexte: a generator for the expression of tempo-
ral information. G. Adorni & M. Zock, toim., Trends in Natural Language Generation:
An Artificial Intelligence Perspective. Lecture Notes in Computer Science 1036, 238–259.
Berlin: Springer. http://www.iro.umontreal.ca/~scriptum/GagnonPise.ps.gz (luettu
27.11.2001).

Galton, Antony 1995. Time and Change for AI. Gabbay et al. (1995), 175–240.
Goralwalla, Iqbal A., Yuri Leontiev, M. Tamer Özsu, Duane Szafron & Carlo Com-

bi 2001. Temporal Granularity: Completing the Puzzle. Journal of Intelligent Information
Systems 16: 41–63. http://citeseer.nj.nec.com/goralwalla01temporal.html (luettu
7.6.2003).

Grandi, Fabio & Federica Mandreoli 2001. Effective Representation and Efficient Ma-
nagement of Indeterminate Dates. Proceedings of the Eighth International Symposium on
Temporal Representation and Reasoning (TIME’01), June 14–16, 2001, Cividale Del Friuli,
Italy. 164–169. IEEE Computer Society Press.

Haas, Stefan 1999. Getypte Merkmalstrukturen und Unifikation zur Verarbeitung tempo-
raler Ausdrücke in Verbmobil. Verbmobil Report 234, Technische Universität Berlin,
Fachbereich Informatik, Berlin. http://verbmobil.dfki.de/cgi-bin/verbmobil/htbin/
decode.cgi/share/VM-depot/FTP-SERVER/vm-reports/report-234-99.ps.gz.

Han, Benjamin & Michael Kohlhase 2003. A Time Calculus for Natural Language.
The 4th Workshop on Inference in Computational Semantics, Nancy, France, Septem-
ber 2003. http://www-2.cs.cmu.edu/~benhdj/Publications/Published/icos-4.ps.gz
(luettu 27.10.2004).

Han, Benjamin & Alon Lavie 2004. A Framework for Resolution of Time in Natural Language.
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 3: 11–32.

Henriksen, Jesper G., Jakob L. Jensen, Michael E. Jørgensen, Nils Klarlund, Ro-
bert Paige, Theis Rauhe & Anders Sandholm 1995. Mona: Monadic Second-
Order Logic in Practice. Ed Brinksma, Rance Cleaveland, Kim Guldstrand Larsen,
Tiziana Margaria & Bernhard Steffen, toim., Tools and Algorithms for the Construction
and Analysis of Systems, First International Workshop, TACAS ’95, Aarhus, Denmark,
May 19–20, 1995, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1019, 89–110. Sprin-
ger. http://www.brics.dk/mona/papers/mona-mon-sec-order-in-pract/article.ps
(luettu 18.8.2002).

Hobbs, Jerry R., George Ferguson, James Allen, Pat Hayes, Ian Niles, & Adam
Pease 2002. A DAML Ontology of Time. WWW-sivu. http://www.cs.rochester.edu/
~ferguson/daml/daml-time-20020830.txt (luettu 7.6.2003).

Hobbs, Jerry R. & James Pustejovsky 2003. Annotating and Reasoning about Time and
Events. Patrick Doherty, John McCarthy & Mary-Anne Williams, toim., Working Papers of
the 2003 AAAI Spring Symposium on Logical Formalization of Commonsense Reasoning,
Stanford, California, March 2003. 74–82. Menlo Park, California: AAAI Press. http://
www.isi.edu/%7Ehobbs/time-pustejovsky.pdf (luettu 15.6.2004).

Hopcroft, John E. & Jeffrey D. Ullman 1979. Introduction to Automata Theory, Langua-
ges, and Computation. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Ingria, Bob & James Pustejovsky 2004. TimeML: A Formal Specification Language for
Events and Temporal Expressions. Version 1.2. WWW-sivu. http://www.cs.brandeis.
edu/~jamesp/arda/time/timeMLdocs/TimeML12.htm (luettu 27.10.2004).

International Organization for Standardization 1988. International Standard ISO 8601
: 1988. Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation
of dates and times. Switzerland.



165

Janssen, Theo M. V. 1996. Compositionality. Johan van Benthem & Alice ter Meulen, toim.,
Handbook of Logic and Language. 417–473. Amsterdam: Elsevier. http://citeseer.nj.
nec.com/129622.html (luettu 25.11.2004).

John Bateman, Renate Henschel 1999. From full generation to ‘near-templates’ without loo-
sing generality. Tilman Becker & Stephan Buseman, toim., May I Speak Freely? Between
Templates and Free Choice in Natural Language Generation. Workshop at the 23rd German
Annual Conference for Artificial Intelligence (KI ’99), Bonn 14.–15. September 1999. DF-
KI Document D-99-01, 13–18. DFKI. http://www.dfki.de/service/NLG/KI99/final/
bateman-henschel.ps (luettu 28.7.2003).

Kamp, Hans & Uwe Reyle 1993. From Discourse to Logic: Introduction to Modeltheoretic Se-
mantics of Natural Language, Formal Logic and Discourse Representation Theory. Studies
in Linguistics and Philosophy 42. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Karttunen, Lauri 1995. The Replace Operator. The Proceedings of the 33rd An-
nual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL-95. 16–23. Bos-
ton, Massachusetts. http://www2.parc.com/istl/members/karttune/publications/
acl-95/acl95.pdf (luettu 21.11.2004).

Karttunen, Lauri 1996. Directed Replacement. 34th Meeting of the Association for Com-
putational Linguistics (ACL ’96), Proceedings of the Conference, Santa Cruz, Califor-
nia. 108–115. http://www2.parc.com/istl/members/karttune/publications/acl-96/
acl96.pdf (luettu 6.9.2004).

Karttunen, Lauri 1997. The Replace Operator, Chapter 4, 117–147. Roche & Schabes (1997a).
Karttunen, L[auri], J[ean]-P[ierre] Chanod, G[regory] Grefenstette & A[nne]

Schiller 1996. Regular Expressions for Language Engineering. Natural Language En-
gineering 2: 305–328. http://www2.parc.com/istl/members/karttune/publications/
jnle-97/ (luettu 31.10.2004).

Karttunen, Lauri, Tamás Gaál & André Kempe 1997. Xerox Finite-State Tool.
WWW-sivu. http://www.xrce.xerox.com/competencies/content-analysis/fssoft/
docs/fst-97/xfst97.html (luettu 10.12.2003).

Kay, Michael, toim. 2003. XSL Transformations (XSLT) Version 2.0. The World Wide
Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/2003/WD-xslt20-20031112/ (luettu
10.12.2003). W3C Working Draft 12 November 2003.

Kempe, André & Lauri Karttunen 1996. Parallel Replacement in Finite State Calcu-
lus. Proceedings of the 16th International Conference on Computational Linguistics (CO-
LING’96), August 5–9, Copenhagen, Denmark. 622–627. http://perso.wanadoo.fr/
andre.kempe/pub/papers/kk96a/kk96a.pdf (luettu 6.9.2004).

Kepser, Stephan 2004. A Simple Proof of the Turing-Completeness of XSLT and XQuery. Tom-
mie Usdin, toim., Extreme Markup Languages 2004. http://tcl.sfs.uni-tuebingen.de/
~kepser/papers/EML2004Kepser01.pdf (luettu 5.11.2004).

Kipp, Michael, Jan Alexandersson, Ralf Engel & Norbert Reithinger 2000. Dialog
Processing. Wahlster (2000b), 452–465.

Kirchner, Claude, Zhebin Qian, Preet Kamal Singh & Jürgen Stuber 2001. Xemantics:
a Rewriting Calculus-Based Semantics of XSLT. Rapport de recherche A01-R-386, LORIA.
http://www.loria.fr/~ckirchne/=elan/xemantics.pdf (luettu 5.11.2004).

Klop, J[an] W[illem] 1992. Term rewriting systems. S. Abramsky, Dov M. Gabbay & T. S. E.
Maibaum, toim., Handbook of Logic in Computer Science, Volume 2: Background: Compu-
tational Structures. 1–116. Oxford: Oxford University Press.

Knuth, Donald E. 1968. Semantics of context-free languages. Mathematical Systems Theory
2: 127–145.

Koch, Stephan, Uwe Küssner & Manfred Stede 2000. Contextual Disambiguation. Wahls-
ter (2000b), 466–477.

Ladkin, Peter Bernard 1987. The Logic of Time Representation. PhD thesis, University
of California at Berkeley, Group in Logic and Methodology of Science, Berkeley, Califor-
nia. http://www.rvs.uni-bielefeld.de/publications/Papers/thesis.ps.gz (luettu
31.10.2004).

van Leeuwen, Jan, toim. 1990. Handbook of Theoretical Computer Science, Volume B: Formal
Models and Semantics. Amsterdam: Elsevier – MIT Press.

Lewis, Harry R. & Christos H. Papadimitriou 1997. Elements of the Theory of Computa-
tion. Second edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.



166

Lyons, Robert C. 2001. TMML Home Page. WWW-sivu. http://www.unidex.com/turing/
(luettu 20.11.2002).

Makkonen, Juha & Helena Ahonen-Myka 2003. Extraction of Temporal Expressions from
Finnish Newsfeed. Proceedings of 14th Nordic Conference of Computational Linguistics
(NoDaLiDa 2003). Reykjavik. Tulossa.

Mani, Inderjeet & George Wilson 2000. Robust Temporal Processing of News. Procee-
dings of the 38th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL
2000). 69–76. New Brunswick, New Jersey: Association for Computational Linguistics.
http://complingone.georgetown.edu/~linguist/papers/acl2000-tempex.pdf (luettu
11.6.2004).

Manola, Frank & Eric Miller 2004. RDF Primer. WWW-sivu. http://www.w3.org/TR/
2004/REC-rdf-primer-20040210/ (luettu 27.10.2004). W3C Recommendation 10 Februa-
ry 2004.

Matthiessen, Christian M. I. M. & John A. Bateman 1991. Text Generation and Systemic-
Functional Linguistics: Experiences from English and Japanese. Communication in Artificial
Intelligence Series. London: Pinter Publishers.

McNaughton, Robert & Seymour Papert 1971. Counter-Free Automata, Volume 65 sarjasta
Research Monographs. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press.

MIETTA Project 2000. MIETTA. WWW-sivu. http://mietta.dfki.de/ (luettu 20.11.2002).
Miller, Libby & Dan Connolly 2003. RDFiCal: iCalendar in RDF. WWW-sivu. http:

//sw1.ilrt.org/discovery/2003/11/rdfical/final.html (luettu 27.10.2004).
Møller, Anders 2003. Document Structure Description 2.0. BRICS. http://www.brics.dk/

DSD/dsd2.html (luettu 22.11.2004).
Niemi, Jyrki 2001. Matkailualan hinta- ja aikailmausten lokalisointĳärjestelmä. Humanistis-

ten tieteiden kandidaatin tutkielma, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos, Helsinki.
http://www.iki.fi/jyrki.niemi/huktutk/ (luettu 20.11.2002).

Ning, Peng, Xiaoyang Sean Wang & Sushil Jajodia 2002. An algebraic representation of
calendars. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 36: 5–38.

Ohlbach, Hans Jürgen 2000a. About Real Time, Calendar Systems and Temporal No-
tions. Howard Barringer, Michael Fischer, Dov Gabbay & Graham Gough, toim., Ad-
vances in Temporal Logic (Proceedings of the Second International Conference on Tempo-
ral Logic (ICTL’97), Manchester, UK, 14–18 July 1997). Applied Logic Series 16, 319–
338. Kluwer Academic Publishers. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/
WebTNSS/ictl.pdf (luettu 14.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2000b. Calendar Logic. Dov M. Gabbay, Marcelo Fin-
ger & Mark Reynolds, toim., Temporal Logic: Mathematical Foundations and
Computational Aspects, Volume 2. Chapter 18, 477–573. Oxford: Oxford Univer-
sity Press. http://www.pms.informatik.uni-muenchen.de/mitarbeiter/ohlbach/
homepage/publications/TL/calendar/book.ps.gz (luettu 20.11.2002).

Ohlbach, Hans Jürgen 2002a. WebCal, an Advanced Calendar Server. Julkaisematon käsikir-
joitus. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/WebTNSS/WebCal-WWW.pdf
(luettu 15.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2002b. WebTeNo, a Language and Server for Temporal Notions. Jul-
kaisematon käsikirjoitus. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/WebTNSS/
WebTeNo-WWW.pdf (luettu 15.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2004a. Calendrical Calculations with Time Partitionings and Fuzzy
Time Intervals. Julkaisematon käsikirjoitus. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/
ohlbach/homepage/publications/PRP/CalPI.pdf (luettu 15.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2004b. Fuzzy Time Intervals and Relations – The FuTIRe Library.
Technical Report PMS-FB-2004-4, Institut für Informatik, Ludwig-Maximilians-Universität
München, München. http://www.pms.ifi.lmu.de/publikationen/#PMS-FB-2004-4
(luettu 30.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2004c. Relations Between Fuzzy Time Intervals. TIME 2004, 44–
50. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/homepage/publications/PRP/
FuTIRe_T.pdf (luettu 15.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen 2004d. The Role of Labelled Partitionings for Modelling Periodic Tem-
poral Notions. TIME 2004, 60–63. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/
homepage/publications/PRP/Partitioning_T.pdf (luettu 15.10.2004).



167

Ohlbach, Hans Jürgen 2004e. The Role of Labelled Partitionings for Modelling Periodic Tem-
poral Notions. Julkaisematon käsikirjoitus. http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/
ohlbach/homepage/publications/PRP/Partitioning_J.pdf (luettu 15.10.2004).

Ohlbach, Hans Jürgen & Dov Gabbay 1998. Calendar Logic. Journal of Applied
Non-classical Logics 8: 291–324. http://www.pms.informatik.uni-muenchen.de/
mitarbeiter/ohlbach/homepage/publications/TL/calendar/calendar.ps.gz (luettu
3.10.2001).

Perrin, Dominique 1990. Finite Automata. van Leeuwen (1990), 1–57.
Pollard, Carl & Ivan A. Sag 1994. Head-Driven Phrase Structure Grammar. Studies in

Contemporary Linguistics. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Pulman, Stephen G. 1996. Language Analysis and Understanding: Semantics. Ronald A. Co-

le, Joseph Mariani, Hans Uszkoreit, Annie Zaenen, Victor Zue, Giovanni Battista Varile
& Antonio Zampolli, toim., Survey of the State of the Art in Human Language Technolo-
gy. Cambridge University Press. http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch3node7.html
(luettu 20.11.2004).

Pustejovsky, James, Robert Ingria, Roser Saurí, José Castaño, Jessica Littman,
Rob Gaizauskas, Andrea Setzer, Graham Katz & Inderjeet Mani 2004. The
Specification Language TimeML. Inderjeet Mani, James Pustejovsky & Rob Gaizauskas,
toim., The Language of Time: A Reader. Oxford University Press. http://complingone.
georgetown.edu/%7Elinguist/papers/TimeML.pdf (luettu 27.10.2004). Tulossa.

Reiter, Ehud & Robert Dale 2000. Building Natural Language Generation Systems. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Roche, Emmanuel & Yves Schabes, toim. 1997a. Finite-State Language Processing. Language,
Speech, and Communication. Cambridge, MA: MIT Press.

Roche, Emmanuel & Yves Schabes 1997b. Introduction, Chapter 1, 1–66. Roche & Schabes
(1997a).

Saurí, Roser, Jessica Littman, Bob Knippen, Robert Gaizauskas, Andrea Setzer &
James Pustejovsky 2004. TimeML Annotation Guidelines. Version 1.2. http://www.cs.
brandeis.edu/~jamesp/arda/time/timeMLdocs/annguide12wp.pdf (luettu 29.10.2004).

Schiehlen, Michael, Johan Bos & Michael Dorna 2000. Verbmobil Interface Terms (VITs).
Wahlster (2000b), 183–199.

Setzer, Andrea 2001. Temporal Information in Newswire Articles: An Annotation Sche-
me and Corpus Study. PhD thesis, University of Sheffield, Sheffield, UK. http://www.
andrea-setzer.org.uk/PAPERS/thesis.ps (luettu 8.6.2003).

Setzer, Andrea & Robert Gaizauskas 2000. Annotating Events and Temporal Information in
Newswire Texts. Proceedings of the Second International Conference on Language Resources
and Evaluation (LREC). 1287–1294. ftp://ftp.dcs.shef.ac.uk/home/robertg/papers/
lrec00-tempann.pdf (luettu 29.10.2004).

Sperberg-McQueen, C. M. & Lou Burnard, toim. 2002. TEI P4: Guidelines for Elect-
ronic Text Encoding and Interchange. XML version. Text Encoding Initiative Consor-
tium, Oxford, Providence, Charlottesville, Bergen. http://www.tei-c.org/P4X/ (luettu
10.12.2003).

Spranger, Stephanie 2002. Representation of Temporal Knowledge for Web-Based Applica-
tions. Diplomarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Informa-
tik, Lehr- und Forschungseinheit für Programmier- und Modellierungssprachen, Münc-
hen. http://www.pms.informatik.uni-muenchen.de/publikationen/diplomarbeiten/
Stephanie.Spranger/da.pdf (luettu 10.6.2003).

Stede, Manfred, Stefan Haas & Uwe Küssner 1998. Understanding and Tracking tem-
poral descriptions in dialogue. Bernhard Schröder, Winfried Lenders, Wolfgang Hess &
Thomas Portele, toim., Computer, Linguistik und Phonetik zwischen Sprache und Sprechen:
Tagungsband der 4. Konferenz zur Verarbeitung natürlicher Sprache (KONVENS 98), 5.–7.
Oktober 1998. Sprache, Sprechen und Computer 1. Universität Bonn. Frankfurt am Main:
Peter Lang. http://verbmobil.dfki.de/cgi-bin/verbmobil/htbin/decode.cgi/
share/VM-depot/FTP-SERVER/vm-reports/report-232-98.ps.gz (luettu 10.6.2003).
Myös Verbmobil Report 232, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik.

Steedman, Mark 1988. Combinators and Grammars. Richard T. Oehrle, Emmon Bach &
Deirdre Wheeler, toim., Categorial Grammars and Natural Language Structures. Studies in
Linguistics and Philosophy 32, 417–442. Dordrecht: Reidel.



168

Stenzhorn, Holger 2002. XtraGen – A Natural Language Generation System Using XML-
and Java-Technologies. Graham Wilcock, Nancy Ide & Laurent Romary, toim., Proceedings
of the 2nd Workshop on NLP and XML (NLPXML-2002) – Post-Conference Workshop of
the 19th International Conference on Computational Linguistics (COLING-2002). 59–66.
Academica Sinica, Taipei, Taiwan: Association of Computational Linguistics and Chinese
Language Processing. http://www.dfki.de/~holger/xtragen.html (luettu 1.11.2004).

Thomas, Wolfgang 1990. Automata on Infinite Objects. van Leeuwen (1990), 133–191.
TIME 2004 2004. Proceedings of the 11th International Symposium on Temporal Representation

and Reasoning (TIME 2004), 1–3 July 2004, Tatihou Island, Normandie, France. IEEE
Computer Society.

Urgun, Bedirhan, Curtis E. Dyreson, Nick Kline, Jessica K. Miller, Richard T.
Snodgrass, Michael D. Soo & Christian S. Jensen 2004. Integrating Mul-
tiple Calendars using τZaman. Technical Report TR-80, TimeCenter. http://www.
cs.auc.dk/research/DP/tdb/TimeCenter/TimeCenterPublications/TR-80.pdf (luettu
24.10.2004).

Wahlster, Wolfgang 2000a. Mobile Speech-to-Speech Translation of Spontaneous Dialogs: An
Overview of the Final Verbmobil System. Wahlster (2000b), 3–21.

Wahlster, Wolfgang, toim. 2000b. Verbmobil: Foundations of Speech-to-Speech Translation.
Artificial Intelligence. Berlin: Springer.

Wĳsen, Jef 2000. A String-based Model for Infinite Granularities. Proceedings of the AAAI-
2000 Workshop on Spatial and Temporal Granularity, Austin, Texas. 9–16. AAAI Press.
ftp://ftp.umh.ac.be/pub/ftp_ssi/jef/stgran.ps (luettu 14.10.2004).

Wilcock, Graham 2001. Pipelines, Templates and Transformations: XML and Natural Lan-
guage Generation. Proceedings of the 1st NLP and XML Workshop. 1–8. Tokyo. http:
//www.ling.helsinki.fi/users/gwilcock/Pubs/NLPXML-01.pdf (luettu 20.11.2002).

Wood, Derick 1987. Theory of Computation. New York: John Wiley & Sons.
Yli-Jyrä, Anssi 1997. Menetelmiä äärellisiin automaateihin perustuvan lauseenjäsennyk-

sen tehostamiseksi. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos,
Helsinki. http://www.ling.helsinki.fi/~aylijyra/masters.1997.desc.html (luettu
20.11.2004).

Yli-Jyrä, Anssi 2004. Simplification of Intermediate Results during Intersection of Multiple
Weighted Automata. Manfred Droste & Heiko Vogler, toim., Weighted Automata: Theory
and Applications, Dresden, Germany, June 1–5, 2004. Technische Berichte der Fakultät In-
formatik TUD–FI04–05, 46–48. Dresden, Germany: Technische Universität Dresden, Fakul-
tät Informatik. http://www.ling.helsinki.fi/~aylijyra/2004/WATA2004.abstr.pdf
(luettu 20.11.2004).

Yu, Sheng 1997. Regular Languages. G[rzegorz] Rozenberg & A[rto] Salomaa, toim., Handbook
of Formal Languages, Volume 1: Word, Language, Grammar. 96–105. Berlin: Springer.

Åqvist, Lennart 1979. A System of Chronological Tense Logic. F. Guenthner & S. J. Sch-
midt, toim., Formal Semantics and Pragmatics for Natural Languages. Synthese Language
Library 4, 223–254. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.



169

A Otteita ajanilmausaineistosta

Tämä liite sisältää esimerkkejä keräämäni ajanilmausaineiston (luku 4) sisältämistä
ajanilmauksista. Moniin esimerkkeihin liittyy ilmauksiin merkitsemiäni kommentte-
ja. Esimerkit ovat neljässä osassa perus- ja täydennysaineiston sekä kielen mukaan.

Koko ilmausaineisto lähteiden osoitteineen (URL:eineen) on liitteenä J olevalla
CD-tietolevyllä.

A.1 Perusaineiston suomenkielisiä ilmauksia
1. Ma-Pe 9-18

La 9-15
Su 12-18 (marras - joulukuu)

• yhden viikonpäivän aukiolo vain tiettyinä kuukausina

2. Aukioloaika: ma, ti, ja to klo 9.00-11.30 ja 14.00-16.30
ke ja pe klo 9.00-11.30

• yksittäisten viikonpäivien lista ja useampia kellonaikavälejä

3. Aukioloaika: ma - pe n. 8.00 - 17.00

• noin

4. * aukioloaika 30.4. asti on klo 8.30 - 15.30 (ma 9.30 -15.30)
* aukioloaika 2.5. - 31.5. on ma - pe klo 8.15 - 15.45

• tiettyyn päivämäärään asti
• useimpina päivinä tiettyyn aikaan, mutta tiettynä päivänä muuhun ai-

kaan (paitsi -ilmaus(?))

5. ma - pe 9 - 15.15 (loka-huhtikuussa maanantaisin 10 - 18)

• perusaukioloajat sekä tiettynä ajanjaksona yhtenä viikonpäivänä aika,
joka on osittain päällekkäinen perusaukioloajan kanssa

6. ma ti to pe 9.00-14.30
ke 12-17, lukukausien aikana

7. Aukioloajat: ma - to klo 8 - 18, pe klo 8.30 - 18.
Päivystys: ma - pe klo 18 - 20.30, la klo 8 - 20.30,
su ja juhlapyhät klo 11 - 20.30

8. Avoinna ma-to 8-19, pe 8-18, la-su suljettu,
laboratorio ma-to 7-19, pe 7-18, röntgen ma-to 8-19, pe 8-18.00

9. Kesän aukioloajat:
29.7. - 31.8. ma - to 8 - 20, 24.6. - 25.7: ma - to 8 - 19,
perjantait koko kesän ad 18.00, la auki 1.6. - 15.6 ja 10.8. - 31.8,
sunnuntait suljettu koko kesän.

• ilmaus järjestetty ensisĳaisesti viikonpäivien mukaan, sitten päivämää-
rien

10. Ma - pe: klo 8.00 - 17.00, ( vähimmäis aukioloaika )
La - su: klo 9.00 - 15.00, (vähimmäis aukioloaika )

11. ma-pe 9-17, la 9-13 (heinäkuun lauantait suljettu)

• viikonpäivään liittyvä poikkeus: tietyssä kuussa suljettu
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12. Talvikaudella torstaista sunnuntaihin klo 11-19 (3.1.-30.4. ja 16.9. alkaen)
Kesäaikana joka päivä klo 11-19 (1.5.-15.9.)
Museot ovat suljettuna juhannusviikonlopun 20.6. klo 16 - 23.6. sekä
2.12.02 - 2.1.03 lukuunottamatta adventtisunnuntaita, jolloin museo on
avoinna klo 11-19.
Ryhmille museot ovat avoinna eri varauksesta myös aukioloaikojen ulkopuolella.

• talvikaudella, kesäaikana sekä päivämäärävälit, joita ne vastaavat
• väli, jonka toisessa osapuolessa on sekä päivämäärä että kellonaika
• kaksitasoinen poikkeusrakenne: [avoinna . . . ] suljettuna . . . lukuunotta-

matta . . . jolloin avoinna . . .

13. Museo on avoinna perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin kello
11.00-16.00 sekä sopimuksen mukaan.

Poikkeuksia aukioloajoissa

Museo on avoinna itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta ja Marsalkan
syntymäpäivänä 4. kesäkuuta klo 11-16.00 viikonpäivästä riippumatta

Museo on suljettu koko viikonlopun jos jokin seuraavista pyhistä /
juhlapäivistä sattuu perjantaille, lauantaille tai sunnuntaille:

* jouluaatto, joulupäivä tai 2. joulupäivä
* jos joulu on keskellä viikkoa, museo on kiinni joko edeltävänä tai

seuraavana viikonloppuna, riippuen pyhäpäivien sijainnista. Vuonna
2002 museo on suljettu joulua edeltävänä viikonloppuna 20-22
joulukuuta.

* uutena vuotena koko viikonloppu suljettu jos sekä uuden vuoden aatto
että uuden vuoden päivä sattuu viikonlopulle

* pääsiäinen
* juhannus

Museo on suljettu seuraavina päivinä, jos ne sattuvat perjantaille,
lauantaille tai sunnuntaille:

* 1 tammikuuta
* 1 toukokuuta
* 31 joulukuuta

• varsin mutkikkaan näköisiä ehtoja (”jos tietty päivämäärä osuu tietylle
viikonpäivälle”)

• erikoispäivämäärä ja sitä vastaava todellinen päivämäärä
• päivämäärässä kuukaudennimi kokonaisena

A.2 Perusaineiston englanninkielisiä ilmauksia
1. Easter: The Library closes at 6.00 p.m. on the

Thursday preceding Easter until:
Easter Monday 10.00 a.m. - 5.30 p.m.

• ”pääsiäistä edeltävänä torstaina”

2. Day/Time: 3rd and 4th Wednesday of month 7.30pm - 10.30pm.

• kuukauden n:s viikonpäivä
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3. Day/Time: Every 2nd Wednesday 1.00pm - 5.00pm.

• joka toinen keskiviikko

4. HOURS: Shifts vary from 4 to 10 hours. 12 and 20 hours
per week available, mainly evenings and/or weekends,
and often extra hours available during school holidays

• työaika (tuntimäärä, ei kellonaika)

5. June 24-Aug 24: 10-12, Saturdays closed
Aug 26-31: 8.30 (Monday 10.00)-16,
Saturday closed
After Sept 1: open as usual

• poikkeavan viikonpäivän kellonaika sulkeissa heti tavanomaisen perässä
(välin ensimmäisessä osassa)

6. Closed
the 3rd Wednesday of every month (or the following day when Wed. is a Holiday)
New Year’s (December 29th to January 1st)

• ”suljettu keskiviikkona tai jos se on vapaapäivä, seuraavana päivänä”

A.3 Täydennysaineiston suomenkielisiä ilmauksia
1. torstaisin parillisina viikkoina klo 18.00

• parillisina viikkoina

2. Perjantaina 22.1.1999 päättyvällä viikolla

• päättyvällä viikolla, päivämäärä ei ole koko viikon viimeinen päivä (vaan
ehkä työviikon viimeinen päivä)

3. 14.1.2001 alkaen 5 peräkkäisenä sunnuntaina

• ei-välittömästi peräkkäiset ajat

4. aikaisintaan 1.1.2005 alkaen

• aikaisintaan . . . alkaen

5. ennen toukokuuta 2004

• periaatteessa kaksitulkintainen ryhmittely

6. kaksi päivää yli kuukauden

• ajankesto x yli y:n

7. klo 4.05 kesäaikaa

• kesäaikailmaus

8. vähintään kolmena peräkkäisenä kalenterikuukautena

• peräkkäiset ajanjaksot + lukumäärä

9. 6.9.-12.10.04 ma ja ke tai ti ja to klo 13-17

• konjunktiivisten listojen disjunktio



172

10. sunnuntaina ja peräkkäisistä pyhistä viimeisenä

• peräkkäisistä ajanjaksoista viimeisenä

11. Kevätmarkkinat sen viikon keskiviikkona ja torstaina, jolle sattuu
maaliskuun 22. päivä tai jos sillä viikolla on pitkäperjantai,
edellisen viikon keskiviikkona ja torstaina.

• sisältyvyysehto ja juhlapyhään perustuva lisäehto

12. vuonna 1998 viimeistään huhtikuussa

• viimeistään tietyssä kuussa tietyn vuoden sisällä

A.4 Täydennysaineiston englanninkielisiä ilmauksia
1. from 6 months to 2 years after discharge

• kestoväli jossa eri yksiköt

2. after February but before May 15, 2004

• kaksi rajajaksoa sisältävä rajajaksojaan kattamaton aikaväli

3. Christmas Eve falling on a Friday

• tietylle viikonpäivälle sattuva juhla

4. the first consecutive Saturday and Sunday in November

• peräkkäiset viikonpäivät (tiettynä kuukautena)

5. Monday through Thursday: 9.00 - 18.30 Central European time
Friday: 9.00 - 16.00 Central European time

• aikavyöhykeilmaus

6. from the second to the last week of the quarter

• järjestyslukuväli toinen . . . viimeinen

7. on the Tuesday and Thursday following Labor Day

• seuraava + lista

8. one week between Christmas and Easter

• tietylle aikavälille rajoitettu ajanjakso

9. the second Monday and Thursday of the month

• lukumääräilmaus + lista

10. two Saturdays a month during the school year

• suhteellinen frekvenssi tietyn ajanjakson sisällä



173

B Laajennettujen säännöllisten lausekkeiden
operaatiot

Tämä liite sisältää luvun 6.4 kuvaamien laajennettujen säännöllisten lausekkeiden
operaatioiden määritelmät esitettyinä säännöllisten relaatioiden (äärellisten trans-
duktorien) operaatioita käyttäen. Lisäksi liite sisältää niiden operaatioiden määri-
telmät, joita käytän vain ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden makroissa. Teks-
tissä esiintyvät säännöllisten lausekkeiden perusrakenteet ja -operaatiot olen kuvan-
nut luvussa 6.

B.1 Säännöllisten relaatioiden operaatiot

Käytän ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa joitakin operaatioita, joita ei pysty
esittämään suoraan tunnistavien äärellisten automaattien operaatioina, vaan joiden
toteuttaminen vaatii äärellisten transduktorien käyttämistä. Näiden operaatioiden
tuottamissa kielissä on tyypillisesti merkkĳonoja, jotka ovat operandikielten merk-
kĳonojen aitoja osajonoja.

Tavanomaisten säännöllisten lausekkeiden operaatioiden lisäksi äärellisten
transduktorien avulla määriteltävät operaatiot käyttävät seuraavassa kuvattuja
säännöllisten relaatioiden (eli käytännössä äärellisten transduktorien) operaatioita.
Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden kokeilemiseen käyttämäni XFST-ohjelma
(Karttunen et al. 1997) sisältää nämä operaatiot. Käytän seuraavassa tavallisisia
kieliä kuvaavista säännöllisistä lausekkeista suuraakkosia A, . . . , D ja relaatiota
kuvaavista R ja S .

x :y relaatio (transduktio) merkkĳonosta x merkkĳonoksi y : x , y ∈ Σ∗

R ◦ S relaatioiden (transduktioiden) kompositio:
R ◦ S = {x :z | x :y ∈ L(R), y :z ∈ L(S )}

range R relaation (transduktion) R kuvajoukko: range R = {y | x :y ∈
L(R)}

Relaatio-operaatioiden kannalta tavallinen säännöllinen lauseke (tai sen ku-
vaama kieli) on identiteettirelaatio, joka kuvaa kunkin kielen sisältämän merkkĳo-
non itsekseen.

Seuraavassa kuvatut korvausoperaatiot määrittelee Karttunen (1995). Ainoa
tässä työssä käyttämäni ehdollinen korvausoperaatio on ylöspäin suuntautunut pa-
kollinen korvaus (upward-oriented obligatory replacement), jossa korvauskonteksti
liittyy korvattavaan kieleen.

A→ B ehdoton korvaus; relaatio, joka kuvaa kielen L(A) jonot kielen
L(B) jonoiksi ja jättää muut jonot ennalleen:
A→ B = {z1 x1:y z2 x2:y . . . zn xn:y zn+1 | x1, . . . , xn ∈ L(A),

y ∈ L(B), z1, . . . , zn+1 ∈ L(Σ∗ − (Σ∗ (A− ε) Σ∗))}
A→ B ‖ C_D ehdollinen korvaus; relaatio, joka kuvaa kielen L(A) jonot

kielen L(B) jonoiksi vain kielten L(C ) ja L(D) jonojen välissä ja
jättää muut jonot ennalleen:
A→ B ‖ C_D = {z1 u1 x1:y v1 z2 u2 x2:y v2 . . . zn un xn:y vn zn+1 |
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x1, . . . , xn ∈ L(A), u1, . . . , un ∈ L(C ), v1, . . . , vn ∈ L(D),

y ∈ L(B), z1, . . . , zn+1 ∈ L(Σ∗ − (Σ∗ (C . A . D − ε) Σ∗))}

Merkki # tarkoittaa merkkĳonon alkua tai loppua. Se on on eräänlainen pi-
tuudeton merkkĳono, jota voi käyttää erityisesti kontekstina ehdollisessa korvauk-
sessa.

Muutamien operaatioiden määritelmissä käytän eräänlaisena tyhjämerkkinä
merkkiä �, joka ei kuulu aakkostoon Σ. Sen käyttäminen tehostaa minkä tahan-
sa merkin kuvaamista miksi tahansa merkiksi. XFST-ohjelma ei pystynyt käsit-
telemään suoraa transduktiota muodossa Σ:Σ, koska ajanilmausten säännöllisten
lausekkeiden suuren aakkoston vuoksi se olisi kuvannut liian suuren joukon erilaisia
merkkipareja. Näissä operaatioissa saman vaikutuksen sai kuitenkin myös raken-
teella (range Σ:�) ◦�:Σ.

Säännöllisten relaatioiden operaatioita eivät tarvitse sulkeumaoperaatioiden
eikä minimaalisen jonon kuvaavan operaation määritelmät.

B.2 Osajono-operaatiot ja yhtenäinen verho

Operaation in+ määritelmän käyttämät operaatiot prefix ja suffix on määritelty
jäljempänä.

in a = prefix suffix a

in+ a = in a − ε

in∗ a = range (a ◦ (Σ∗ . Σ:ε∗)∗)

in∗
+ a = in∗ a − ε

a convexhull b =

(range (range (a ◦ Σ . Σ:�∗ . Σ) ◦ Σ . �:Σ∗ . ε:Σ∗ . Σ) ∪ (a ∩ (Σ ∪ ε))) ∩ in b

B.3 Alku- ja loppuosaoperaatiot

prefix a = range (a ◦ Σ∗ . Σ:ε∗)

suffix a = range (a ◦ Σ:ε∗ . Σ∗)

prefix+ a = range (a ◦ Σ+ . Σ:ε∗)

suffix+ a = range (a ◦ Σ:ε∗ . Σ+)

prefix∗+ a = range (a ◦ Σ . (Σ:ε∗ . Σ∗)∗)

suffix∗+ a = range (a ◦ (Σ:ε∗ . Σ∗)∗ . Σ)

p // a = range (a ◦ p . Σ:ε∗)

a \\ s = range (a ◦ Σ:ε∗ . s)

B.4 Kontekstioperaatiot

c 8 a = range (((c . a) ∩ in+ all) ◦ (c → ε ‖#_a)) ∩ a

a ′ c = range (((a . c) ∩ in+ all) ◦ (c → ε ‖ a_#)) ∩ a

B.5 Osamääräoperaatiot

b \ a = range ((a ∩ b . Σ∗) ◦ (b → ε ‖#_ε))

a / b = range ((a ∩ Σ∗ . b) ◦ (b → ε ‖ ε_#))
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B.6 Sulkeumaoperaatiot

Ca = ¬ (Σ∗ a Σ∗) . a

aB = a . ¬ (Σ∗ a Σ∗)

B.7 Maksimaaliset ja minimaaliset jonot

max a = a − range (a ◦ (Σ:ε+ . Σ∗ . Σ:ε∗ ∪ Σ:ε∗ . Σ∗ . Σ:ε+))

min a = (a − Σ+ . a . Σ∗)− Σ∗ . a . Σ+

B.8 Lisäys- ja poisto-operaatiot

XFST sisältää ign-operaation (/) (Beesley & Karttunen 2003: 48–49), mutta sen
voi määritellä seuraavalla tavalla (Karttunen 1997: 143).

a ign b = range (a ◦ (ε→ b))

a rm b = range (a ◦ (b → ε))

B.9 Pituusoperaatiot

Operaation fractlen määritelmä edellyttää kokonaislukujen vähennyslaskun salli-
mista konkatenaation potenssioperaation eksponentissa.

a of_length b = a ∩ range (range (b ◦ Σ:�∗) ◦�:Σ∗)

fractlen (a,m,n) = range (a ◦ (Σ:εn−m . Σm)
∗
)

B.10 Paikanvarausmerkkioperaatiot

anyM a = range (a ◦ (Σ:M∗ . Σ∗)∗)

embedM a = range (a ◦ (ε:M∗ . Σ∗)∗)

allM a = range (a ◦ Σ:M∗)

rmM a = range (a ◦ (M→ ε))

trimbegM a = range (a ◦ (M:ε∗ .∼M . Σ∗ ∪ M:ε∗))

trimendM a = range (a ◦ (Σ∗ .∼M . M:ε∗ ∪ M:ε∗))

trimM a = trimbegM trimendM a

continuousM a = a ∩ M∗ .∼M∗ . M∗

mapanytoanyM a = range (a ◦ ((∼M):(∼M) ∪ M)∗)
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C Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
rakenteiden yksityiskohtia ja vaihtoehtoja

C.1 Monitasoiset ajanilmaukset

Monitasoisen ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen rakenteen voi esittää seu-
raavasti käyttäen säännöllisten lausekkeiden funktioita. Merkitään minl(a) =
minlevel(RE (a)). Yleisimmässä tapauksessa monitasoisen ajanilmauksen a b ai-
kojen tasot minl(a) ja minl(b) esiintyvät samassa aikojen tasohierarkiassa, jolloin
säännöllisen lausekkeen rakenne on

RE(a b) =


in+ RE(a) ∩ RE(b), jos minl(a) > minl(b),

RE(a) ∩ in+ RE(b), jos minl(a) < minl(b),

RE(a) ∩ RE(b), jos minl(a) = minl(b).

Jos minl(a) ja minl(b) eivät esiinny samassa aikojen tasohierarkiassa, osajo-
no-operaatioiden käyttö säännöllisessä lausekkeessa riippuu siitä, onko aikojen a ja
b mittayksikkötaso sama vai eri. Esimerkiksi sekä viikonpäivä että kuukaudenpäivä
ovat päiviä, jolloin osajono-operaatiota ei tarvita lainkaan. Kuukausi ja vuodenviik-
ko taas voivat mennä limittäin: esimerkiksi tammikuussa viikolla 5 ei välttämättä
kata kokonaista viikkoa, joten kummankin ajan säännöllinen lauseke tarvitsee osa-
jono-operaation: in+ m1 ∩ in+ w5 .105 Yleisesti:

RE(a b) =

{
RE(a) ∩ RE(b), jos baselevel(minl(a)) = baselevel(minl(b)),

in+ RE(a) ∩ in+ RE(b), jos baselevel(minl(a)) 6= baselevel(minl(b)).

Jos jommankumman ilmauksen a tai b säännölliseen lausekkeeseen sovelle-
taan osajono-operaatiota ja jos toisen ilmauksen kuvaamat ajat voivat olla epä-
jatkuvia, täytyy osajono-operaationa käyttää epäjatkuvaa operaatiota in∗

+. Tämä
pätee kaikissa edellä mainituissa tapauksissa. Ajanilmaukset a ja b voivat edelleen
olla monitasoisia. Koska a∩b = b∩a, monitasoisen ilmauksen tasojen järjestyksellä
ei ole merkitystä.

Monitasoisen ajanilmauksen säännöllisen lausekkeen voisi ehkä esittää yksin-
kertaisemmin vain lisäämällä kunkin aikatason säännölliseen lausekkeeseen osajono-
operaatio. Se kuitenkin tuottaisi kaikki mahdolliset ilmauksen kuvaaman ajan osa-
jonot, vaikka alimman ajanyksikön tasolla osajono-operaatiota ei tarvittaisikaan.
Lisäksi se olisi tehottomampaa käytettäessä mallintarkistusta tai muuta säännölli-
sen lausekkeen kuvaaman kielen laskevaa menetelmää, koska osajono-operaatioiden
tuloksina leikattavat joukot olisivat suurempia.

105Tämä lauseke kuvaa kaikki leikkauksen sisältämät osajonot perusjaksojen tasolle asti. Jos
halutaan vain pisimmät mahdolliset leikkauksen sisältämät jonot, leikkauksen tulokseen voidaan
soveltaa operaatiota max. Esimerkiksi lauseke max (in+ m1 ∩ in+ w5 ) kuvaisi kaikkien viikolla 5
tammikuussa olevien päivien muodostamat jonot.
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C.2 Edeltävä ja seuraava epäjatkuva aika

Viiteajanjaksoa edeltävän tai seuraavan epäjatkuvan ajan kuvaaminen edellyttää
jonkin verran mutkikkaampia säännöllisiä lausekkeita kuin jatkuvan ajanjakson ku-
vaaminen. Yksinkertaisimmillaan tällaisen epäjatkuvan ajan voi esittää kuvaamalla
viiteajan ja lähimmän sitä edeltävän tai seuraavan halutuntyyppisen ajan jonon
makron nearest avulla (luku 8.6.1 ja liite D.6):

RE (a:ta edeltävä b1 ja b2) =
RE(b1) . RE(b2) // nearest(RE(b1) . RE(b2) . RE(a))

(makrot preceding_nc ja following_nc). Makron preceding_nc avulla esimerkiksi
RE (Monday, Tuesday and Thursday preceding Valentine’s Day) =

preceding_nc(wd1 . wd2 . wd3 ,valentines_day).
Makron nearest ansiosta lausekkeen kuvaaman epäjatkuvan ajan osat ovat lähim-
mät mahdolliset suhteessa toisiinsa: esimerkiksi lauseke nearest(wd1wd2wd4 ) kuvaa
saman viikon maanantain, tiistain ja torstain, kun muuten jonossa voisi olla maa-
nantain jälkeen mikä tahansa sitä seuraava tiistai ja mikä tahansa tätä seuraava
torstai.

Järjestyslukuilmauksen voi kuvata vastaavasti konkatenaation potenssin avul-
la:

RE (n:s a:ta edeltävä b1 ja b2) =
RE(b1) . RE(b2) // nearest(((RE(b1) . RE(b2))

n . RE(a)) ∩ in∗
+ all)106

(makrot nth_preceding_nc_simple ja nth_following_nc_simple). Tämä ei kuiten-
kaan toimi oikein, jos n on yleistetty konkatenaation eksponentti, vaan makron
nearest sisältämän min-operaation vuoksi lauseke kuvaisi vain lyhimmän mahdolli-
sen jonon eli lähimmän yleistetyn eksponentin mukaisen ajan. Siten tällä ei myös-
kään voi toteuttaa rakennetta n edeltävää.

Yleistettyjen konkatenaation eksponenttien käsittely onnistuu kuvaamalla jat-
kuvat ajanjaksot, jotka päättyvät viiteaikaan ja sisältävät oikean määrän viiteaikaa
edeltäviä aikoja, ja valitsemalla tällaisen ajanjakson alusta kuvattavan epäjatku-
van ajan. Tällaisen ajanjakson voi kuvata sulkeumaoperaation, min-operaation ja
convex_hull-makron avulla:

RE (b:stä alkava, a:han päättyvä, n b:tä sisältävä jatkuva ajanjakso) =
((min convex_hull(RE(b))B)n . RE(a)) ∩ in∗

+ all .
Olen määritellyt tälle erillisen apumakron n_period_ending (vastaavasti
n_period_beginning). Yleisen edeltävä-rakenteen voi esittää kuvaamalla tä-
män rakenteen tuloksen tyypittämättömän epäjatkuvan alkuosan ja ottamalla sen
alusta kuvattavia aikoja vastaavan epäjatkuvan jonon:

RE (n:s a:ta edeltävä b1 ja b2) = nearest(RE(b1) . RE(b2)) //

prefix∗+ n_period_ending(n,RE(b1) . RE(b2),RE(a))

(makrot nth_preceding_nc ja nth_following_nc). Koska muu lauseke ei tässä sisäl-
lä nearest-makroa, sitä täytyy käyttää alkuosaoperaation yhteydessä, jotta lauseke
kuvaisi vain lähimmistä mahdollisista ajanjaksoista koostuvat lauseketta vastaavat
epäjatkuvat ajat. Näiden rakenteiden avulla voi määritellä rakenteiden n edeltävää
ja n seuraavaa lausekkeet vastaavalla tavalla kuin jatkuvillekin ajanjaksoille (mak-
rot preceding_n_nc ja following_n_nc). Nämä operaatiot ovat kuitenkin selvästi

106Tämä rakenne ei toimi ilman leikkausta aikajanan epäjatkuvien osajonojen kanssa.
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mutkikkaammat ja raskaammat kuin edellä kuvaamani preceding_n_nc_simple ja
following_n_nc_simple.

Edellä kuvaamani rakenteet kuvaavat yhden epäjatkuvan ajan kutakin yleis-
tetyn konkatenaation potenssin eksponenttĳoukon arvoa kohti: esimerkiksi ilmauk-
sen toinen ja kolmas pääsiäistä edeltävä keskiviikko ja perjantai kuvaava lauseke
nth_preceding_nc({2,3},wd3 . wd5 ,easter) kuvaa jokaista pääsiäistä kohti kaksi eril-
listä keskiviikosta ja perjantaista koostuvaa jonoa. Jos tässä yhteydessä yhdisteen
ajatellaan olevan disjunktiivinen, lauseke vastaisi ilmausta toinen pääsiäistä edel-
tävä keskiviikko ja perjantai tai kolmas pääsiäistä edeltävä keskiviikko ja perjan-
tai . Koska alkuperäinen lauseke perustuu epäjatkuviin jonoihin, nämä tulosjonot-
kin voisi olla luonnollista yhdistää kutakin pääsiäistä kohti yhdeksi epäjatkuvaksi
jonoksi, joka sisältäisi sekä toisen että kolmannen keskiviikon ja perjantain. Tämä
onnistuu muodostamalla makron preceding_n_nc (tai following_n_nc) kuvaamis-
ta ajoista mahdollisimman pitkä jono konkatenaation toiston, max-operaation ja
makron n_period_ending (n_period_beginning) avulla:

RE (n:s a:ta edeltävä b1 ja b2) =
max nth_preceding_nc(n,RE(b1) . RE(b2),RE(a))+ ∩
in∗

+ n_period_ending(n,RE(b1) . RE(b2),RE(a))

(makrot nth_preceding_nc_all, nth_following_nc_all, preceding_n_nc_all ja
following_n_nc_all).

Edellä kuvaamani rakenteet toimivat oikein vain peräkkäisillä epäjatku-
villa ajoilla, mutta eivät osittain päällekkäisillä tai limittäisillä, koska makrot
n_period_beginning ja n_period_ending perustuvat aikojen yhtenäisten verhojen
konkatenaatioon. Koska osittain päällekkäiset tai limittäiset epäjatkuvat ajat ovat
luultavasti harvinaisia, en ole tutkinut, olisiko mahdollista muodostaa myös sellai-
silla toimivat rakenteet.

Useiden ilmauksen merkityksesta riippuvien erilaisten säännöllisten lausekkei-
den rakenteiden (makrojen) tarve mutkistaa luonnolliskielisten ilmausten kuvaamis-
ta säännöllisiksi lausekkeiksi. Näitä listailmausten kuvaamiseen käyttämiäni mak-
roja tarvitaan myös muissa tapauksissa, joissa edeltävä- tai seuraava-rakenne kuvaa
epäjatkuvan ajan. Epäjatkuville ajoille käyttämäni säännölliset lausekkeet soveltui-
sivat kyllä myös jatkuvien ajanjaksojen kuvaamiseen, mutta ne ovat merkittävästi
raskaampia kuin aiemmin kuvaamani yksinkertaiset edeltävä- ja seuraava-ilmausten
lausekkeet.

C.3 Epäjatkuvat ajat lukuilmauksissa

Luvussa 8.10.1 kuvaamani lukuilmausten yleinen rakenne ei toimi sellaisenaan, jos
laajemman ajan a sisällä laskettavat b-ajat ovat epäjatkuvia, sillä sulkeumaoperaa-
tio ei toimi mielekkäästi epäjatkuvilla ajoilla. Epäjatkuvilla ajoilla toimiva lause-
ke perustuu samoihin periaatteisiin kuin epäjatkuvilla ajoilla toimivien edeltävä-
ja seuraava-rakenteiden lausekkeet (liite C.2). Sulkeumaoperaatiota pitää soveltaa
b-ajan aikajanan suhteen yhtenäisiin verhoihin. Tällöin b-aikoja sisältävän jonon
lauseke RE (B) olisi muotoa Cmin convex_hull(RE(b)) olevien lausekkeiden konka-
tenaatio. Tämä lauseke kuvaa a-ajan alkuosan, jonka epäjatkuvasta tyypittämät-
tömästä loppuosasta otetaan tulokseen tuleva b-ajan kuvaava osa. Loppuosaope-
raation yhteydessä b-lausekkeeseen täytyy soveltaa nearest-makroa, jotta se kuvaa
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keskenään lähimmät mahdolliset ajat. Koko lauseke on siten yleisesti muotoa
suffix∗+ (RE(B) ∩ prefix+ RE(a)) \\ nearest(RE(b));

viimeinen-tapauksessa alku- ja loppuosaoperaatiot ovat käänteiset. Kuten epäjat-
kuvat edeltävä- ja seuraava-rakenteet, myös nämä rakenteet toimivat oikein vain
peräkkäisillä epäjatkuvilla ajoilla, eivät osittain päällekkäisillä tai limittäisillä.

Kaikki yhteen a-aikaan liittyvät b-ajat voi yhdistää yhdeksi epäjatkuvaksi
ajaksi vastaavalla tavalla kuin epäjatkuvissa edeltävä- ja seuraava-rakenteissa leik-
kaamalla b-lausekkeiden konkatenaatio lausekkeen RE (B) kuvaamien epäjatkuvien
osajonojen kanssa ja valitsemalla tuloksesta maksimaaliset jonot:

max ((suffix∗+ (RE(B) ∩ prefix+ RE(a)) \\ nearest(RE(b)))+ ∩
in∗

+ (RE(B) ∩ prefix+ RE(a))).
Koska B -lausekkeen ja a-lausekkeen alkuosan leikkaus toistuu lausekkeessa kaksi
kertaa, sille kannattaa määritellä oma apumakronsa.

Epäjatkuvat järjestyslukuilmaukset voi kuvata seuraavasti. Olen määritellyt
b-aikojen jonon ja a-ajan leikkaukselle erillisen apurakenteen, koska se toistuu
lausekkeissa kahdesti; alusta päin laskevalla rakenteella tämä on

RE (n b-aikaa sisältävä jono a-ajan alusta lukien) =
(Cmin convex_hull(RE(b)))n ∩ prefix+ RE(a),

jolle olen määritellyt makron n_period_from_beginning (viimeinen-tapaukselle
n_period_from_end). Tämän makron avulla

RE ((joka) a:n n:s (epäjatkuva) b) =
suffix∗+ n_period_from_beginning(n,RE(b),RE(a)) \\ nearest(RE(b))

(makro nth_nc, viimeinen-tapaukselle nthlast_nc). Makroa nth_nc käyttäen
RE (the second Monday and Thursday of the month) =

nth_nc(2,wd1 . wd4 ,calmonth).
Jos tuloksen kaikki samaan a-aikaan liittyvät ajat halutaan yhdistää yhteen epä-
jatkuvaan jonoon, kun n on useamman kuin yhden luvun kattava yleistetty konka-
tenaation eksponentti, voidaan käyttää lauseketta

max (nth_nc(n,RE(b),RE(a))+ ∩
in∗

+ n_period_from_beginning(n,RE(b),RE(a)))

(makro nth_nc_all, viimeinen-tapaukselle nthlast_nc_all).
Epäjatkuville ajoille soveltuvat parillisuus- ja parittomuusilmausten sekä joka

n:s -ilmausten lausekkeet voi muodostaa samoilla periaatteilla vaihtamalla lausek-
keen RE (B) sisältämän konkatenaation toistorakenteen kyseisen rakenteen vaati-
maksi luvussa 8.10.1 kuvaamallani tavalla.

Epäjatkuvilla ajoilla toimivat lukuilmausten rakenteet toimivat myös jatkuvil-
la ajanjaksoilla, mutta ne ovat mutkikkaampia ja laskennallisesti raskaampia kuin
jatkuville ajoille riittävä rakenne.

C.4 Muulloin-ilmaukset

Yksinkertaisen muulloin-ilmauksen kesällä päivittäin, muulloin ma–pe voi ajatel-
la poikkeusilmauksena ma–pe, paitsi kesällä päivittäin, jolloin tällaisen rakenteen
säännöllinen lauseke olisi

RE (a b, muulloin c) = (RE(a) ∩ RE(b)) ∪ (RE(c)− RE(a)).
Tässä a on b-ajan soveltamisala, joka pitää poistaa muulloin-ajasta c. Tälle raken-
teelle olen määritellyt makron other_times (liite D.8), jonka avulla esimerkiksi
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RE (touko–elokuussa ma–su, muulloin la–su) =
other_times(in+ ival(m05 ,m08 ),in+ ival(wd1 ,wd7 ),in+ ival(wd6 ,wd7 )).107

Muulloin-ilmausten kuvaus tämän makron avulla ei ole täysin kompositionaalista,
koska luonnollisen kielen ilmauksessa muulloin-ilmaus on vain yksi listan ilmaus,
jolloin sitä vastaava säännöllinen lauseke pitäisi voida liittää muuhun lausekkeeseen
suoraan yhdisteellä, kuten muitakin listan ilmauksia vastaavat lausekkeet.

Yleisesti muulloin-ilmaus viittaa kaikkiin listassa sitä edeltäviin osailmauk-
siin ja erityisesti niiden sisältämiin aikoihin, joiden tasot ovat muulloin-ilmaukseen
liittyvän ajan tasoa ylempiä. Muulloin-ilmaus on siis anaforinen (Lauri Carlson,
suullinen tieto 20.8.2003). Muulloin-ajasta pitäisi poistaa kaikkien listassa edellä
olevien vastaavantasoisten aikojen yhdiste, jolloin rakenteen yleinen säännöllinen
lauseke olisi muotoa

RE (a1 b1, . . . , an bn, muulloin c) =⋃n
k=1(RE(ak) ∩ RE(bk)) ∪ (RE(c)−

⋃n
k=1 RE(ak))

missä ajanilmausten bk taso on sama kuin ajanilmauksen c ja ajanilmausten ak

sitä ylempi.108 Säännöllisten lausekkeiden kannalta tässä on ongelmana loppuosa,
joka laskee ajan c ja edellä olevasta monitasoisten ajanilmausten listasta poimit-
tujen aikojen ak erotuksen: säännöllisten kielten operaatioilla ei pysty valitsemaan
leikkausten yhdisteestä vain tiettyjä leikkausten operandeja.

Yleisemmän muulloin-ilmauksen rakenteen saattaisi voida toteuttaa säännöl-
listen lausekkeiden makrona, jos makro voisi käsitellä argumentteinaan saamien-
sa säännöllisten lausekkeiden rakennetta ja tuottaa tuloslausekkeeseen niiden osia.
Tällöin voisi olla mahdollista toteuttaa yleisempi makro other_times, jonka avulla

RE (a1 b1, . . . , an bn, muulloin c) =
other_times(RE(a1 b1, . . . , an bn),RE(c)).

Tällaisen makron voisi ehkä toteuttaa käyttämällä termien toisinkirjoitusta nykyis-
tä laajemmin, mutta en ole tutkinut asiaa tarkemmin. Makroja sisältävän säännöl-
lisen lausekkeen merkitys ei kuitenkaan olisi silloin yhtä läpinäkyvä ja kompositio-
naalinen kuin nyt.

C.5 Suljettuusilmaukset

Aukiolo ja suljettuus eivät ole ajanilmauksen ominaisuuksia, vaan niitä voi ajatella
ajanilmaukseen liittyvinä liittyvinä tapahtumatyyppeinä, kuten Carlsonin tapah-
tumakalkyylissa. Siinä tapahtumaan liittyvät ulottuvuuksina tapahtuman tyyppi,
oliot (osallistujat), aika ja paikka (Carlson 2003: 27). Kaikkien suljettuusilmausten
kuvaaminen mielekkäästi edellyttäisi tapahtumatyyppien käyttämistä. Pelkät laa-
jennetut säännölliset lausekkeet eivät riitä ajanilmausten ja niihin liitettyjen tapah-
tumien kuvaamiseen, vaan siihen tarvittaisiin säännöllisiä yhtälöitä, jotka sisältävät
säännöllisten lausekkeiden lisäksi näiden (kielten) identiteettioperaation ja sen myö-
tä yhtäsuuruus- ja sisältyvyys-operaatiot (Lauri Carlson, suullinen tieto 4.11.2003).

107Tässä in+-operaatioita tarvitaan myös viikonpäivävälien yhteydessä, koska osa välistä saattaa
kuulua mainittuun kuukausiväliin ja osa jäädä sen ulkopuolelle.

108Tämä ei kuitenkaan toimi, jos bk ovat (osittain) eri tasohierarkiassa kuin ak, kuten esimerkiksi
kuukaudenpäiviä sisältävä aikaväli ja viikonpäivät: 1.5.–15.9. ma–pe klo 10–18, muulloin ma–ke
klo 12–17 .
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Lisäksi tarvittaisiin todennäköisesti erilliset loogiset (Boolen) operaatiot säännöl-
listen lausekkeiden operaatioiden lisäksi. Tämän vuoksi en tässä työssä käsittele
lainkaan tapahtumia vaan vain ajanilmauksia. Seuraavassa käsittelen kuitenkin ne
suljettuusilmausten tyypit, jotka voi kuvata aukioloa kuvaavan ajanilmauksen poik-
keusilmauksena. Oletan tässä, että ajanilmaukset tulkitaan aukioloajoiksi.

Suljettuusilmaus, joka sisältää aukioloa kuvaavan poikkeusilmauksen, ilmaisee
paikan olevan auki suljettuusilmauksen sisällä poikkeusilmauksen mukaisesti. Tämä
voidaan kuvata näiden ilmausten säännöllisten lausekkeiden leikkauksena:

RE (suljettuna a paitsi (auki) b) = RE(a) ∩ RE(b).109

Tällöin esimerkiksi
RE (suljettuna 2.12.02–2.1.03 lukuunottamatta adventtisunnuntaita, jolloin avoinna klo 11–19 ) =

in+ ival(ymd(y2002 ,m12 ,md02 ),ymd(y2003 ,m01 ,md02 )) ∩ (in+ advent_sunday ∩
ivalpt(h11 ,h19 )).

Jos tällaisen lausekkeen generointitulokseen haluttaisiin maininta suljettuudesta,
sitä varten voisi tehdä makron, joka vastaisi leikkausta mutta josta generointĳär-
jestelmä tuottaisi halutun lisämaininnan generointitulokseen.

Aukioloaikalistan osana olevan suljettuusilmauksen voi ajatella poikkeusil-
mauksena: esimerkiksi ma–to 8–19, pe 8–18, la–su suljettu tarkoittaa samaa kuin
ma–to 8–19, pe 8–18, paitsi la–su suljettu. Tämän voi siis esittää aukiolo- ja suljet-
tuusilmauksen säännöllisten kielten erotuksena tai makron except2 avulla:

RE (ma–to 8–19, pe 8–18, la–su suljettu) = except2((in+ ival(wd1 ,wd4 ) ∩
ivalpt(h08 ,h19 )) ∪ (in+ wd5 ∩ ivalpt(h08 ,h18 )),in+ ival(wd6 ,wd7 )).

Tyypillisesti tällaisissa tapauksissa aukioloilmauksen ja suljettuusilmauksen kielten
leikkaus tyhjä, joten paitsi -sanan käyttäminen voi tuntua epäluonnolliselta. Tätäkin
rakennetta varten voisi haluttaessa määritellä samaa merkitsevän makron, josta
generointi tuottaisi paitsi -sanan sĳaan esimerkiksi tekstin paitsi suljettuna.

Suljettuusilmaus voi kuvata aukioloaikojen poikkeuksen, jolloin aukioloajat ja
kiinnioloajat eivät ole erilliset: esimerkiksi ilmauksen ma–pe klo 9–17, la klo 9–13
(heinäkuun lauantait suljettu) sulkeissa olevan osan voisi ilmaista myös muodossa
paitsi heinäkuussa lauantaisin (suljettuna). Myös tällaisen suljettuusilmauksen voi
esittää makron except2 avulla:

RE (ma–pe klo 9–17, la klo 9–13, paitsi heinäkuun lauantait suljettuna) =
(in+ ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ivalpt(h09 ,h17 )) ∪ except2(in+ wd6 ∩
ivalpt(h09 ,h13 ),in+ (in+ m07 ∩ wd6 )).

Tässä tapauksessa sanan paitsi käyttäminen on luonnollisempaa kuin edellä: lausek-
keesta voisi tuottaa ilmauksen ma–pe klo 9–17 ja la klo 9–13, paitsi heinäkuussa
lauantaisin. Samalla tavalla voi kuvata myös keskellä päivää olevan suljetun ajan:

RE (Mon–Thurs 08.30–16.30; closed for lunch 12.30–13.30 ) =
except2(in+ (in+ ival(wd1 ,wd4 ) ∩
ivalpt(hm0830 ,hm1630 )),in+ ivalpt(hm1230 ,hm1330 )).110

Jos aukioloaikalistan suljettuusilmaus sisältää poikkeuksen, rakenteen voi tul-

109Tähän täytyy lisätä vielä tarvittavat in+-operaatiot.
110Koska tämän lausekkeen tuntivälilausekkeissa tarvitaan in+-operaatiot, lauseke tuottaa kaikki

mahdolliset aukioloaikoja kuvaavan säännöllisen kielen merkkĳonojen osajonot. Jos tulokseen ha-
lutaan vain pisimmät mahdolliset tuntivälit (kello 8.30–12.30 ja 13.30–16.30), koko lausekkeeseen
voisi soveltaa max-operaatiota.
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kita kaksitasoiseksi poikkeusajanilmaukseksi: esimerkiksi talvikaudella to–su klo 11–
19; suljettuna 2.12.02–2.1.03 lukuunottamatta adventtisunnuntaita, jolloin avoin-
na klo 11–19 tarkoittaa samaa kuin talvikaudella to–su klo 11–19, paitsi 2.12.02–
2.1.03 (suljettu), paitsi adventtisunnuntaina klo 11–19 . Vaikka ilmaus sisältääkin
vain yhden lukuunottamatta-sanan, se on kaksitasoinen poikkeusilmaus, sillä ajan-
jakso 2.12.02–2.1.03 sisältyy ajanjaksoon talvikaudella. Säännöllisenä lausekkeena
tällaisen rakenteen voi ajatella erotuksen ja leikkauksen yhdisteenä:

RE ((auki) a, suljettuna b, paitsi c jolloin d) =
(RE(a)− RE(b)) ∪ (RE(b) ∩ (RE(c) ∩ RE(d))).

Rakenteen voi siis esittää except3-makrolla, jolloin edellä olevan esimerkin kuvaisi
säännöllinen lauseke

except3(in+ (in+ winter_season ∩ ival(wd4 ,wd7 )) ∩
ivalpt(h11 ,h19 ),in+ ival(ymd(y2002 ,m12 ,md02 ),ymd(y2003 ,m01 ,md02 )),in+ advent_sunday∩
ivalpt(h11 ,h19 )).

Tämän tyypillinen generointitulos voisi olla talvikaudella to–su klo 11–19, paitsi
2.12.2002–2.1.2003, jolloin adventtisunnuntaina klo 11–19 . Luonnollisemman ge-
nerointituloksen saamiseksi tätäkin rakennetta varten voisi määritellä aukioloaika-
sovelluksessa oman makronsa, jonka merkitys säännöllisenä lausekkeena olisi sama
kuin except3-makron.

Pelkän suljettuusilmauksen sisältävän aukioloajanilmauksen suljettuna a mer-
kitystä ei voi esittää pelkillä säännöllisillä lausekkeilla ottamatta kantaa ajanilmauk-
sen a ulkopuolisten aikojen tulkintaan. Esimerkiksi ilmauksen talvella suljettuna
voisi esittää joko siten, että muulloin kuin talvella kyseinen kohde on auki, tai si-
ten, että se on kiinni myös kaikkina muina aikoina. Ilmauksen ei kuitenkaan pitäisi
sanoa mitään itsensä ulkopuolisista ajoista, joten olen jättänyt tällaiset ilmaukset
kuvaamatta säännöllisillä lausekkeilla.

C.6 Suhteelliset frekvenssi-ilmaukset ja
kalenteriajanilmaukset työajanilmauksissa

Suhteelliset frekvenssi-ilmaukset esiintyvät yhdessä varsinaisten kalenteriajanil-
mausten kanssa esimerkiksi työajoissa. Viikon työvuoroja kuvaavan ilmauksen shifts
from 4 to 10 hours, 12 and 20 hours per week, evenings and/or weekends voi ja-
kaa yhden työvuoron pituutta kuvaavaan ajankestoilmaukseen from 4 to 10 hours ,
kokonaisviikkotyöaikaa kuvaavaan suhteelliseen frekvenssi-ilmaukseen 12 and 20
hours per week ja työvuorojen sĳaintia kuvaavaan kalenteriajanilmaukseen evenings
and/or weekends . Kalenteriajanjakso määrää ajankeston sĳainnin aikajanalla. Kos-
ka työvuoroja voi olla useita viikossa, myös näitä ajankestoja voi olla useita. Koko-
naisuuden kestoa (viikon sisällä) rajoittaa suhteellinen frekvenssi-ilmaus. Tällaisen
ilmauksen voi kuvata frekvenssi-ilmauksen sekä ajankeston ja kalenteriajanjakson
toiston leikkauksena:

RE (työvuoro m a:ta b:isin, yhteensä n a:ta c:ssä) =
(continuous(RE(a)m) ∩ in+ RE(b))

+ ∩ per(RE(a)n,RE(c)).
Lähinnä generointia varten olen määritellyt ajankeston ja kalenteriajanjakson tois-
tolle yksinkertaisen makron shifts (D.10), jota käyttäen esimerkki-ilmauksen voi
esittää säännöllisenä lausekeena

shifts(continuous(periodhour
[4,10]) ∩ (in+ evening ∪ in+ weekend)) ∩
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per(periodhour
{12,20},calweek).

Tämä lauseke kuvaa kunkin viikon kaikki mahdolliset työvuoroyhdistelmät: kukin
työvuoroyhdistelmä on yksi lausekkeen kielen merkkĳono, joka kuvaa epäjatkuvan
ajan.

Jotkin edellä olevan säännöllisen lausekkeen kuvaamista mahdollisista työ-
vuoroista ovat kuitenkin yleensä epärealistisia: se esimerkiksi sallisi viikonloppuna
kaksi 10 tunnin työvuoroa peräkkäin. Tietyn vähimmäisvapaa-ajan edellyttäminen
työvuorojen välillä onnistuu paikanvarausmerkkien ja niitä käsittelevien operaa-
tioiden avulla. Tällöin viikon työvuorot muodostetaan lisäämällä yksittäisiä työ-
vuoroja kuvaavien osajonojen väliin paikanvarausmerkkejä vähintään vähimmäis-
vapaa-aikaa vastaava määrä ja leikataan nämä merkkĳonot sellaisten koko viikkoa
kuvaavien merkkĳonojen kanssa, joissa mitkä tahansa viikon perusjaksot on voitu
vaihtaa paikanvarausmerkkeihin. Poistamalla tästä tuloksesta paikanvarausmerkit
saadaan epäjatkuvaa aikaa kuvaava merkkĳono. Paikanvarausmerkkejä käyttämällä
voisi myös rajoittaa työvuorojen määrää tietyn ajanjakson, esimerkiksi vuorokau-
den sisällä.

Näiden paikanvarausmerkkejä käyttävien ratkaisujen ongelmana on se, että
ne eivät ole kompositionaalisia. Ne eivät esimerkiksi käytä per-makroa, koska nä-
mä rakenteet tarvitsevat sen saamia argumentteja myös muissa yhteyksissä. Koska
työvuoroilmaukset eivät ole kalenteriajanilmausten kannalta kovin keskeisiä, en ole
tutkinut mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

C.7 Aikavyöhykkeet

Kun ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden semantiikan pohjana oleva aikajana
on kiinnitetty tiettyyn aikavyöhykkeeseen, toisen aikavyöhykkeen ajanilmauksen voi
tällöin esittää siirtämällä ajanilmausta vastaavia merkkĳonoja aikavyöhykkeiden
erotuksen verran suhteessa aikajanan kuvaavaan merkkĳonoon. Jos ilmauksen ai-
kavyöhyke on edellä aikajanan aikavyöhykettä, merkkĳonoja siirretään taaksepäin,
muuten eteenpäin. Jos ajanilmaus kuvaa vain jatkuvia ajanjaksoja, siirto onnistuu
yksinkertaisesti konkatenaation ja osamääräoperaation avulla: esimerkiksi

RE (a (normaaliaika + n tuntia)) =
((periodhour

n . RE(a)) ∩ in+ all) / periodhour
n

(normaaliaika on tässä aikajanan käyttämän aikavyöhykkeen aika). Tässä ja seu-
raavissa lausekkeissa on olennaista leikkaus aikajanan jatkuvien osajonojen kanssa,
joten olen jättänyt sen näkyviin.

Tämä lauseke ei kuitenkaan siirrä epäjatkuvien aikojen epäjatkuvuuskohtia.
Niiden käsittely onnistuu täyttämällä epäjatkuvuuskohdat paikanvarausmerkillä,
joka ei kuulu aakkostoon ΣT . Tämän olen toteuttanut makrossa move_in_all (liite
D.11), jonka avulla

RE (a (normaaliaika + n tuntia)) =
move_in_all(RE(a),prefix_n(1,(periodhour

n . prefix_n(1,RE(a))) ∩
in+ all)).

Olen määritellyt aikavyöhykeoperaatioille makrot tz_plus_simple ja
tz_minus_simple (jatkuville ajoille) sekä tz_plus ja tz_minus (myös epäjat-
kuville) (liite D.11). Makron tz_plus avulla

RE (Friday: 9.00–16.00 Central European time) =
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tz_plus(in+ wd5 ∩ ivalpt(hm0900 ,hm1600 ),1)

, jos aikajanan käyttämä aikavyöhyke on UTC. (Keski-Euroopan normaaliaika on
tunnin UTC-aikaa edellä.)

Nämä aikavyöhykemakrot eivät toimi tällaisinaan aikajanan alussa tai lopus-
sa. Sellaisten aikavyöhykkeiden kuvaaminen, joilla aikaero ei ole tasatunteja, edel-
lyttäisi minuutin tai muun riittävän pienen yksikön käyttämistä lausekkeiden pe-
rusosana, jolloin myös aikaero pitäisi kuvata samoissa yksiköissä.

Ohlbachin ja Gabbayn (1998: 293) kalenterilogiikkaan sisältyvä aikatermikieli
käsittelee eri aikavyöhykkeet niin, että kullekin aikavyöhykkeelle on erillinen joukko
ajanyksiköitä. Tämä vaikuttaa työläältä ja toisteiselta esitystavalta. Myöhemmäs-
sä WebCal-järjestelmässä Ohlbach (2002a: 2) määrittelee aikavyöhykkeet erillisinä
kuvauksina kalenterikohtaisten ajanyksiköiden ja viiteaikasuoran välillä. Verbmobi-
lin TEL-muoto puolestaan ei käsitellyt aikavyöhykkeitä eikä kesäaikaa mitenkään
(Endriss 1998b: 28). Endrissin mukaan se ei kuitenkaan ole periaatteellinen rajoitus,
vaan Verbmobil-korpuksessa esiintymättömien erikoistapausten rajaaminen esitys-
muodon ulkopuolelle.

C.8 Kesä- ja normaaliaika

Erityisesti kellonsiirtopäivien aikaväli-ilmausten yksiselitteistämiseksi mutta myös
joskus muissa yhteyksissä voidaan Ilmaustyyppejä klo a kesäaikaa ja klo a nor-
maaliaikaa käytetään yksiselitteistämään erityisesti niiden päivien aikoja, joina siir-
rytään normaaliajasta kesäaikaan tai takaisin normaaliaikaan, mutta joskus myös
muulloin. Esimerkiksi ilmaus klo 4.05 kesäaikaa kuvaa kesäajan voimassa ollessa
ajankohdan kello 4.05, mutta normaaliaikana ajankohdan kello 3.05. Tällaiset siir-
rot voi kuvata aikavyöhykemakrojen avulla: esimerkiksi

RE (klo a kesäaikaa) = (RE(a) ∩ in+ summertime_period) ∪
tz_minus(RE(a)− in+ summertime_period ,1),

kun summertime_period kuvaa kesäajan voimassaoloajat.111 Normaaliaikaa ku-
vaava lauseke on vastaavanlainen. Olen määritellyt näille makrot summertime ja
normaltime (D.11), joiden avulla RE (klo 4.05 kesäaikaa) = summertime(hm0405 ).

C.9 Kellonajat 12 tunnin järjestelmässä

Käyttämäni tuntien esitysmuoto perustuu 24 tunnin kellonaikoihin. Oletan, että ge-
nerointĳärjestelmä tuottaa kellonajat haluttaessa 12 tunnin järjestelmässä. Rajoitin
säännöllisten lausekkeiden sisältämät kellonajat 24 tunnin järjestelmään alunperin
sillä perusteella, että lausekkeiden olisi hyvä olla mahdollisimman yhtenäisessä muo-
dossa. Jos kuitenkin lausekkeiden halutaan olevan mahdollisimman lähellä vastaa-
via luonnolliskielisiä ilmauksia, niissä olisi hyvä sallia myös 12 tunnin järjestelmän
mukaiset kellonajat.

Kellonajat voisi esittää säännöllisissä lausekkeissa 12 tunnin järjestelmässä
varsinaisen kellonajan ja aamu- tai ilta-tunnuksen avulla: esimerkiksi RE (9 pm) =
h09 ∩ pm, missä pm vastaisi aikavälejä kello 12–23.59 (olettaen minuuttien tarkkuu-
den) (Carlson 2003: 174). Esimerkiksi Endriss (1998b: 32–33) normalisoi kellonajat

111Ajan summertime_period voisi ehkä määritellä yleisenä säännöllisenä lausekkeena kesä- ja
normaaliajan vaihtumissääntöjen perusteella.



185

tällaiseen muotoon, jolloin ilman vuorokaudenaikamääritettä olevat kellonajat ovat
kaksitulkintaisia. Vastaavalla tavalla voisi esittää myös suomenkieliset ilmaukset
klo 2 iltapäivällä ja klo 10 illalla. Oikeastaan edellä ei pitäisi käyttää 24 tunnin
kellonajoille käytettyä tuntilauseketta h09 , vaan 12 tunnin kellonajoille pitäisi ol-
la omat peruslausekkeensa, esimerkiksi h1201 . . . h1212 , jotta lausekkeilla pystyisi
esittämään sekä 12 että 24 tunnin järjestelmän aikoja.

Generoinnin yhteydessä muunnos 12 ja 24 tunnin järjestelmien välillä voisi
olla joko itse generointĳärjestelmässä tai ehkä paremmin jo generointia edeltävissä
lausekkeiden muunnoksissa, mikä yksinkertaistaisi generointĳärjestelmää tältä osin.

C.10 Vuosisadat ja kaksinumeroiset vuosiluvut

Olen käyttänyt ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa vain nelinumeroisia vuo-
silukuja, koska ne ovat yksiselitteisiä. Kuitenkin ajanilmauksissa esiintyy myös kak-
sinumeroisia vuosilukuja, joissa vuosisata on jätetty implisiittiseksi. Vuosisata voi
tulla ilmauksen ympäristöstä: esimerkiksi vuosiväli-ilmauksen vuodet 1992–98 lop-
puvuoden vuosisata on sama alkuvuoden. Jos ilmaus ei sisällä ekplisiittistä vuosisa-
taa, sovellus voisi käyttää sopivaksi ajateltua oletusvuosisataa tai yrittää päätellä
vuosisadan asiayhteyden perusteella.

Yksi mahdollisuus kaksinumeroisten vuosilukujen esittämiseksi olisi ja-
kaa kaikki nelinumeroiset vuosiluvut vuosi- ja vuosisataosiin, jolloin esimerkiksi
RE (vuosi 1992 ) = in+ c19 ∩ y292 ja RE (vuodet 1992–98 ) = in+ c19 ∩ ival(y292 ,y298 ).
Toisaalta nelinumeroinen vuosiluku tuntuu yhdeltä kokonaisuudelta, ja kaikkien
vuosilukujen esittäminen vuosisatojen ja vuosien leikkauksena mutkistaisi säännöl-
lisiä lausekkeita. Vain vuosilukuväleissä esiintyvien vuosien jakaminen osiin taas
olisi epäyhtenäistä.

Kaksinumeroinen vuosiluku vuosiväli-ilmauksen loppuvuotena on ongelmalli-
nen varsinkin vuosisatojen alkupuolella, koska ISO 8601 -standardissa (International
Organization for Standardization 1988) merkintä 2000–04 tarkoittaa vuoden 2000
huhtikuuta. Google-hakukoneella tekemäni WWW-haun perusteella nelinumeroiset
vuosiluvut näyttäisivät olevan yleisempiä vuosiväli-ilmauksen loppuvuotena myös
vuosisadan loppupuolen vuosiväleissä: 1992–1998 oli yleisempi kuin 1992–98 .112

Ainakin englannissa vuosiväli-ilmauksen loppuvuosi voidaan joskus ilmaista
vain yhdellä numerolla, jos myös vuosivälin alku- ja loppuvuoden vuosikymme-
net ovat samat: esimerkiksi 1992–8 . Tällaisen ilmauksen esittäminen onnistuisi, jos
myös vuosikymmenet esitettäisiin erikseen. Se kuitenkin mutkistaisi vuosilukujen
käsittelyä. Lisäksi WWW-haun perusteella tällainen vuosilukuvälien esitystapa vai-
kutti melko harvinaiselta.

Jos kaksinumeroisia vuosilukuja halutaan generointitulokseen, yksi mahdolli-
suus olisi esittää vuosiluvut säännöllisissä lausekkeissa nelinumeroisina mutta tuot-
taa niistä kaksinumeroisia vuosilukuja sopivissa yhteyksissä eli lähinnä vuosiluku-
välien loppuvuosina. Varsinaisen generoinnin yksinkertaistamiseksi tämä voisi olla
osa säännöllisille lausekkeille ennen generointia tehtäviä muunnoksia. Generoinnin
osalta käsittelen asiaa lyhyesti luvussa 10.10.9.

112Tähän voi vaikuttaa se, että WWW-sivut ovat suureksi osaksi peräisin viime vuosilta ja että
vuoden 2000 yhteydessä on tiedostettu kaksinumeroisten vuosilukujen ongelmia.
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C.11 Etäisyyden sisältävät ennen- ja jälkeen-ilmaukset

Etäisyyden viiteajanjaksosta sisältävän ennen- tai jälkeen-ilmauksen (a:ta ennen
b:tä) voisi esittää minkä tahansa pituisen ajanjakson (luku 8.8.3) sĳaan joko yksit-
täisenä perusjaksona tai viiteajanjakson siirtona. Edellisessä tapauksessa ilmaus tar-
koittaisi yksittäistä aikajanan perusjaksoa (ajankohtaa) kyseisen etäisyyden pääs-
sä viiteajanjakson alusta (ennen-tapaus) tai lopusta (jälkeen-tapaus): esimerkiksi
RE (a:ta ennen b:tä) = Σ ′ RE(a) . RE(b). Tällöin sen yhdistäminen tarkoitettuun
ajanjaksoon vaatisi kuitenkin tyypittämättömän alku- tai loppuosaoperaation käyt-
tämistä mahdollisen makron ulkopuolella:

RE (c a:ta ennen b:tä) = RE(c) ∩ suffix+ (Σ∗ . (Σ ′ RE(a) . RE(b))).
Verbmobilin TEL-muodon tapa käsitellä tällaiset ajanilmaukset viiteajanjak-

son siirtoina (Endriss 1998b: 39) vaikuttaa joustavammalta edellä kuvaamani tavat,
erityisesti jos viiteajanjakso on pitempi kuin tarkoitettu ajanjakso. TEL-muoto ku-
vaa esimerkiksi ilmauksen der Montag drei Wochen nach Ostern siirtämällä pää-
siäistä vastaavaa ajanjaksoa kolme viikkoa eteenpäin ja leikkaamalla se maanantai-
den kanssa. Tämä toimii oikein, kun pääsiäiseen lasketaan kuuluvan myös pääsiäis-
maanantai. Edellä kuvaamani säännöllisen lausekkeen rakenteella viiteajanjakson b
ja tarkoitetun ajanjakson c välissä täytyy olla mainittu etäisyys a. Tällöin kolme
viikkoa pääsiäisen jälkeen alkaisi tiistaista, joten maanantai kolme viikkoa pääsiäi-
sen jälkeen kuvaisi tyhjän joukon. Tällaisten ilmausten kuvaaminen siirtojen avulla
onnistuisi luultavasti myös säännöllisillä lausekkeilla, mutta en ole tutkinut sitä.
(Käytän siirtoja aikavyöhykeilmausten käsittelyssä luvussa 8.15 ja liitteessä C.7.)

C.12 Yleistetty lukumäärän sisältävä ankkuroitu ilmaus

Lukumäärän sisältävän ankkuroidun ilmaustyypin voisi ajatella yleistää kattamaan
lukumäärävälin tai -listan: esimerkiksi two to four Sundays following Christmas
Day . Tämän ilmauksen kuvaaminen samaan tapaan kuin luvussa 8.8 säännöllisenä
lausekkeena following_n([2, 4],wd7 ,christmasday) tuottaisi kuitenkin saman tulok-
sen kuin following_n(4,wd7 ,christmasday), koska lausekkeen kuvaama kieli sisältää
erikseen kutakin yksittäistä sunnuntaita vastaavan merkkĳonon.

Jotta näitä ilmauksia vastaavilla kielillä olisi eroa, niiden säännöllisten lausek-
keiden pitäisi tuottaa epäjatkuvia aikoja vastaavia jonoja, jotka kuvaisivat kaikki
jossakin ilmauksen kuvaamassa tapauksessa mahdolliset ajat samaan tapaan kuin
suhteelliset frekvenssi-ilmaukset (luku 8.13). Tällöin ilmausta two to four Sundays
following Christmas Day vastaava kieli sisältäisi merkkĳonot, joissa on peräkkäin
kaksi, kolme tai neljä osajonoa, jotka kuvaavat joulupäivän jälkeisiä sunnuntaita.
Kyseessä on siten konjunktioiden disjunktio. Ilmauksen voikin ajatella myös muo-
dossa two, three or four Sundays following Christmas Day . Tätä en ole toteuttanut
enkä tutkinut tarkemmin. En myöskään löytänyt aineistosta aivan tällaisia ilmauk-
sia; lähin vastaava oli one or two Sundays following .

C.13 Kuukausikestojen käsittely

Tässä työssä olen kuvannut vaihtelevanmittaiset mittayksiköt (vuodet ja kuukau-
det) erimittaisten aikojen yhdisteinä: esimerkiksi periodmonth = periodday

[28,31] (Carl-
son 2003: 173). Myös esimerkiksi Goralwalla et al. (2001: 49–50) muuntavat ank-
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kuroimattoman kuukauden 28–31 päivän mittaiseksi epämääräiseksi kestoksi. Seu-
raavassa käsittelen muutamia muita esitettyjä ratkaisuja.

Kuukausien pituuksien vaihtelun vuoksi Endriss (1998b: 72) käyttää Verb-
mobilin TEL-ilmausten tulkinnassa ajankestoille kahta perusyksikköä: minuuttia ja
kuukautta. Kuukautta lyhyemmät ajanjaksot voi aina laskea täsmällisesti minuu-
teissa ja vuodessa on aina 12 kuukautta. Täsmällinen muunnos minuuttien ja kuu-
kausien välillä on mahdollista vain suhteessa tiettyyn konkreettiseen ajanhetkeen,
esimerkiksi keston alkuhetkeen. Endriss (ibid.) esittää, että esimerkiksi kuukausi
10.2. jälkeen viittaa 10.3. riippumatta siitä, onko helmikuussa 28 vai 29 päivää.
Myös Ohlbach (2004d: 62) pitää tätä intuitiivisena ratkaisuna. Endrissin (1998b:
73) mukaan kuukauden päässä toisistaan olevien päivien pitäisi olla välittömästi
peräkkäisinä kuukausina, joten ilmauksen kuukausi 31.5. jälkeen olisi luonnollisinta
tarkoittaa päivää 30.6. Tällainen laskenta ei kuitenkaan ole liitännäistä: esimerkik-
si kaksi kuukautta 31.5. jälkeen on 31.7., kun kuukausi sen päivän jälkeen, joka on
kuukausi 31.5. jälkeen olisi 30.7.

Endrissin (id.: 73) mukaan myös määrättyyn ajanhetkeen liittyvä kuukausi-
kesto on epätarkka, jos keston kertoimena on murto- tai sekaluku. Esimerkiksi puo-
litoista kuukautta 10.2. jälkeen voisi tarkoittaa jotain päivää välillä 24.–26.3. sen
mukaan, lasketaanko kestossa ensin kokonainen kuukausi vai puolikas ja onko ky-
seessä karkausvuosi. Koska kuukauden murto-osa on epätäsmällinen ilmaus, Endriss
katsoo sen välittömän muuntamisen päiviksi tai minuuteiksi riittävän; tällaisissa ta-
pauksissa hän laskee kuukauden 30 päivän mittaiseksi (id.: 72). Ohlbach (2004d: 63)
puolestaa ehdottaa esimerkiksi ilmauksen in 3.5 months’ time tarkoittaman ajan-
hetken laskemista siirtämällä viitehetkeä ensin kolmella kuukaudella, sitten niin
saavutetun kuukauden puolikkaalla kokonaisiin vuorokausiin pyöristettynä ja tar-
vittaessa vielä vuorokauden puolikkaalla.

Tällaisten epätäsmällisten ajankestojen tai ajanjaksojen käsittelyä sivuaa
myös Ohlbach (2000a: 329). Hän kuvaa esimerkiksi ajanjakson next two years päät-
tyvän kahden vuoden päässä sellaiseen hetkeen, johon on kulunut yhtä suuri osa
kyseisestä vuodesta kuin puhehetkeen mennessä on kulunut kuluvasta vuodesta.
Ohlbachin mallissa voi valita tällaisten ilmausten laskennan rakeisuuden: esimer-
kiksi päivän tarkkuudella laskettaessa tällaiseen ajanjaksoon sisältyisi sekä kuluva
päivä että ajanjakson loppuhetken sisältävä päivä.

Tässä työssä olen käsitellyt kestoja vain yleisesti, en erikseen tiettyyn ajan-
hetkeen sidottuina. Jatkuvien kuukausikestojen yhteydessä Endrissin käyttämä tul-
kinta olisi kuitenkin luonteva. Sen toteuttaminen säännöllisillä lausekkeilla näyttäi-
si kuitenkin vaikealta, erityisesti liitännäisyyden puuttumisen vuoksi. Käyttämä-
ni säännöllisten lausekkeiden ajan malli perustuu yhteen perusjaksotasoon, jossa
kunkin perusjakson voi ajatella vastaavan yhtä kokonaislukua. Endriss taas käyt-
ti ajanilmausten tulkinnassa vuodesta, kuukaudesta, kuukaudenpäivästä, tunnista
ja minuutista koostuvia kokonaislukujen viisikkoja paljolti siksi, että yhtenä koko-
naislukuna esittäminen olisi tehnyt vaikeaksi laskea kuukausina esitettyjä ajankes-
tosiirtymiä (Endriss 1998b: 67, 86) Myös Ohlbachin käyttämää laskentatapaa olisi
luultavasti vaikea toteuttaa säännöllisillä lausekkeilla.
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D Ajanilmausten laajennetuissa säännöllisissä
lausekkeissa käytetyt makrot

Tämä liite sisältää ajanilmausten laajennetuissa säännöllisssä lausekkeissa käyttä-
mieni makrojen määritelmät ja lyhyet kuvaukset. Makrojen määritelmät käyttävät
tässä työssä käyttämiäni, luvussa 6 määriteltyjä säännöllisten lausekkeiden ope-
raatioita ja merkintätapoja. Jos makron määritelmä sisältää makrokutsuja, mää-
ritelmän jälkeen on pienemmällä kirjasinkoolla makron määritelmä makrokutsut
laajennettuina, suoraan säännöllisten lausekkeiden operaatioita käyttäen.

Olen jättänyt implisiittisiksi leikkaukset aikajanan kuvaavan merkkĳonon
mahdollisesti epäjatkuvien osajonojen kanssa konkatenaation ja komplementin yh-
teydessä, paitsi muutamissa tapauksissa, joissa leikkaus täytyy tehdä tietyssä vai-
heessa, jotta makro toimisi oikein.

D.1 Yleisiä apumakroja

notcontin(x ) = ¬ (Σ∗ in+ x Σ∗)

Merkkĳonot, jotka eivät sisällä kielen x jonojen osajonoja.

continuous(period) = period ∩ in all
Ajoista period ne, jotka ovat jatkuvia ajanjaksoja.

prefix_n(n,x ) = Σn // x

suffix_n(n,x ) = x \\ Σn

Jonojen x n merkin mittainen alku- tai loppuosa.

convex_hull(time) = time convexhull all
Ajan time yhtenäinen verho aikajanan suhteen: ajan time ensimmäisestä pe-
rusjaksosta alkava ja viimeiseen perusjaksoon päättyvä ajanjakso.

in_distr(time,distr_unit) = rmM (anyM time ∩
continuousM (anyM distr_unit − allM distr_unit)+ of_length time)

ins_distr(time,distr_unit) =

rmM (anyM time ∩ (anyM distr_unit − allM distr_unit)+ of_length time)

Epäjatkuvien aikojen osat: tulos sisältää osan kustakin ajan time sisältämäs-
tä ajanjaksosta distr_unit . Makron in_distr tuloksessa osat ovat jatkuvia,
makron ins_distr tuloksessa ne voivat olla epäjatkuvia.

D.2 Päivämäärämakrot

ymd(year ,month,day) = in+ (in+ year ∩month) ∩ day

ym(year ,month) = in+ year ∩month

md(month,day) = in+ month ∩ day

Vuoden year kuukauden month päivä day , vuoden year kuukausi month ja
kuukauden month päivä day .
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D.3 Aikaväli-ilmausten makrot

Aikaväli-ilmauksia käsittelee luku 8.5.

ival(begin,end) =

begin . Σ∗ . end ∩ in+ periodbaselevel(min(higher(maxlevel(begin)),higher(maxlevel(end))))

Aikaväli begin–end , joka on aikojen begin ja end tasoja seuraavaksi ylemmän
tason sisällä (esimerkiksi kuukausiväli vuoden sisällä).

ivalt(begin,end ,period) = begin . Σ∗ . end ∩ in+ period

Aikaväli begin–end , joka on ajanjakson period sisällä.

ivalpt(begin,end) = ival(begin,end) / periodbaselevel(minlevel(end)) = begin . Σ∗ . end ∩
in+ periodbaselevel(min(higher(maxlevel(begin)),higher(maxlevel(end)))) / periodbaselevel(minlevel(end))

ivaltpt(begin,end ,period) = ivalt(begin,end ,period) / periodbaselevel(minlevel(end))

= begin . Σ∗ . end ∩ in+ period / periodbaselevel(minlevel(end))

Tuntien tai sitä lyhyempien (luonnollisessa kielessä pistemäisinä käsiteltyjen)
ajanjaksojen väli begin–end ylemmän tason ajanjakson (ivalpt) tai ajanjakson
period sisällä (ivaltpt). Väli päättyy ajanjaksoa end välittömästi edeltävään
perusjaksoon.

from(begin) = begin . Σ∗ ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(begin)))

fromt(begin,period) = begin . Σ∗ ∩ in+ period

Ajasta begin alkava, ylemmän tason ajanjakson (from) tai ajanjakson period

(fromt) sisälle rajoittuva ajanjakso.

until(end) = Σ∗ . end ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(end)))

untilt(end ,period) = Σ∗ . end ∩ in+ period

Aikaan end päättyvä, ylemmän tason ajanjakson (until) tai ajanjakson period

(untilt) sisälle rajoittuva ajanjakso.

untilpt(end) = until(end) / periodbaselevel(minlevel(end))

= Σ∗ . end ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(end))) / periodbaselevel(minlevel(end))

untiltpt(end ,period) = until(end) / period

= Σ∗ . end ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(end))) / period

Tuntiin tai sitä lyhyempään ajanjaksoon end päättyvä, ylemmän tason ajan-
jakson (untilpt) tai ajanjakson period (untiltpt) sisälle rajoittuva ajanjakso.
Väli päättyy ajanjaksoa end välittömästi edeltävään perusjaksoon.

from_nc_any(begin) = begin . Σ∗ ∩ in∗
+ all

until_nc_any(end) = Σ∗ . end ∩ in∗
+ all

Ajasta begin alkava (from_nc_any) tai aikaan end päättyvä (until_nc_any),
toisesta päästä rajoittamaton ja mahdollisesti epäjatkuva aika.

from2(begin,whole) = fromt(begin,whole) = begin . Σ∗ ∩ in+ whole
until2(end ,whole) = untilt(end ,whole) = Σ∗ . end ∩ in+ whole

Ajasta begin alkava (from2) tai aikaan end päättyvä (until2) ajanjakso ajan
whole sisällä.

after(begin) = begin \ from(begin)

= begin \ begin . Σ∗ ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(begin)))
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aftert(begin,period) = begin \ fromt(begin,period) = begin \ begin . Σ∗ ∩ in+ period

Aikaa begin välittömästi seuraavasta perusjaksosta alkava, ylemmän tason
ajanjakson (after) tai ajanjakson period (aftert) sisälle rajoittuva ajanjakso.

before(end) = until(end) / end = Σ∗ . end ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(end))) / end
beforet(end ,period) = untilt(end ,period) / end = Σ∗ . end ∩ in+ period / end

Aikaa end välittömästi edeltävään perusjaksoon päättyvä, ylemmän tason
ajanjakson (before) tai ajanjakson period (beforet) sisälle rajoittuva ajanjakso.

afterpt(begin) = Σ \ from(begin) = Σ \ begin . Σ∗ ∩ in+ periodbaselevel(higher(maxlevel(begin)))

aftertpt(begin,period) = Σ \ fromt(begin,period) = Σ \ begin . Σ∗ ∩ in+ period

Tunnin tai sitä lyhyemmän ajan begin toisesta perusjaksosta alkava, ylemmän
tason ajanjakson (afterpt) tai ajanjakson period (aftertpt) sisälle rajoittuva
ajanjakso.

at_earliest(period) = Σ∗ \ period

Ajan period alusta tai sisältä alkava ja loppuun jatkuva aika. Aika period on
tyypillisesti lopusta rajoittamaton.

at_latest(period) = Σ∗ . period

Ajan period alusta tai ennen sitä alkava ja loppuun jatkuva aika. Aika period

on tyypillisesti lopusta rajoittamaton.

D.4 Ajankestoilmausten makrot

Ajankestoilmauksia käsittelee luku 8.7.

amount_under(duration,amount) = (duration / amount) ∪ (amount \ duration)

Ajankesto duration, josta on vähennetty kesto amount .

amount_over(duration,amount) = duration . amount

Ajankesto duration, johon on lisätty kesto amount .

at_least(duration) = amount_over(duration,Σ∗) = duration . Σ∗

at_most(duration) = amount_under(duration,Σ∗) = (duration / Σ∗) ∪ (Σ∗ \ duration)

Vähintään (at_least) tai enintään (at_most) keston duration mittainen ajan-
kesto.

ival_duration(min,max ) = at_least(min) ∩ at_most(max )

= min . Σ∗ ∩ (max / Σ∗) ∪ (Σ∗ \max )

Ajankesto, joka on vähintään min ja enintään max ; kesto voi olla mikä tahansa
perusjakson kerrannainen tällä välillä.

under(duration) = amount_under(duration,Σ+) = (duration / Σ+) ∪ (Σ+ \ duration)
over(duration) = amount_over(duration,Σ+) = duration . Σ+

Vähintään yhden perusjakson alle (under) tai yli (over) keston duration oleva
ajankesto.

of_fractional_length(unit ,m,n) = in∗
+ unit of_length fractlen (unit ,m,n)
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Ajankesto, joka on m
n

ajanyksiköstä unit , jonka täytyy olla tasan jaollinen
n:llä.

of_mixed_length(unit ,p,m,n) = unitp . of_fractional_length(unit ,m,n)

= unitp . in∗+ unit of_length fractlen (unit ,m,n)

Ajankesto, joka on p + m
n

ajanyksikköä unit , jonka täytyy olla tasan jaollinen
n:llä.

nth_fraction(unit ,f ,n) = (prefix+ unit ∩ of_fractional_length(unit ,1,f )n) \\
of_fractional_length(unit ,1,f ) = (prefix+ unit ∩
in∗+ unit of_length fractlen (unit ,1,f )n) \\ in∗+ unit of_length fractlen (unit ,1,f )

Ajanjakson unit n:s f :sosa; ajanjakson unit täytyy olla tasan jaollinen n:llä.

D.5 Ankkuroitujen ilmausten makrot

Ankkuroituja ilmauksia käsittelee luku 8.8.

D.5.1 Edellinen- ja seuraava-rakenteiden makrot

preceding(time,reference) = time ′ ¬ (Σ∗ time Σ∗) . reference

following(time,reference) = reference . ¬ (Σ∗ time Σ∗) 8 time

Ajanjaksoa reference lähinnä edeltävät (preceding) tai seuraavat (following)
ajanjaksot time (välissä ei ole yhtään time-ajanjaksoa).

nth_preceding(n,time,reference) = time // (timeB)n . reference

nth_following(n,time,reference) = reference . (Ctime)n \\ time

n:s reference-ajanjaksoa lähinnä edeltävä (nth_preceding) tai seuraava
(nth_following) time-ajanjakso: reference-ajanjakson ja tämän välissä on n−1

time-ajanjaksoa. Parametrin n arvo voi olla yleistetty konkatenaation ekspo-
nentti.

preceding_n(n,time,reference) = nth_preceding([1, n],time,reference)

= time // (timeB)[1,n]
. reference

following_n(n,time,reference) = nth_following([1, n],time,reference)

= reference . (Ctime)[1,n] \\ time

n reference-ajanjaksoa lähinnä edeltävää (preceding_n) tai seuraavaa
(following_n) time-ajanjaksoa. Parametrin n arvon täytyy olla yksittäinen
luonnollinen luku.

eve(day) = preceding(calday ,day)− day = calday
′ ¬ (Σ∗ calday Σ∗) . day − day

Päivän day aatto (edeltävä päivä).

preceding_nc(time,reference) = time // nearest(time . reference)

= time // time . reference ∩ in∗+ min time . reference convexhull all
following_nc(time,reference) = nearest(reference . time) \\ time

= reference . time ∩ in∗+ min reference . time convexhull all \\ time

Aikaa reference lähinnä edeltävä (preceding_nc) tai seuraava (following_nc)
aika time (välissä ei ole yhtään time-aikaa); toimivat myös epäjatkuvilla ajoil-
la time.
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nth_preceding_nc_simple(n,time,reference) =

time // nearest((timen . reference) ∩ in∗
+ all)

= time // (timen . reference) ∩ in∗+ all ∩ in∗+ min (timen . reference) ∩ in∗+ all convexhull all
nth_following_nc_simple(n,time,reference) =

nearest((reference . timen) ∩ in∗
+ all) \\ time

= (reference . timen) ∩ in∗+ all ∩ in∗+ min (reference . timen) ∩ in∗+ all convexhull all \\ time

n:s reference-aikaa lähinnä edeltävä (nth_preceding_nc_simple) tai seuraa-
va (nth_following_nc_simple) time-aika; toimivat myös epäjatkuvilla ajoilla
time. Parametrin n arvon täytyy olla yksittäinen luonnollinen luku.

n_period_beginning(n,time,reference) =

(reference . (Cmin convex_hull(time))n) ∩ in+ all
= (reference . (Cmin time convexhull all)n) ∩ in+ all

n_period_ending(n,time,reference) =

((min convex_hull(time)B)n . reference) ∩ in+ all
= ((min time convexhull allB)n . reference) ∩ in+ all

Ajasta reference alkavat (n_period_beginning) tai siihen päättyvät
(n_period_ending) ajanjaksot, jotka sisältävät n aikaa time. Ajat time

voivat olla epäjatkuvia, ja parametrin n arvo voi olla yleistetty konkatenaa-
tion eksponentti.

nth_preceding_nc(n,time,reference) =

nearest(time) // prefix∗+ n_period_ending(n,time,reference) =
time∩ in∗+ min time convexhull all //prefix∗+ ((min time convexhull allB)n .reference)∩ in+ all

nth_following_nc(n,time,reference) =

suffix∗+ n_period_beginning(n,time,reference) \\ nearest(time) =
suffix∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)n)∩ in+ all \\ time ∩ in∗+ min time convexhull all

n:s reference-aikaa lähinnä edeltävä (nth_preceding_nc) tai seuraava
(nth_following_nc) time-aika. Ajat time voivat olla epäjatkuvia, ja paramet-
rin n arvo voi olla yleistetty konkatenaation eksponentti.

nth_preceding_nc_all(n,time,reference) =

max (nth_preceding_nc(n,time,reference)+ ∩
in∗

+ n_period_ending(n,time,reference)) =
max (time ∩ in∗+ min time convexhull all // prefix∗+ ((min time convexhull allB)n . reference) ∩ in+ all+∩
in∗+ ((min time convexhull allB)n . reference) ∩ in+ all)

nth_following_nc_all(n,time,reference) =

max (nth_following_nc(n,time,reference)+ ∩
in∗

+ n_period_beginning(n,time,reference)) =
max (suffix∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)n) ∩ in+ all \\ time ∩ in∗+ min time convexhull all+∩
in∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)n) ∩ in+ all)

n:s reference-aikaa lähinnä edeltävä (nth_preceding_nc_all) tai seuraava
(nth_following_nc_all) time-aika. Ajat time voivat olla epäjatkuvia. Para-
metrin n arvo voi olla yleistetty konkatenaation eksponentti, jolloin mak-
rot kuvaavat yhtenä epäjatkuvana jonona kaikki eksponentin arvon mukaiset
time-ajat.

preceding_n_nc(n,time,reference) = nth_preceding_nc([1, n],time,reference)
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= time ∩ in∗+ min time convexhull all // prefix∗+ ((min time convexhull allB)[1,n]
. reference)∩

in+ all
following_n_nc(n,time,reference) = nth_following_nc([1, n],time,reference)

= suffix∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)[1,n]) ∩ in+ all \\ time ∩
in∗+ min time convexhull all

n reference-aikaa lähinnä edeltävää (preceding_n_nc) tai seuraavaa
(following_n_nc) time-aikaa (erillisinä jonoina). Ajat time voivat olla epä-
jatkuvia. Parametrin n arvon täytyy olla yksittäinen luonnollinen luku.

preceding_n_nc_all(n,time,reference) =

nth_preceding_nc_all([1, n],time,reference) =
max (time ∩ in∗+ min time convexhull all // prefix∗+ ((min time convexhull allB)[1,n]

. reference) ∩ in+ all
+
∩

in∗+ ((min time convexhull allB)[1,n]
. reference) ∩ in+ all)

following_n_nc_all(n,time,reference) =

nth_following_nc_all([1, n],time,reference) =
max (suffix∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)[1,n]) ∩ in+ all \\ time ∩ in∗+ min time convexhull all

+
∩

in∗+ (reference . (Cmin time convexhull all)[1,n]) ∩ in+ all)

n reference-aikaa lähinnä edeltävää (preceding_n_nc) tai seuraavaa
(following_n_nc) time-aikaa yhtenä epäjatkuvana jonona. Ajat time voivat
olla epäjatkuvia. Parametrin n arvon täytyy olla yksittäinen luonnollinen lu-
ku.

D.5.2 Ennen- ja jälkeen-rakenteiden makrot

before_within(reference,whole) = (Σ+ ′ reference) ∩ prefix+ whole

after_within(reference,whole) = (reference 8 Σ+) ∩ suffix+ whole

Ajanjakson whole sisällä jokin välittömästi viiteajanjaksoa reference edeltävä
(before_within) tai seuraava (after_within) ajanjakso.

before_dist(distance,reference) = suffix+ (Σ+ ′ distance . reference)

after_dist(distance,reference) = prefix+ (reference . distance 8 Σ+)

Ajanjakso, joka päättyy etäisyyden distance päässä ajan whole alusta
(before_dist) tai alkaa etäisyyden distance päässä sen lopusta (after_dist).

beginning(unit ,begin) = unit ∩ begin . Σ∗

ending(unit ,end) = unit ∩ Σ∗ . end

Ajanjakso unit , joka alkaa lyhyemmän ajanjakson begin alusta (beginning) tai
päättyy lyhyemmän ajanjakson end loppuun (ending).

begin_of(time) = Σ // time

end_of(time) = time \\ Σ

Ajan time ensimmäinen (begin_of) tai viimeinen (end_of) perusjakso.

D.6 Peräkkäisyysilmausten makrot

Peräkkäisyysilmauksia käsittelee luku 8.9.

consecutive_nc(time) = ((timeB∗ . time) ∩ in+ all) rm notcontin(time)
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= ((timeB∗ . time) ∩ in+ all) rm¬ (Σ∗ in+ time Σ∗)

Yhden tai useamman mahdollisesti ei-välittömästi peräkkäisen time-ajan epä-
jatkuva jono.

n_consecutive_nc(time,n) = consecutive_nc(time) ∩ timen

= ((timeB∗ . time) ∩ in+ all) rm¬ (Σ∗ in+ time Σ∗) ∩ timen

n:n mahdollisesti ei-välittömästi peräkkäisen time-ajan epäjatkuva jono.

n_consecutive_from(time,begin,n) =

in+ (n_consecutive_nc(time,n) ∩ from_nc_any(begin)) ∩ time

= in+ (((timeB∗ . time)∩ in+ all) rm¬ (Σ∗ in+ time Σ∗)∩ timen ∩ begin . Σ∗ ∩ in∗+ all)∩ time
n_consecutive_until(time,end ,n) =

in+ (n_consecutive_nc(time,n) ∩ until_nc_any(end)) ∩ time

= in+ (((timeB∗ . time) ∩ in+ all) rm¬ (Σ∗ in+ time Σ∗) ∩ timen ∩Σ∗ . end ∩ in∗+ all) ∩ time

n mahdollisesti ei-välittömästi peräkkäistä time-aikaa ajasta begin alkaen
(n_consecutive_from) tai aikaan end asti (n_consecutive_until) yksittäisinä
jonoina.

max_sequence_n(period ,n) = max (¬ period 8 (periodn ′ ¬ period))

n:n välittömästi peräkkäisen period -ajanjakson maksimaalinen jono: edellä ja
jäljessä ei ole period -ajanjaksoa; n voi olla yleistetty konkatenaation potenssi.

max_sequence(period) = max_sequence_n(period ,[1,∞[)

= max (¬ period 8 (period [1,∞[ ′ ¬ period))

Yhden tai useamman välittömästi peräkkäisen period -ajanjakson maksimaa-
linen jono: edellä ja jäljessä ei ole period -ajanjaksoa.

nth_of_consecutive(period ,n) = nth(n,period ,max_sequence_n(period ,2))

= ((Cperiod)n ∩ prefix+ max (¬ period 8 (period2 ′ ¬ period))) \\ period

Välittömästi peräkkäisten period -ajanjaksojen maksimaalisten jonojen n:nnet
period -ajanjaksot. Parametrin n arvo voi olla yleistetty konkatenaation eks-
ponentti.

nearest(time) = time ∩ in∗
+ min convex_hull(time) = time ∩ in∗+ min time convexhull all

Epäjatkuvista ajoista time ne, joiden sisältämät ajanjaksot ovat keskenään
lähimmät mahdolliset.

D.7 Lukuilmausten makrot

Lukuilmauksia käsittelee luku 8.10.

D.7.1 Järjestyslukuilmaukset

nth(n,period ,whole) = ((Cperiod)n ∩ prefix+ whole) \\ period

nthlast(n,period ,whole) = period // ((periodB)n ∩ suffix+ whole)

n:s ajanjakso period ajanjakson whole alusta (nth) tai lopusta (nthlast) lukien.
Ajanjakson period täytyy olla jatkuva; parametrin n arvo voi olla yleistetty
konkatenaation eksponentti.

last(period ,whole) = nthlast(1,period ,whole) = period // ((periodB)1 ∩ suffix+ whole)
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Viimeinen ajanjakson whole sisältämä ajanjakso period . Ajanjakson period

täytyy olla jatkuva.

first_n(n,period ,whole) = nth([1, n],period ,whole)

= ((Cperiod)[1,n] ∩ prefix+ whole) \\ period
last_n(n,period ,whole) = nthlast([1, n],period ,whole)

= period // ((periodB)[1,n] ∩ suffix+ whole)

n ensimmäistä period -ajanjaksoa whole-ajanjakson alusta (first_n) tai lopusta
(last_n) lukien. Ajanjakson period täytyy olla jatkuva; parametrin n arvon
täytyy olla yksittäinen luonnollinen luku.

n_period_from_beginning(n,period ,whole) =

(Cmin convex_hull(period))n ∩ prefix+ whole

= (Cmin period convexhull all)n ∩ prefix+ whole
n_period_from_end(n,period ,whole) =

(min convex_hull(period)B)n ∩ suffix+ whole

= (min period convexhull allB)n ∩ suffix+ whole

Ajanjakson whole sisällä n ensimmäistä (n_period_from_beginning) tai vii-
meistä (n_period_from_ending) period -aikaa kattava ajanjakso.

nth_nc(n,period ,whole) =

suffix∗+ n_period_from_beginning(n,period ,whole) \\ nearest(period) =
suffix∗+ (Cmin period convexhull all)n ∩prefix+ whole \\period ∩ in∗+ min period convexhull all

nthlast_nc(n,period ,whole) =

nearest(period) // prefix∗+ n_period_from_beginning(n,period ,whole) =
period∩in∗+ min period convexhull all //prefix∗+ (Cmin period convexhull all)n∩prefix+ whole

n:s aika period ajan whole alusta (nth_nc) tai lopusta (nthlast_nc) lukien.
Aika period voi olla epäjatkuva; parametrin n arvo voi olla yleistetty konka-
tenaation eksponentti.

last_nc(period ,whole) = nthlast_nc(1,period ,whole) =
period ∩ in∗+ min period convexhull all //prefix∗+ (Cmin period convexhull all)1∩prefix+ whole

Viimeinen ajan whole sisältämä aika period . Aika period voi olla epäjatkuva.

nth_nc_all(n,period ,whole) = max (nth_nc(n,period ,whole)+ ∩
in∗

+ n_period_from_beginning(n,period ,whole)) =
max (suffix∗+ (Cmin period convexhull all)n ∩ prefix+ whole \\ period ∩ in∗+ min period convexhull all+∩
in∗+ (Cmin period convexhull all)n ∩ prefix+ whole)

nthlast_nc_all(n,period ,whole) =

max (nth_nc(n,period ,whole)+ ∩ in∗
+ n_period_from_end(n,period ,whole)) =

max (suffix∗+ (Cmin period convexhull all)n ∩ prefix+ whole \\ period ∩ in∗+ min period convexhull all+∩
in∗+ (min period convexhull allB)n ∩ suffix+ whole)

n:s period -aika ajanjakson whole alusta (nth_nc) tai lopusta (nthlast_nc) lu-
kien. Aika period voi olla epäjatkuva. Jos parametrin n arvo on yleistetty
konkatenaation eksponentti, joka sisältää useampia kuin yhden kokonaislu-
vun, makrot kuvaavat kaikkia niitä vastaavat period -ajat yhtenä epäjatkuva-
na jonona.
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D.7.2 Parillisuus- ja parittomuusilmausten makrot

even(period ,whole) = (((Cperiod)2)
∗ ∩ prefix+ whole) \\ period

odd(period ,whole) = (Cperiod . ((Cperiod)2)
∗ ∩ prefix+ whole) \\ period

Ajanjakson whole alusta lukien parilliset (even) tai parittomat (odd) period -
ajanjaksot; ajanjaksojen period täytyy olla jatkuvia.

Parillisuus- ja parittomuusilmauksille voisi määritellä epäjatkuvilla ajoilla toi-
mivat makrot vastaavalla tavalla kuin järjestyslukuilmauksille (liite C.3).

D.7.3 Ilmaustyypin joka n:s makro

every_nth(n,period ,whole) = (((Cperiod)n)
∗
. Cperiod ∩ prefix+ whole) \\ period

Ajanjakson whole alusta lukien joka n:nnet period -ajanjaksot (ajanjaksot, joi-
den järjestysluku on 1+ kn, k ∈ N); ajanjaksojen period täytyy olla jatkuvia.

Myös tälle ilmaustyypille voisi määritellä epäjatkuvilla ajoilla toimivan mak-
ron kuten järjestyslukuilmauksille (liite C.3).

D.8 Poikkeusajanilmausten makrot

Poikkeusilmauksia käsittelee luku 8.11.

except2(normal ,except) = normal − except

Ajat normal except-aikoja lukuun ottamatta. Makron kutsujan täytyy huo-
lehtia osajono-operaatioiden käytöstä tarpeellisissa kohdissa.

except3(normal ,except_scope,except) =

(normal − except_scope) ∪ (except_scope ∩ except)

Ajat normal paitsi except_scope-aikana ajat except . Makron kutsujan täytyy
huolehtia osajono-operaatioiden käytöstä tarpeellisissa kohdissa.

other_times(base_scope,base_times ,other_times) =

(base_scope ∩ base_times) ∪ (other_times − base_scope)

Ajan base_scope sisällä ajat base_times , muina aikoina ajat other_times .
Makron kutsujan täytyy huolehtia osajono-operaatioiden käytöstä tarpeelli-
sissa kohdissa.

D.9 Ehdollisten ilmausten makrot

Ehdollisia ilmauksia käsittelee luku 8.12.

containing(whole,period) = whole ∩ (period ign Σ∗)

Aika whole, joka sisältää ajan period ; kumpikin voi olla epäjatkuva.

contained_in(period ,whole) = period ∩ in∗
+ whole

Aika period , joka sisältyy aikaan whole; kumpikin voi olla epäjatkuva.
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ifnot_else_following(default ,test ,following) =

(default − test) ∪ following(following ,default ∩ test)

= (default − test) ∪ default ∩ test . ¬ (Σ∗ following Σ∗) 8 following

Ajanjakso default , paitsi jos se on ajanjakso test , jolloin ajanjaksoa default

seuraava following-ajanjakso.

D.10 Suhteellisten frekvenssi-ilmausten makrot

Suhteellisia frekvenssi-ilmauksia käsittelee luku 8.13.

per(repeat ,period) = repeat ∩ in∗
+ period

Ajan period sisällä mahdollisesti epäjatkuvasti oleva aika (tai kesto) repeat .
Tyypillisesti repeat on jonkin ajanjakson konkatenaation potenssi.

per_within(repeat ,period ,within) =

rmM ((embedM per(repeat ,period) ∩ anyM period)+ ∩ anyM within)

= rmM ((embedM repeat ∩ in∗+ period ∩ anyM period)+ ∩ anyM within)

Ajanjakson within sisällä jokaisessa ajanjaksossa period mahdollisesti epäjat-
kuvasti oleva aika (tai kesto) repeat . Tyypillisesti repeat on jonkin ajanjakson
konkatenaation potenssi.

shifts(shift) = shift+

Aikojen (työvuorojen) shift toisto yhden tai useamman kerran.

D.11 Aikavyöhykemakrot

Aikavyöhykeilmauksia käsittelee luku 8.15.

move_in_all(time,newstart) = rmM (newstart . mapanytoanyM (Σ \
(trimM embedM time ∩ anyM in+ all)) ∩ anyM in+ all)
Mahdollisesti epäjatkuva aika time siirrettynä alkamaan perusjaksosta
newstart . Makro säilyttää ajan time mahdolliset epäjatkuvuuskohdat.

tz_plus_simple(time,tz ) = ((periodhour
tz . time) ∩ in+ all) / periodhour

tz

tz_minus_simple(time,tz ) = periodhour
tz \ ((time . periodhour

tz ) ∩ in+ all)

Jatkuva ajanjakso time siirrettynä tz tuntia eteenpäin (tz_plus_simple) tai
taaksepäin (tz_minus_simple).

tz_plus(time,tz ) =

move_in_all(time,prefix_n(1,(periodhour
tz . prefix_n(1,time)) ∩ in+ all))

= rmM (Σ1 // (periodhour
tz . Σ1 // time) ∩ in+ all . mapanytoanyM (Σ \ (trimM embedM time ∩

anyM in+ all)) ∩ anyM in+ all)
tz_minus(time,tz ) =

move_in_all(time,suffix_n(1,(prefix_n(1,time) . periodhour
tz ) ∩ in+ all))

= rmM ((Σ1 // time . periodhour
tz ) ∩ in+ all \\ Σ1 . mapanytoanyM (Σ \ (trimM embedM time ∩

anyM in+ all)) ∩ anyM in+ all)

Mahdollisesti epäjatkuva aika time siirrettynä tz tuntia eteenpäin (tz_plus)
tai taaksepäin (tz_minus).
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summertime(time) =

(time∩ in+ summertime_period)∪ tz_minus(time− in+ summertime_period ,1)

= (time ∩ in+ summertime_period) ∪ rmM ((Σ1 // time − in+ summertime_period .

periodhour
1) ∩ in+ all \\ Σ1 . mapanytoanyM (Σ \ (trimM embedM time −

in+ summertime_period ∩ anyM in+ all)) ∩ anyM in+ all)
normaltime(time) =

(time− in+ summertime_period)∪ tz_minus(time∩ in+ summertime_period ,1)

= (time − in+ summertime_period) ∪ rmM ((Σ1 // time ∩ in+ summertime_period .

periodhour
1) ∩ in+ all \\ Σ1 . mapanytoanyM (Σ \ (trimM embedM time ∩

in+ summertime_period ∩ anyM in+ all)) ∩ anyM in+ all)

Mahdollisesti epäjatkuva aika time kesäajan (summertime) tai normaaliajan
(normaltime) mukaan: jos ajanjakso on muussa kuin kyseisessä ajassa, mak-
ro siirtää sitä tunnilla tarvittavaan suuntaan. Makro edellyttää aikajoukon
summertime_period olevan määritelty.

D.12 Vain generointia varten käytetyt makrot

also(period ,time) = period ∩ time

Kaksitasoinen aika: aikana period myös aika time; generointitulos tyyppiä
period myös time .
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E Esimerkkejä ajanilmausten säännöllisillä
lausekkeilla päättelystä ja lausekkeiden
muunnoksista

E.1 Esimerkki mallintarkistamisella toteutetusta
päättelystä

Seuraava esimerkki kuvaa XFST-ohjelmalla toteutettua mallintarkistamiseen pe-
rustuvaa ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden päättelyä (sisältökyselyä). Koh-
deilmauksena on

RE (tammi–maaliskuussa ma–pe ja la, huhti–elokuussa ma–pe ja su) =
(in+ ival(m01 ,m03 ) ∩ (ival(wd1 ,wd5 ) ∪ wd6 )) ∪ (in+ ival(m04 ,m08 ) ∩
(ival(wd1 ,wd5 ) ∪ wd7 ))

ja kyselynä
RE (tammi- ja kesäkuussa to–su) = in+ (m01 ∪m06 ) ∩ ival(wd4 ,wd7 )

Käytettävä aikajana kattaa vuodet 2003–2005, ja perusjaksona on vuorokausi.
M4-makroja käyttäen kohdeilmauksen säännöllisen lausekkeen voi esittää

muodossa

[in(ival(m1,m3,year)) & [ival(wd1,wd5,week) | wd6]] |
[in(ival(m4,m8,year)) & [ival(wd1,wd5,week) | wd7]]

ja kyselyn muodossa

[in(m1 | m6) & ival(wd4,wd7,week)]

Peruslausekkeet mn ja wdm on esitetty lausekkeilla (ennalta määritellyillä au-
tomaateilla) mn ja wdm. XFST:ssä leikkausoperaatio on & ja yhdiste |. Hakasulkeet
ryhmittelevät lauseketta.

Operaatio in+ on esitetty M4-makrona in. Luvussa 8.5.1 kuvaamani ival-mak-
ro käyttää luvussa 8.4.2 säännöllisille lausekkeille määrittelemiäni syntaktisia funk-
tioita, joiden toteuttaminen M4:llä olisi työlästä ellei mahdotonta. Tämän vuoksi
olen määritellyt makron M4-version vastaamaan ivalt-makroa, joka saa kolmanneksi
argumentikseen ajanjakson, jonka osien kanssa aikaväli halutaan leikata.

Kun M4-ohjelma on laajentanut lausekkeiden sisältämät makrot, vastaavat
automaatit voi määritellä XFST:llä. Ennalta määritelty automaatti inop kuvaa in-
operaation käyttämän transduktorin Σ∗ . Σ:ε∗ ◦ Σ:ε∗ . Σ∗, ja automaatit inyear ja
inweek vastaavat lausekkeita in+ periodyear ja in+ periodweek . Näiden automaattien
määrittely ennalta tehostaa laskentaa vähän.

xfst[0]: define target [[[[[[[[m1] ?* [m3]] & inyear]] .o. inop].l] - []] &
[[[[wd1] ?* [wd5]] & inweek] | wd6]] | [[[[[[[[m4] ?* [m8]] & inyear]] .o.
inop].l] - []] & [[[[wd1] ?* [wd5]] & inweek] | wd7]];

398 states, 600 arcs, 204 paths.
xfst[0]: define query [[[[[m1 | m6] .o. inop].l] - []] & [[[wd4] ?* [wd7]] &

inweek]];
74 states, 96 arcs, 24 paths.

Kohdeilmauksen ja kyselyn leikkauksessa kumpaankin täytyy soveltaa in+-
operaatiota:
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xfst[0]: define result [[[[[target] .o. inop].l] - []] & [[[[query] .o. inop].l]
- []]];

24 states, 90 arcs, 90 paths.

Näin saatua tulosta voidaan vielä tiivistää valitsemalla maksimaaliset osajonot
max-operaatiolla:

xfst[0]: define resultmax [[result] - [[result] .o. [[?:0+ ?* ?:0*] | [?:0* ?*
?:0+]] ].l];

24 states, 68 arcs, 46 paths.

Tuloksena oleva säännöllinen kieli koostuu vuorokausia vastaavien merkkien
(symbolien) jonoista. XFST:ssä olen merkinnyt näitä merkkejä muodossa idn. Tii-
viyden vuoksi esitän XFST:n tulosteen seuraavassa monipalstaisena.

xfst[0]: print words resultmax
%
id906id907 id388id389 id19 id895
id899id900 id381id382 id26 id888
id892id893 id374id375 id369 id545
id885id886 id178id179 id376 id538
id759id760 id171id172 id383 id531
id752id753 id164id165 id390 id524
id745id746 id157id158 id740 id181
id738id739 id24id25 id747 id174
id542id543 id17id18 id754 id167
id535id536 id10id11 id761 id160
id528id529 id5 id909
id521id522 id12 id902

XFST 7.4.0 käytti kohdelausekkeen automaatin muodostamiseen 2 sekuntia
prosessoriaikaa 1,80 MHz Pentium 4 -prosessorilla varustetulla tietokoneella; muiden
lausekkeiden automaattien muodostaminen tapahtui käytännössä välittömästi.

E.2 Esimerkki toisinkirjoituksella toteutetusta päättelystä

Seuraavassa kuvaan edellä XFST:llä esitetyn päättelyn (sisältökyselyn) toteutettu-
na termien toisinkirjoituksena Maude-järjestelmällä. Päättelyssä käytetyt yhtälöitä
sisältävät funktionaaliset Maude-moduulit ovat liitteenä J olevalla CD-tietolevyllä.

Sääntöjen käyttämässä säännöllisten lausekkeiden termimuodossa peruslause-
ke mn esitetään lähtöilmauksessa muodossa m0 n ja tulosilmauksessa muodossa m n .
Muodot ovat erilaiset, jotta säännöt eivät toisinkirjoittaisi tulosta edelleen. Maude
sallii operaattorien kirjoittamisen sisämerkintäisesti. Aikavälejä (ival-makroa) kuvaa
operaattori to. Tuloksessa lausekkeisiin liittyy niiden tyyppi kaksoispisteen edellä:
esimerkiksi tm tarkoittaa kuukautta. Maude sieventää komennon reduce argument-
tina olevan termin moduulissa käytössä olevien yhtälöiden perusteella; moduulina
on tässä XRE-SIMPLIFY.

Maude> reduce in ((in (m0 1 to m0 3) & ((wd0 1 to wd0 5) | (wd0 6))) | ((in (m0
4 to m0 8) & ((wd0 1 to wd0 5) | (wd0 7))))) & in (in (m0 1 | m0 6) & (wd0 4
to wd0 7)) .

reduce in XRE-SIMPLIFY : in ((in (m0 1 to m0 3) & wd0 6 | (wd0 1 to wd0 5)) |
in (m0 4 to m0 8) & wd0 7 | (wd0 1 to wd0 5)) & in (in (m0 1 | m0 6) & (wd0
4 to wd0 7)) .

rewrites: 242 in 0ms cpu (0ms real) (~ rewrites/second)
result Re: (tm : (in m 1) & twd : (in wd 6 | in (wd 4 wd 5))) | tm : (in m 6) &

twd : (in wd 7 | in (wd 4 wd 5))
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Tulos vastaa säännöllistä lauseketta (in+ m01∩(in+ wd6∪in+ ival(wd4 ,wd5 )))∪
(in+ m01 ∩ (in+ wd7 ∪ in+ ival(wd4 ,wd5 ))) eli ilmausta tammikuussa lauantaisin ja
torstaista perjantaihin, kesäkuussa sunnuntaisin ja torstaista perjantaihin.

Toteuttamillani termien toisinkirjoitussäännöillä pystyy käsittelemään myös
tuntitasoa. Esimerkiksi ilmausta tammi–maaliskuussa ma–pe klo 10–18, la klo 10–
15; huhti–elokuussa ma–pe klo 9–20, su klo 12–17 vastaavan lausekkeen

(in+ ival(m01 ,m03 ) ∩ ((in+ ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ival(h10 ,h18 )) ∪ (in+ wd6 ∩
ival(h10 ,h15 )))) ∪ (in+ ival(m04 ,m08 ) ∩ ((in+ ival(wd1 ,wd5 ) ∩
ival(h09 ,h20 )) ∪ (in+ wd7 ∩ ival(h12 ,h17 ))))

ja edellä käytetyn kyselyn leikkaus lasketaan seuraavasti:

Maude> reduce in ((in (m0 1 to m0 3) & ((in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 10 to h0 18))
| (in wd0 6 & (h0 10 to h0 15)))) | ((in (m0 4 to m0 8) & (((in (wd0 1 to
wd0 5) & (h0 9 to h0 20))) | (in wd0 7 & (h0 12 to h0 17)))))) & in (in (m0 1
| m0 6) & (wd0 4 to wd0 7)) .

reduce in XRE-SIMPLIFY : in ((in (m0 1 to m0 3) & (in wd0 6 & (h0 10 to h0 15))
| in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 10 to h0 18)) | in (m0 4 to m0 8) & (in wd0 7 &
(h0 12 to h0 17)) | in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 9 to h0 20)) & in (in (m0 1 |
m0 6) & (wd0 4 to wd0 7)) .

rewrites: 643 in 0ms cpu (0ms real) (~ rewrites/second)
result Re: (tm : (in m 1) & twd : (in wd 6) & th : (in (h 10 h 11 h 12 h 13 h

14 h 15))) | (tm : (in m 1) & twd : (in (wd 4 wd 5)) & th : (in (h 10 h 11
h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18))) | (tm : (in m 6) & twd : (in wd 7) &
th : (in (h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17))) | tm : (in m 6) & twd : (in (wd
4 wd 5)) & th : (in (h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19
h 20))

Tämän sievennystulos kuvaa aikavälit välien sisältämien aikojen jonoina. Olen
määritellyt moduulissa XRE-SIMPLIFY erillisen sievennysoperaation simplify, jol-
la peräkkäisten aikojen jonot voi palauttaa alku- ja loppujakson avulla esitetyiksi
väleiksi:

Maude> reduce simplify(in ((in (m0 1 to m0 3) & ((in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 10
to h0 18)) | (in wd0 6 & (h0 10 to h0 15)))) | ((in (m0 4 to m0 8) & (((in
(wd0 1 to wd0 5) & (h0 9 to h0 20))) | (in wd0 7 & (h0 12 to h0 17)))))) &
in (in (m0 1 | m0 6) & (wd0 4 to wd0 7))) .

reduce in XRE-SIMPLIFY : simplify(in ((in (m0 1 to m0 3) & (in wd0 6 & (h0 10
to h0 15)) | in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 10 to h0 18)) | in (m0 4 to m0 8) &
(in wd0 7 & (h0 12 to h0 17)) | in (wd0 1 to wd0 5) & (h0 9 to h0 20)) & in
(in (m0 1 | m0 6) & (wd0 4 to wd0 7))) .

rewrites: 806 in 0ms cpu (0ms real) (~ rewrites/second)
result Re: (tm : (ins m 6) and (th : (ins (h 12 tos h 17)) and twd : (ins wd

7)) or th : (ins (h 9 tos h 20)) and twd : (ins (wd 4 tos wd 5))) or (th :
(ins (h 10 tos h 18)) and twd : (ins (wd 4 tos wd 5)) and tm : (ins m 1))
or th : (ins (h 10 tos h 15)) and twd : (ins wd 6) and tm : (ins m 1)

Sievennetty lauseke käyttää eri operaatiosymboleja (and, or, ins, tos) kuin
alkuperäinen, jotta sivennys ei soveltuisi kertaalleen sievennettyihin termeihin. Tu-
los vastaa lauseketta

(in+ m06 ∩ ((in+ ival(h12 ,h17 ) ∩ in+ wd7 ) ∪ (in+ ival(h09 ,h20 ) ∩
in+ ival(wd4 ,wd5 )))) ∪ (in+ ival(h10 ,h18 ) ∩ in+ ival(wd4 ,wd5 ) ∩ in+ m01 ) ∪
(in+ ival(h10 ,h15 ) ∩ in+ wd6 ∩ in+ m01 )
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eli ilmausta kesäkuussa klo 12–17 su, klo 9–20 to–pe; klo 10–18 to–pe tammikuussa;
klo 10–15 la tammikuussa. Sievennettykään lauseke ei ole tiivein mahdollinen, koska
tammikuu esiintyy kahdesti. Jäjelle jäänyt toisteisuus ja termien esiintymisjärjestys
saattavat johtua sääntöjen soveltamisjärjestyksestä.113

E.3 Esimerkki ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden
muunnoksista

Liite-CD-tietolevyn J sisältämät Maude-moduuli XRE-ADD-UNITS sisältää ajanil-
mausten säännöllisten lausekkeiden muunnoksen, jotka lisäävät yksikkömääritteitä
vastaavat lausekkeet vuosi-, viikko- ja kellonaikalausekkeiden yhteyteen. Moduuli
XRE-REDUCE-UNITS sisältää muunnoksen, joka yhdistää välin tai listan lausekkei-
den sisältämät yksikkömääritteet.

Operaattori addUnits lisää lausekkeen
RE (1990 ja 2000–2003: 10, 20, 30 ja 40 ) =

in+ (y1990 ∪ ival(y2000 ,y2003 )) ∩ (w10 ∪ w20 ∪ w30 ∪ w40 )

yksikkömääritteet:

Maude> reduce addUnits(in (y0 1990 | (y0 2000 to y0 2003)) & ((w0 10 | w0 20 |
w0 30 | w0 40))) .

reduce in XRE-ADD-UNITS : addUnits(in (y0 1990 | (y0 2000 to y0 2003)) & w0
10 | w0 20 | w0 30 | w0 40) .

rewrites: 60 in 0ms cpu (0ms real) (~ rewrites/second)
result Re: ty : (in (unit year & y 1990) | in ((unit year & y 2000) (unit year

& y 2001) (unit year & y 2002) (unit year & y 2003))) & tw : ((unit week &
w 10) | (unit week & w 20) | (unit week & w 30) | unit week & w 40)

Tämä tulos sisältää vuosivälilausekkeen vuosien konkatenaationa. Se vastaa
ilmauksen v. 1990 ja v. 2000, v. 2001, v. 2002, v. 2003: viikko 10, viikko 20, viikko
30 ja viikko 40 säännöllistä lauseketta

(in+ (unityear ∩ y1990 ) ∪ in+ ((unityear ∩ y2000 ) . (unityear ∩ y2001 ) .

(unityear ∩ y2002 ) . (unityear ∩ y2003 ))) ∩ ((unitweek ∩ w10 ) ∪
(unitweek ∩ w20 ) ∪ (unitweek ∩ w30 ) ∪ (unitweek ∩ w40 ))

Operaattori simplify yhdistää edellä olevan säännöllisen lausekkeen listojen
ja välien yksiköt kokonaisuudelle yhteiseksi yksiköksi ja muuntaa vuosien konkate-
naation takaisin vuosiväliksi:

Maude> reduce simplify(addUnits(in (y0 1990 | (y0 2000 to y0 2003)) & ((w0 10
| w0 20 | w0 30 | w0 40)))) .

reduce in XRE-REDUCE-UNITS : simplify(addUnits(in (y0 1990 | (y0 2000 to y0
2003)) & w0 10 | w0 20 | w0 30 | w0 40)) .

rewrites: 97 in 0ms cpu (0ms real) (~ rewrites/second)
result Re: tw : (pl unit week and w 10 or w 20 or w 30 or w 40) and ty : (ins (

pl unit year and (y 2000 tos y 2003)) or ins (y 1990 and unit year))

Tämä tulos vastaa säännöllistä lauseketta
RE (viikot 10, 20, 30 ja 40 vuosina 1990 ja 2000–2003 ) =

((unitweek ∩ w10 ) ∪ (unitweek ∩ w20 ) ∪ (unitweek ∩ w30 ) ∪ (unitweek ∩
w40 )) ∩ (in+ (unityear ∩ y1990 ) ∪ in+ ((unityear ∩ y2000 ) . (unityear ∩
y2001 ) . (unityear ∩ y2002 ) . (unityear ∩ y2003 )))

113Vaikka Mauden funktionaalisten moduulien pitäisi muodostaa konfluentti ja päättyvä toisin-
kirjoitusjärjestelmä, tätä kokeilua varten toteuttamani säännöt eivät sellaista muodosta.
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F Esimerkkejä ajanilmauksista, niiden
säännöllisistä lausekkeista ja
generointituloksista

Tämä liite sisältää esimerkkejä ajanilmauksista, niiden semantiikkaa kuvaavista
säännöllisistä lausekkeista ja näistä XSLT-pohjaisen generointĳärjestelmän tuot-
tamista suomen- ja englanninkielisistä tulosilmauksista. Ajanilmaukset ja säännöl-
liset lausekkeet ovat tutkielman tekstissä esiintyviä. Olen valinnut lausekkeet niin,
että toteuttamani generointisäännöt kattavat kaikki niiden sisältämät operaatiot ja
peruslausekkeet. Muutamista ilmauksista on sekä lyhyt että pitkä muoto generoin-
tiparametrin verbose perusteella; tekemissäni säännöissä parametri vaikuttaa vain
siihen, tuottavatko ne viikonpäivien ja kuukausien nimet kokonaisina vai lyhenteinä.
Joihinkin esimerkkeihin olen liittänyt generointitulosta koskevia kommentteja.

Koska tässä työssä en liittänyt generointiin morfologista generointia, esimer-
keissä kunkin taivutuspiirteet ovat sanan jäljessä alaindeksinä. Nomineilla yksikkö
ja nominatiivi ovat oletuspiirteitä, joita ei ole merkitty. Myöskään sanojen sana-
luokkia ei ole merkitty. Esimerkiksi sana torstaina on muodossa torstai ESS.

F.1 Ajanilmausten perusrakenteita

1. RE (syyskuussa torstaisin klo 10–16 ) = in+ (in+ m09 ∩ wd4 ) ∩ ival(h10 ,h16 )

⇒ syyskuu INE torstai ESS 10–16

⇒ syyskuu INE to 10–16

⇒ in September Thursday 10–16

⇒ Sep Thu 10–16

Generoidut muodot eivät ole luonnollisimpia mahdollisia: englannin pitkässä
muodossa voisi olla parempi monikollinen Thursdays .

2. RE (ma–pe, 1.10.–31.5. välisenä aikana myös la) =
ival(wd1 ,wd5 ) ∪ also(in+ ival(md(m10 ,md01 ),md(m05 ,md31 )),wd6 )

⇒ maanantai–perjantai ja 1.10.–31.5. myös lauantai

⇒ ma–pe ja 1.10.–31.5. myös la

⇒ Monday–Friday and 1 October– 31 May also Saturday

⇒ Mon–Fri and 1 Oct– 31 May also Sat

Tässä pitkässä englanninkielisessä ilmauksessa on ylimääräinen prepositio on.
Lisäksi väliviivan ympärillä olevat välit ovat epäyhtenäiset.

3. RE (ma ja ke tai ti ja to klo 13–17 ) =
in_distr(nearest(wd1 . wd3 ∪ wd2 . wd4 ),calday ) ∩ ivalpt(h13 ,h17 )+

⇒ maanantai ja keskiviikko tai tiistai ja torstai 13–17

⇒ a Monday and Wednesday or Tuesday and Thursday 13–17
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Jos yhdisteen operandit sisältävät konkatenaatioita, generointisäännöt tuotta-
vat yhdisteestä konjunktion tai ja konkatenaatioista konjunktion ja. Englan-
nin generointitulokseen tulee virheellisesti epämääräinen artikkeli, jonka syytä
en ole selvittänyt.

4. RE (either September 15 and 22 or November 10 and 17 ) =
(in∗

+ m09 ∩md15 . md22 ) ∪ (in∗
+ m11 ∩md10 . md17 )

⇒ syyskuu INE 15. ja 22. tai marraskuu INE 10. ja 17.

⇒ in September 15 and 22 or in November 10 and 17

Suomenkielisessä ilmauksessa kuukausien nimien pitäisi olla genetiivissä tai
säännöllistä lauseketta olisi pitänyt muuntaa niin, että kuukaudet seuraavat
kuukaudenpäiviä.

5. RE (Mon 3, Wed 5, Fri 7 May) =
((wd1 ∩md03 ) ∪ (wd3 ∩md05 ) ∪ (wd5 ∩md07 )) ∩ in+ m05

⇒ maanantai 3., keskiviikko 5. ja perjantai 7. toukokuu INE

⇒ Monday 3, Wednesday 5 and Friday 7 in May

6. RE (ma–pe 23.12.–27.12.) =
ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ival(md(m12 ,md23 ),md(m12 ,md27 ))

⇒ maanantai–perjantai 23.12.–27.12.

⇒ Monday–Friday 23 December– 27 December

F.2 Aikaväli-ilmauksia

1. RE (maanantaista perjantaihin) = ival(wd1 ,wd5 )

⇒ maanantai–perjantai

⇒ ma–pe

⇒ Monday–Friday

⇒ Mon–Fri

2. RE (ma 31.3. – pe 4.4.2003 ) =
ival(wd1 ∩md(m03 ,md31 ),wd5 ∩md(m04 ,md04 )) ∩ in+ y2003

⇒ maanantai 31. 3.– perjantai 4. 4. 2003

⇒ Monday 31 March– Friday 4 April 2003

3. RE (31.10.2003 asti) = until(ymd(y2003 ,m10 ,md31 ))

⇒ 31. 10. 2003 asti

⇒ until 31 October 2003

4. RE (ennen maaliskuuta) = before(m03 )

⇒ ennen maaliskuu PTV

⇒ before March
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5. RE (klo 19:n jälkeen) = afterpt(h19 )

⇒ 19 jälkeen

⇒ after 19

6. RE (one year starting from April 2004 ) =
continuous(periodyear

1) ∩ in+ from(m04 ∩ in+ y2004 )

⇒ 1 vuosi PTV huhtikuu 2004 alkaen

⇒ 1 year PL from April 2004

Tässä sanan vuosi pitäisi olla nominatiivissa ja year yksikössä, koska konkate-
naation potenssina on yksi (luku 10.10.2). Lisäksi sanan huhtikuu pitäisi olla
elatiivissa (huhtikuusta).

7. RE (after January until April) = in+ after(m01 ) ∩ in+ until(m04 )

⇒ tammikuu GEN jälkeen huhtikuu ILL asti

⇒ after January until April

F.3 Ajankestoilmauksia

1. RE (viisi päivää) = calday
5

⇒ 5 päivä PTV

⇒ 5 day PL

2. RE (6, 9 tai 12 kuukautta) = periodmonth
{6,9,12}

⇒ 6, 9 ja 12 kuukausi PTV

⇒ 6, 9 and 12 month PL

Tällaiseen ajankestolistaan sopisi paremmin tai kuten alkuperäisessäkin il-
mauksessa.

3. RE (vähintään kahdeksan päivää) = periodday
[8,∞[

⇒ vähintään 8 päivä PTV

⇒ at least 8 day PL

4. RE (yli kaksi viikkoa) = over(periodweek
2)

⇒ yli 2 viikko PTV

⇒ over 2 week PL

5. RE (alle kolme kuukautta) = under(periodmonth
3)

⇒ alle 3 kuukausi PTV

⇒ under 3 month PL

6. RE (kaksi vuotta ja kolme kuukautta) = periodyear
2 . periodmonth

3

⇒ 2 vuosi PTV ja 3 kuukausi PTV

⇒ 2 year PL and 3 month PL
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7. RE (4–10 tuntia) = periodhour
[4,10]

⇒ 4–10 tunti PTV

⇒ 4–10 hour PL

8. RE (three weeks short of two years) = amount_under(periodyear
2,periodweek

3)

⇒ 3 viikko PTV alle 2 vuosi PTV

⇒ 3 week PL less than 2 year PL

F.4 Ankkuroituja ilmauksia

1. RE (four Sundays following Christmas Day) =
following_n(4,wd7 ,christmasday)

⇒ 4 joulupäivä PTV seuraava PTV sunnuntai PTV

⇒ 4 Sunday PL following Christmas Day

2. RE (ennen joulua) = before_within(christmasday ,calmonth)

⇒ ennen joulupäivä PTV

⇒ before Christmas Day

3. RE (27.9. ja 4.10. alkavat viikot) =
beginning(calweek ,md(m09 ,md26 ) ∪md(m10 ,md04 ))

⇒ 26. 9. ja 4. 10. alkava viikko

⇒ the week beginning 26 September and 4 October

Tässä sanan viikko pitäisi olla monikossa, mutta sitä on yleisesti vaikea kuvata
säännöllisten lausekkeiden välineillä (luku 10.10.2).

F.5 Lukuilmauksia

1. RE (3rd and 4th Wednesday of month) = nth({3,4},wd3 ,calmonth)

⇒ kuukausi GEN 3. ja 4. keskiviikko

⇒ 3rd and 4th Wednesday of the month

2. RE (from Week 3 onwards in each semester) =
fromt(nth(3,calweek ,semester),semester)

⇒ lukukausi GEN 3. viikko ELA alkaen

⇒ from the 3rd week of the semester

3. RE (on the first two Mondays of the month) = in+ first_n(2,wd1 ,calmonth)

⇒ kuukausi GEN 2 ensimmäinen word PTV maanantai PTV

⇒ on the first word 2 Monday PL of the month

4. RE (the 1st Friday of the month during Semester) =
nth(1,wd5 ,calmonth) ∩ in+ semester

⇒ kuukausi GEN 1. perjantai lukukausi INE
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⇒ 1st Friday of the month in a semester

5. RE (parittomina päivinä) = in+ odd(calday ,calmonth)

⇒ pariton ESS PL päivä ESS PL

⇒ on a odd day PL

Tässä generointitulos voisi sisältää myös tiedon siitä, minkä ajanjakson sisällä
parittomuutta lasketaan. Englanninkielisen ilmauksen epämääräisen artikke-
lin virheellinen muoto perustuu sanaan day .

6. RE (torstaisin parillisina viikkoina) = in+ (wd4 ∩ even(calweek ,isoyear))

⇒ torstai ESS parillinen ADE PL viikko ADE PL

⇒ Thursday a even week PL

Myös tässä on virheellinen epämääräisen artikkelin muoto.

7. RE ((vuoden) joka toinen keskiviikko) = every_nth(2,wd3 ,calyear )

⇒ joka 2. keskiviikko

⇒ every 2nd Wednesday

F.6 Poikkeusilmauksia

1. RE (2.12.2003–2.1.2004 lukuunottamatta jouluaattoa ja joulupäivää) =
in+ ival(ymd(y2003 ,m12 ,md02 ),ymd(y2004 ,m01 ,md02 ))− (christmaseve ∪
christmasday)

⇒ 2.12.2003–2.1.2004 paitsi jouluaatto ja joulupäivä

⇒ 2 December 2003– 2 January 2004 except Christmas Eve and Christmas
Day

2. RE (klo 8.30–15.30 (ma klo 9.30–15.30)) =
(ivalpt(hm0830 ,hm1530 )− in+ wd1 ) ∪ (in+ wd1 ∩ ivalpt(hm0930 ,hm1530 ))

⇒ 8.30–15.30 paitsi maanantai ESS ja maanantai ESS 9.30–15.30

⇒ 8.30–15.30 except on Monday and on Monday 9.30–15.30

Tämän säännöllisen lausekkeen voi ilmaista luonnollisemmin makron except3

avulla kuten seuraavassa.

3. RE (klo 8.30–15.30 (ma klo 9.30–15.30)) =
except3(ivalpt(hm0830 ,hm1530 ),in+ wd1 ,ivalpt(hm0930 ,hm1530 ))

⇒ 8.30–15.30 paitsi maanantai ESS jolloin 9.30–15.30

⇒ 8.30–15.30 except on Monday when 9.30–15.30

4. RE (8.30 (Monday 10.00) – 16.00 ) =
ivalpt(except3(hm0830 ,in+ wd1 ,hm1000 ),hm1600 )

⇒ 8.30 (maanantai ESS 10.00)– 16.00

⇒ 8.30 (on Monday 10.00)– 16.00
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Jos poikkeus liittyy aikaväli-ilmauksen toiseen rajailmaukseen, tekemäni sään-
nöt generoivat sen sulkeisiin kyseisen rajailmauksen jälkeen.

5. RE (ma–pe 9–15.15 (loka–huhtikuussa maanantaisin 10–18)) =
except3(ival(wd1 ,wd5 ) ∩ ivalpt(h09 ,hm1515 ),in+ (in+ ival(m10 ,m04 ) ∩
wd1 ),ivalpt(h10 ,h18 ))

⇒ maanantai–perjantai 9–15.15 paitsi lokakuu–huhtikuu maanantai ESS

jolloin 10–18

⇒ ma–pe 9–15.15 paitsi loka–huhtikuu ma jolloin 10–18

⇒ Monday–Friday 9–15.15 except October–April Monday when 10–18

⇒ Mon–Fri 9–15.15 except Oct–Apr Mon when 10–18

6. RE (Mon–Thurs 08.30–16.30; closed for lunch 12.30–13.30 ) =
except2(in+ (in+ ival(wd1 ,wd4 ) ∩
ivalpt(hm0830 ,hm1630 )),in+ ivalpt(hm1230 ,hm1330 ))

⇒ maanantai–torstai 8.30–16.30 paitsi 12.30–13.30

⇒ Monday–Thursday 8.30–16.30 except 12.30–13.30

F.7 Ehdollisia ilmauksia

1. RE (joulupäivää seuraava viikonloppu, jos joulupäivä on keskellä viikkoa) =
following(weekend ,contained_in(christmasday ,non_weekend))

⇒ joulupäivä PTV jos se NOM sisältyä ACT PRES SG 3 keski SG ADE viikko SG

PTV seuraava viikonloppu

⇒ weekend following Christmas Day if it contain PASS PRES SG 3 midweek

Morfologista generointia käyttäen nämä tulokset olisivat joulupäivää jos se
sisältyy keskellä viikkoa seuraava viikonloppu ja weekend following Christmas
Day if it is contained midweek , joista kumpikaan ei ole kovin luonnollinen.
Käyttämällä toisenlaista lauserakennetta näistäkin lausekkeista voisi kuiten-
kin todennäköisesti generoida melko luonnolliset tulokset.

2. RE (koko viikonloppu, jos sille osuu jouluaatto tai joulupäivä) =
containing(weekend ,christmaseve ∪ christmasday)

⇒ viikonloppu jos se ALL osua ACT PRES SG 3 jouluaatto tai joulupäivä

⇒ weekend if it contain ACT PRES SG 3 Christmas Eve or Christmas Day

3. RE (Wednesday (the following day when Wed is a holiday)) =
ifnot_else_following(wd3 ,holiday ,calday )

⇒ keskiviikko (seuraava päivä jos keskiviikko olla ACT PRES SG 3

vapaapäivä)

⇒ Wednesday (a following day if Wednesday be ACT PRES SG 3 holiday)

Tässä englanninkielisessä tuloksessa on virheellisesti epämääräinen artikkeli.
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G XSLT-pohjaisen generoinnin tekninen
toteutus

G.1 XSLT-muunnosten rakenteita ja ominaisuuksia

XSLT (XML Stylesheet Language Transformations; Clark 1999) on muunnoskie-
li, jolla voi muuntaa XML-muotoista dataa toiseen XML-muotoon, HTML-muo-
toon tai tekstimuotoon. XSLT-muunnossäännöstöt sisältävät muunnossääntöjä eli
mallineita (template), jotka käsittelevät muunnoksen syötetiedostoa puumaisesti
juuresta lehtiin ja tuottavat samalla uutta rakennetta. Tiettyä elementtiä käsitte-
levä muunnossääntö voi kuitenkin hakea tietoa myös muualta XML-syötetiedoston
muodostamasta puusta tai toisesta XML-tiedostosta. Sen sĳaan muunnossääntö ei
voi käsitellä toisten sääntöjen tuottamaa uutta rakennetta puuna eikä käytännössä
juuri muokata tai edes tutkia sitä.114

G.1.1 XSLT-muunnossääntöjen rakenteita

XSLT-muunnossäännöstö on XML-muotoinen. Muunnossäännöt voivat sisältää se-
kä XSLT-kielen määrittelemiä elementtejä että tulos-XML-muodon elementtejä.
Muunnossääntö voi sisällyttää tulokseensa toisten solmujen muunnosten tuloksia
xsl:apply-templates-elementin avulla. Usein nämä toiset solmut ovat säännön
käsittelemän solmun alipuita, mutta ne voivat olla myös muita syötepuun solmuja
tai toisen XML-tiedoston solmuja.

Muunnossääntöjä (xsl:template) on kahdenlaisia: täsmääviä ja nimettyjä.
Täsmäävät säännöt käsittelevät attribuutin match (rajoitettua) XPath-polkulause-
ketta (Clark & DeRose 1999) vastaavia elementtejä. Täsmääminen tapahtuu tyy-
pillisesti elementin nimen perusteella, mutta se voi ottaa huomioon myös esimerkik-
si elementin sĳainnin syötepuussa, elementin lapsielementtien tyypit tai elementin
attribuuttien arvoja. Samalle elementtityypille voi olla useita erilaisia täsmääviä
sääntöjä, jos säännöillä on eri tilat (mode). Elementissä xsl:apply-templates voi
mainita tilan, jonka mukaista sääntöä sen kuvaamiin elementteihin täytyy soveltaa.

Nimettyjä sääntöjä toiset säännöt kutsuvat eksplisiittisesti
(xsl:call-template). Niitä voi ajatella eräänlaisina funktioina. Niiden avul-
la voi esittää säännöissä usein toistuvia rakenteita modulaarisesti ja jakaa pitkät
säännöt useaksi lyhyemmäksi. Nimettyä sääntöä kutsuttaessa käsiteltävänä oleva
solmu pysyy samana. Nimetyt muunnossäännöt voivat olla rekursiivisia, kuten
täsmäävätkin säännöt.

Sekä täsmäävät että nimetyt muunnossäännöt voivat saada paramet-
reja (xsl:param). Sääntö välittää parametrit toiselle säännölle elementin
xsl:apply-templates tai xsl:call-template yhteydessä olevalla elementillä
xsl:with-param. Koko muunnossäännöstöllä voi olla myös globaaleja parametreja,
jotka annetaan käynnistettäessä muunnossäännöstön käsittelevä XSLT-käsittelyoh-
jelma (XSLT processor).

114Tuleva XSLT 2.0 (Kay 2003) esittää muunnossääntöjen tuottaman rakenteen samalla taval-
la kuin syöterakenteen, mikä mahdollistaa muunnossäännön tuottaman tuloksen tutkimisen tai
muokkaamisen toisella muunnossäännöllä.
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Muunnossääntö voi sisältää ehtorakenteita (xsl:if ja xsl:choose . . .
xsl:when . . . xsl:otherwise), joiden avulla sääntö voi tuottaa erilaisia tuloksia
syötetiedoston rakenteen ja sisällön perusteella. Sääntö voi käsitellä erikseen esimer-
kiksi solmun ensimmäisen tai viimeisen alipuun. Toistorakenteella xsl:for-each
voi käsitellä tietyn solmujoukon. Sen avulla voi esimerkiksi ympäröidä solmun kaik-
kien alipuiden tulosrakenteet sopivalla tavalla.

XSLT on sikäli funktionaalista, että kukin muunnossääntö ja kukin säännön
sisältämä elementti tuottaa jonkin tulospuun rakenteen (vähintään tyhjän merkki-
jonon), joka liittyy osaksi suurempaa tulospuuta. XSLT:ssä voi määritellä sekä glo-
baaleja että muunnossäännön paikallisia muuttujia (xsl:variable), mutta niiden
arvoa ei voi muuttaa määrittelyn jälkeen.

XSLT:ssä voi käyttää XPath-polkulausekkeita ja -funktioita esimerkiksi merk-
kĳonojen käsittelyyn. XPathin version 1.0 sisältämät merkkĳonofunktiot ovat kui-
tenkin hyvin yksinkertaisia: ne eivät esimerkiksi sisällä merkkĳonon osajonoja kor-
vaavaa funktiota (funktio translate korvaa vain yksittäisiä merkkejä toisilla yk-
sittäisillä merkeillä).

G.1.2 XSLT:n ilmaisuvoima

XSLT on kokonaisuutena erityisesti merkkĳonojen käsittelymahdollisuuksiensa ja
rekursionsa vuoksi Turing-täydellinen eli sen ilmaisuvoima on sama kuin Turingin
koneen (Lyons 2001, Kepser 2004). Tämän perusteella XSLT:llä voisi periaattees-
sa muuntaa ilmausten rakenteita rakenteita miten tahansa. Mielivaltaisten muun-
nosten tekeminen XSLT:llä (varsinkin XSLT 1.0:lla) olisi kuitenkin todennäköisesti
työlästä, joten XSLT:n käytännön ilmaisuvoima on rajallisempi.

Bex et al. (2002: 22) osoittavat yhden XSLT:n osajoukon pystyvän simuloi-
maan yhdenlaisia puukävelytransduktoreita ja laskemaan yksipaikkaisen monadisen
toisen kertaluvun logiikan rakenneominaisuudet (jotka eivät vaadi attribuuttien ar-
vojen yhtäsuuruuden vertailua). He osoittavat myös, että XSLT ei ole suljettu kom-
position suhteen ja että XSLT-muunnoksen päättyvyys ei ole ratkeava (ibid.). He
kuitenkin käsittelevät vain XSLT:n osajoukkoa, joka ei sisällä toistorakennetta ja
jossa muuttujat voivat sisältää vain data-arvoja, eivät solmujoukkoja (ibid.).

G.2 Piirrerakenteen generoinnin toteutus
XSLT-muunnossäännöstönä

Piirrerakenteiden generoinnin ja generointisääntöjen käsittelyn toteuttaa XSLT-
muunnossäännöstö xre-gen-struct.xsl. Se käyttää apunaan generointisääntötie-
doston käsittelysääntöjä sisältävää muunnossäännöstöä xre-gen-util-datafile.
xsl ja attribuuttilistojen käsittelysääntöjä sisältävää säännöstöä util-attrlist.
xsl. Nämä apusäännöstöt sisältävät vain nimettyjä muunnossääntöjä. Muunnos-
säännöstöstä xre-gen-struct.xsl on kielikohtaiset versiot xre-gen-struct-fi.
xsl ja xre-gen-struct-en.xsl, jotka vain ottavat käyttöön kielikohtaisen ge-
nerointisäännöstön ja sisällyttävät kielestä riippumattoman muunnossäännöstön
xsl:import-rakenteella. Generointisäännöstöt ovat liitteenä J olevalla CD-tieto-
levyllä.

Muunnossäännöstö saa syötteenään yhden tai useamman XML-muotoisen
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ajanilmausten säännöllisen lausekkeen. Generointisääntötiedoston muunnossään-
nöstö lukee globaaliin muuttujaan XSLT:n document-funktion avulla.

Muunnossäännöstö sisältää sekä syöteilmauksen että generointisääntötiedos-
ton elementtejä käsitteleviä täsmääviä muunnossääntöjä. Generointisääntötiedos-
ton elementtejä käsittelevillä säännöillä on tilanaan (mode) joko data-template
tai eval-test (ehtorakenteen ehdon evaluointi). Tämän vuoksi muunnossäännöstö
toimisi oikein, vaikka syötemuoto sisältäisikin samannimisiä elementtejä kuin gene-
rointisääntöjen muoto.

Syötemuodon elementtityypeistä vain peruslausekkeet kuvaavalle tyypille
elem on oma erillinen muunnossääntönsä. Kaikkia operaatioita ja makroja vas-
taavat elementit käsittelee yksi sääntö, joka käyttää operaatioelementin nimeä tai
makron tai yleisen operaatioelementin name-attribuutin arvoa valitsemaan kutsut-
tavan generointisäännön.

Koska generointisääntötiedoston elementtejä käsittelevät muunnossäännöt
voivat sisältää arg-elementin, joka ottaa käsiteltäväksi käsiteltävän solmun lap-
sen, ne tarvitsevat tiedon kulloinkin käsiteltävänä olevasta syötetiedoston solmusta.
Muunnossäännöstöt välittävät tämän tiedon XSLT-parametrissa currelem. Tämän
parametrin välittämisessä olennaista on se, että muunnossäännöt antavat sille ar-
von aina xsl:with-param-elementin select-attribuuttia käyttämällä eikä elemen-
tin sisältönä. Tämän ansiosta parametrin arvo säilyy solmujoukkona eikä muunnu
tulospuufragmentiksi, jota ei pystyisi käsittelemään edelleen.

Generointisäännön käsittelemän solmun lapsisolmuille välittämät parametrit
olen toteuttanut attribuuttilistan avulla.115 Attribuuttilista on merkkĳono, joka voi
sisältää useita nimi–arvo-pareja. Kaikki syöteilmauksen ja generointisääntöjen ra-
kenteita käsittelevät muunnossäännöt kuljettavat attribuuttilistaa XSLT-paramet-
rissaan params. Generointisääntöjen arg-elementin käsittelevä muunnossääntö vä-
littää käsiteltävän solmun lapsisolmulle params-attribuuttilistan, johon se on li-
sännyt arg-elementin sisältämien param-elementtien mukaiset arvot. Merkkĳono-
muotoisen attribuuttilistan käyttämisen vuoksi parametrien arvot eivät voi olla ra-
kenteisia. Muunnossäännöstön util-attrlist.xsl sisältämillä nimetyillä muun-
nossäännöillä voi asettaa, hakea tai tyhjentää attribuuttilistan sisältämän nimetyn
attribuutin arvon.

Generointisääntötiedostoa käsittelevät muunnossäännöt kuljettavat generoin-
tisäännön saamia argumentteja solmujoukkona XSLT-parametrissa templ-args.
Elementin include käsittelevä muunnossääntö lisää tähän solmujoukkoon kutsut-
tavalle generointisäännölle annetut argumentit. Argumentin arvon käyttämisen yh-
teydessä elementin templarg käsittelevä sääntö valitsee solmujoukosta templ-args
tulokseen sisällytettävän argumentin sen name-attribuutin perusteella. Kummassa-
kin vaiheessa argumentin sisällön täytyy säilyä solmujoukkona, jotta sitä on mah-
dollista käsitellä edelleen muunnossäännöillä.

Generointisääntöelementin arg käsittelevä muunnossääntö valitsee käsiteltä-
väksi solmuksi syöterakenteen sisältämän solmun.

Jos piirrerakenteen generointisääntö kutsuu toista sääntöä include-element-
tiä käyttäen, XSLT-muunnossäännöstö joutuu hakemaan kyseisen generointisään-

115Nimitys ”attribuutti” viittaa tässä yhteydessä attribuuttikielioppien attribuutteihin, ei XML-
elementtien attribuutteihin.
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nön joka kerran uudelleen. Tämä osaltaan hidastaa järjestelmää, etenkin jos säännöt
käyttävät paljon pieniä osasääntöjä, mikä taas on modulaarisuuden vuoksi järke-
vää. Koska tällä tavalla sisällytetyt säännöt eivät voi olla rekursiivisia, voisi to-
teuttaa eräänlaisen sääntöjen esikäsittelĳän, joka laajentaisi alkuperäisen säännös-
tön include-kutsutut säännöt uudeksi sääntötiedostoksi, jota piirrerakenteen ge-
nerointi käyttäisi. Laajennusvaiheessa voisi olla mahdollista myös havaita virheitä
esimerkiksi sääntökutsujen elementtien sisältyvyyksissä.
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H XSLT-generoinnin ja
MIETTA-lokalisointĳärjestelmän vertailu

Tämä liite kuvaa tutkielman aiheen taustalla vaikuttanutta MIETTA-hanketta, jos-
sa toteutin ajan- ja hinnanilmausten lokalisointĳärjestelmän, ja vertailee lokalisoin-
tĳärjestelmää tässä työssä kuvaamaani järjestelmään. Tämän tutkielman yhtenä
tarkoituksena oli selvittää ajanilmausten osalta, miten MIETTA-hankkeessa to-
teuttamani esitysmuodon ja lokalisointĳärjestelmän voisi toteuttaa paremmin pe-
rustellusti.

H.1 MIETTA-hanke

MIETTA (Multilingual Information Extraction for Tourism and Travel Assistance,
LE4-8343) oli vuosina 1998–2000 toiminut Euroopan komission osittain rahoittama
kieliteknologian alan tutkimus- ja kehityshanke, johon Helsingin yliopiston yleisen
kielitieteen laitos osallistui (MIETTA Project 2000, Niemi 2001: 8–9, 116–117).

MIETTA-hankkeen tavoitteena oli tuottaa monikielisen matkailuinformaation
WWW-hakupalvelun demonstraatiojärjestelmä. Tarkoituksena oli, että MIETTA-
hakupalvelun käyttäjä voisi tehdä hakukyselyn omalla kielellään ja saada ainakin
jonkinlaisen vastauksen eli joukon dokumentteja samalla kielellä, vaikka informaatio
olisikin alunperin olemassa vain jollain toisella kielellä. Monikielisyyden saavuttami-
seksi järjestelmä käytti dokumenttien (WWW-sivujen) automaattista kääntämistä,
kyselyjen kääntämistä sekä kielestä riippumattomassa muodossa ollutta tietokantaa
ja luonnollisen kielen generointia.

H.2 MIETTA-hankkeen ajan- ja hinnanilmausten
lokalisointĳärjestelmä

MIETTA-matkailutietokannassa oli tarve esittää kielestä riippumattomasti yksit-
täisten päivämäärien, kellonaikojen ja hintojen lisäksi myös mutkikkaampia, sisäl-
löltään vaihtelevia paikkoihin ja tapahtumiin liittyviä ajan- ja hinnanilmauksia.
Esimerkiksi aukioloajat voivat vaihdella viikonpäivän ja kauden mukaan, ja ajanil-
maukset voivat sisältää ei-numeerisia ajankohtia, kuten viikonloppuisin. Toteutta-
mani lokalisointĳärjestelmä käsitteli tällaisia ajan- ja hinnanilmauksia, jotka oli koo-
dattu tiiviiseen, kielestä riippumattomaan merkkĳonomuotoon tietokantatietueiden
tiettyjen kenttien sisällöiksi.

MIETTA-järjestelmä käytti luonnollisen kielen generointiin yleisesti JTg2
Light -generointĳärjestelmää. Ajan- ja hinnanilmausten lokalisointi olisi kuitenkin
ollut hankalaa tai ehkä mahdotonta toteuttaa suoraan JTg2:n suhteellisen yksin-
kertaisilla välineillä. Sen vuoksi toteutin ajan- ja hinnanilmausten generoinnin eril-
lisellä Java-ohjelmakomponentilla, jota JTg2 kutsuu niille tietokantatietueen kentil-
le, jotka sisältävät tiiviissä merkkĳonomuodossa olevan ajan- tai hinnanilmauksen.
Generointikomponentti jäsentää ilmauksen, tuottaa sitä vastavan Java-tietoraken-
teen ja generoi siitä kielikohtaisten generointisääntöjen mukaan luonnolliskielisen
ilmauksen.

Tein MIETTA-hankkeen ajan- ja hinnanilmausten lokalisointĳärjestelmän hy-
vin käytännönläheisesti. Ilmausten rakenne ja generointĳärjestelmä eivät pohjautu-
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neet mihinkään taustateoriaan. Ilmaukset ja generointĳärjestelmä eivät myöskään
käyttäneet mitään yleisesti tunnettuja esitysmuotoja. (Niemi 2001: 59.)

Yksi MIETTA-hankkeen toteuttamatta jäänyt tavoite oli mahdollisuus tehdä
hakukyselyitä, jotka käyttäisivät hyväkseen ajan- ja hinnanilmausten sisältämää
informaatiota (Niemi 2001: 12, Buitelaar et al. 1999: 73). Tämä olisi edellyttänyt
jonkinlaista ajan- ja hinnanilmausten päättelyjärjestelmää.

H.3 MIETTA-järjestelmän ajanilmausten esitysmuodon ja
ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden vertailu

H.3.1 Perusteet ja kattavuus

Säännölliset lausekkeet ovat huomattavasti joustavampi tapa esittää ajanilmauk-
sia kuin MIETTA-lokalisointĳärjestelmän hierarkkinen esitysmuoto, joka määräsi
ajanilmausten rakenteen varsin tiukasti. MIETTA-järjestelmässä ei esimerkiksi ol-
lut mahdollista esittää aikaväli-ilmausta, jonka rajakohdat sisälsivät useita eri ajan-
ilmaustasoja: esimerkiksi to klo 20 – la klo 10 . Järjestelmä käsitteli päivämäärät
kokonaisuuksina, joten ne saattoivat esiintyä aikaväli-ilmauksen rajakohtina. (Nie-
mi 2001: 69.) MIETTA-muoto ei erotellut raja-ajanjakson sisältäviä ja sitä sisältä-
mättömiä aikavälejä (id.: 67).

Useimmat säännöllisillä lausekkeilla kompositionaalisesti esitettävät raken-
teet olisi pitänyt esittää MIETTA-lokalisointĳärjestelmässä yksittäisinä erityisajan-
ilmauksina ilman tarkempaa rakennetta. Tällaisia ovat esimerkiksi joulupäivän jäl-
keisellä viikolla ja kuukauden toinen maanantai . (Id.: 69.) Oman erityisajanilmauk-
sen tekeminen kullekin tällaiselle ilmaukselle olisi ollut ajan mittaan hankalaa. Eri-
tyisajanilmauksina saattoi esittää myös rakenteita, jotka eivät ole varsinaisia ajan-
ilmauksia ja jotka siten jätin ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden ulkopuolelle.
Tällaisia ovat esimerkiksi suljettu ja sopimuksen mukaan. Yksittäiseen ajanilmauk-
seen ei MIETTA-muodossa ollut mahdollista liittää mitään määritteitä tai tarken-
teita (id.: 70).

Kummastakin ajanilmausten esitysmuodosta puuttuvat osakohdeilmaukset ja
ajanilmauksiin liittyvät määritteet ja kommentit (ibid.). Ne eivät ole varsinaisia
ajanilmauksia. Ajanilmausten säännöllisissä lausekkeissa määritteet ja kommentit
voi kuitenkin jollain tavalla kuvata merkitykseltään tyhjillä makroilla, joista gene-
rointisäännöt tuottavat halutun tuloksen.

Kumpikin ajanilmausten esitysmuoto on periaatteessa kielestä riippumatto-
mia. MIETTA-järjestelmän yhteydessä oletin, että eri kielet ilmaisevat ajat pitkälti
samaan tapaan, koska ne kattavat suhteellisen suppean osan kielestä. Mahdolliset
merkittävästi poikkeavat ajanilmaukset voisivat olla vaikeita kuvata. Tämä päte-
nee osittain myös ajanilmausten säännöllisiin lausekkeisiin, vaikka ne pystyvätkin
kattamaan huomattavasti laajemman joukon mahdollisia ajanilmauksia. Kummas-
sakin täytyy kuitenkin ottaa huomioon nimettyjen ajanjaksojen (MIETTA-loka-
lisointĳärjestelmän erityisajanilmausten) mahdollinen kieli- tai kulttuurisidonnai-
suus: esimerkiksi englannin morning kattaa sekä aamun että aamupäivän. (Id.: 58,
60, Endriss 1998b: 33.)

Sekä MIETTA-lokalisointĳärjestelmä että tämä työ käsittelee vain gregori-
aanisen kalenterin kalenteriajanilmauksia. MIETTA-järjestelmä olisi saattanut olla
sovellettavissa myös muihin kalenterĳärjestelmiin, joissa on vastaava kalenteriyksik-
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köjaottelu. (Id.: 7, 60.) Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden käyttämä kalen-
terĳärjestelmä riippuu lähinnä käytettävien peruslausekkeiden määrittelystä, joten
se olisi todennäköisesti suhtellisen helppo sovittaa käsittelemään myös jotain toista
kalenterĳärjestelmää.

H.3.2 Semantiikka

MIETTA-lokalisointĳärjestelmän ajanilmauksilla ei ollut mitään valmista seman-
tiikkaa, joten niitä varten olisi pitänyt kehittää päättelyjärjestelmä alusta alkaen
(Niemi 2001: 59). Päättelyjärjestelmässä olisi pitänyt olla jonkinlainen sanallinen
erityisajanilmauksia vastaavien merkkĳonotunnusten tulkintafunktio, jotta esimer-
kiksi erityisajanilmauksesta joulupäivänä olisi voinut päätellä, mitä kalenterin päi-
viä se vastaa. Ajanilmausten säännöllisillä lausekkeilla on yleisesti tunnettu seman-
tiikka äärellisinä automaatteina. Sen sĳaan termien toisinkirjoitukseen perustuvan
päättelyjärjestelmän toteuttaminen olisi työläämpää.

H.3.3 Käytettävyys ja laajennettavuus

Ajanilmausten säännölliset lausekkeet ovat ehkä luettavampia ja ymmärrettäväm-
piä kuin MIETTA-lokalisointĳärjestelmän käyttämä tiivis merkkĳonomuoto, joka
oli kyllä perusteltu tilan säästämisellä tietokantakentissä. MIETTA-muoto oli myös
täysin epästandardi ja joiltain osin epäyhtenäinen: esimerkiksi eri tapauksissa piti
käyttää erilaisia ryhmittelysulkeita ja listaerottomia. (Niemi 2001: 58–59, 61.)

Säännölliset lausekkeet ovat yleisesti hyvin tunnettu ja yhtenäinen esitysmuo-
to, mutta niiden käyttäminen ajanilmausten merkityksen esittämiseen ei ole juuri
tunnettu. Säännöllisten lausekkeiden lukeminen ja muodostaminen edellyttää tietoa
eri säännöllisten lausekkeiden operaatioiden ja makrojen merkityksestä ajanilmaus-
ten kannalta. Lisäksi esimerkiksi makrojen argumenttien merkitys ei välttämättä
ole selvä, koska argumentit eivät ole nimettyjä vaan perustuvat paikkaan. XML-
muodon käyttäminen parantaa esitysmuodon siirrettävyyttä.

MIETTA-lokalisointĳärjestelmän ajanilmausten esitysmuotoa ei olisi ollut ko-
vin helppo laajentaa. Laajennusten olisi pitänyt säilyttää tiiviin merkkĳonomuo-
don lausekkeiden yksiselitteisyys ja jäsennettävyys LALR(1)-tyyppisellä kieliopilla
(id.: 59–60). Laajennettavuuden hankaluuksiin vaikutti myös erityisen taustateo-
rian ja ilmausten semantiikan puute. Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden laa-
jentaminen on yleisesti helpompaa, koska tarvittavia rakenteita varten voi yleen-
sä määritellä sopivan säännöllisten lausekkeiden makron. Termi- tai XML-muodon
käyttämisen ansiosta laajentaminen ei vaikuta lausekkeiden jäsentämiseen. Toisaal-
ta mielivaltaiset laajennukset eivät ole mahdollisia, vaan laajennusten täytyy pysyä
säännöllisten lausekkeiden asettamissa rajoissa myös semantiikan kannalta. Lisäksi
lausekkeiden kompositionaalisuuden tavoitteleminen ja säilyttäminen saattaa mut-
kistaa laajentamista.

Kuten MIETTA-esitysmuoto, myöskään ajanilmausten säännölliset lausekkeet
eivät ole sidottuja toteutettuun generointikomponenttiin, vaan generoinnin voisi
toteuttaa muullakin tavalla (id.: 62–63).
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H.4 MIETTA-lokalisointĳärjestelmän ja XSLT-pohjaisen
ajanilmausten generointĳärjestelmän vertailu

H.4.1 Järjestelmien perusperiaatteet

MIETTA-lokalisointĳärjestelmä oli toteutettu Javalla, mikä mahdollisti Javan va-
kiokirjastojen välineiden käyttämisen esimerkiksi yksittäisten päivämäärien tai
kalenteriajanjaksojen lokalisoimiseen sekä generointisääntötiedostojen käsittelyyn.
Toisaalta näiden välineiden käyttäminen sitoi toteutuksen voimakkaammin Javaan.

MIETTA-lokalisointĳärjestelmä joutui käsittelemään esimerkiksi ilmausten
osien järjestykseen ja ryhmittelyyn liittyviä asioita, jotka tämän työn kuvaamas-
sa järjestelmässä on jätetty varsinaista generointia edeltäville säännöllisten lausek-
keiden muunnoksille. Toisaalta tämän ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden lo-
kalisoinnin pitäisi tuottaa luonnolliset ilmaukset erilaisissa järjestyksissä olevista
lähtöilmauksista (säännöllisistä lausekkeista), kun MIETTA-järjestelmässä lähtöil-
mauksen rakenne oli hyvin kiinteä.

MIETTA-lokalisointĳärjestelmässä oli sekä deklaratiivisia että proseduraali-
sia piirteitä. Sääntöjen voi ajatella olevan pääosin deklaratiivisia: esimerkiksi nii-
den soveltamisjärjestykseen ei voi vaikuttaa. Proseduraalista taas oli globaalien att-
ribuuttien käyttö ja erityisesti generointiohjelman sisältämä erityinen tuki yksit-
täisille sääntötyypeille. Järjestelmässä ei ollut yhtä yleistä generointikoneistoa, ja
säännöt olivat riippuvaisia generointĳärjestelmän toteutuksesta. Myös morfologista
generaattoria saatoi käyttää eräänlaisena proseduraalisena komponenttina. (Niemi
2001: 62.) Tässä työssä toteuttamani XSLT-pohjainen generointĳärjestelmä on ehkä
kokonaisuutena deklaratiivisempi. Dependenssipiirrerakenteen generointisäännöillä
on yksi yleinen koneisto. Toisaalta se sisältää hieman erityistä tukea esimerkiksi
listojen käsittelylle. Lisäksi järjestelmän monivaiheisuus mahdollistaa muunnoksia,
jotka eivät perustu generointisääntöihin.

Sekä MIETTA-lokalisointĳärjestelmä että tässä työssä toteuttamani generoin-
tĳärjestelmä ovat deterministisiä: syötelausekkeen rakenne ja säännöt määräävät
tulosilmauksen yksiselitteisesti. Ajanilmausten suhteellisen yksinkertaisen raken-
teen vuoksi tätä voi pitää perusteltuna. Erilaisten tulosvaihtoehtojen salliminen
voisi kuitenkin olla tarpeen joissain tilanteissa, esimkeriksi jos käytettäisiin jonkin-
laista erillistä tulosten hyvyyden arviointia. (Id.: 63.)

Ulkoisen morfologisen generaattorin liittämistä MIETTA-järjestelmään hel-
potti valmis Java-rajapintaluokka. Morfologisen generaattorin liittäminen XSLT-
generointiin on jonkin verran mutkikkaampaa, sillä se edellyttää XSLT-laajennus-
funktion toteuttamista. Tämä riippuu käytännössä käytettävästä XSLT-käsittely-
ohjelmasta.

H.4.2 Generointisäännöt ja niiden ominaisuudet

MIETTA-lokalisointĳärjestelmä käytti aivan omaa sääntömuotoaan: generointi-
säännöstöt olivat Javan ominaisuustiedostoja, mikä oli säännöstöjen kirjoittami-
sen kannalta hankalaa. Ominaisuustiedostojen käyttäminen kuitenkin teki helpok-
si käyttää sekä kielikohtaisia että kielestä riippumattomia sääntöjä Javan vakio-
välineiden avulla. (Niemi 2001: 64.) Generointisääntöjen sääntöhierarkia ei täysin
vastannut ilmausten rakennetta, mikä vaikeutti esimerkiksi sääntöjen käyttämien
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attribuuttien mieltämistä. Toisaalta sääntöjen ja ilmausten rakenteen eroja saat-
toi perustella sääntöjen yksinkertaistumisella. (Id.: 62.) Generointiohjelma sisälsi
paljon erityistukea yksittäisille sääntötyypeille.

MIETTA-lokalisointĳärjestelmässä ei ollut erillistä leksikkoa tai leksikaalista
säännöstöä, vaan generointisäännöt saattoivat sisältää suoraan yksittäisten sanojen
tiedot (id.: 63). Tämän työn generointĳärjestelmässä dependenssipiirrerakenteen
tuottavat säännöt voi kirjoittaa siten, että osa säännöistä on leksikaalisia sääntö-
jä. Se ei kuitenkaan ole pakollista, vaan sanat voivat esiintyä myös suoraan muis-
sa säännöissä. Kummassakin tapauksessa sanoihin voi liittää erilaisia kieliopillisia
piirteitä, joita generointi voi käyttää hyväkseen. MIETTA-järjestelmässä kieliopil-
listen piirteiden käsittely onnistui osittain attribuuttien ja morfologisen generoinnin
avulla, mutta ratkaisu ei ollut kovin siisti (ibid.).

MIETTA-lokalisointĳärjestelmän generointisäännöt tukivat vain merkkĳo-
noarvoisia attribuutteja (jotka vastaavat suunnilleen dependenssipiirteiden gene-
roinnin ilmauksen solmujen välillä välittämiä parametreja), mutta joissain tilan-
teissa esimerkiksi kahden ajanjaksoa vastaavan lausekkeen numeerinen vertailu oli-
si ollut hyödyllistä (id.: 65). Myös tässä työssä toteuttamassani generointĳärjestel-
mässä parametrit voivat olla vain merkkĳonoarvoisia. Lisäksi järjestelmä voi vain
tutkia niiden yhtäsuuruutta vakiomerkkĳonon kanssa.

XSLT-pohjaisessa generoinnissa generointisäännöt vastaavat pitkälti MIET-
TA-järjestelmän generointisääntöjä, vaikka ne tuottavatkin vasta piirrerakenteen,
kun MIETTA-generointisäännöt tuottivat suoraan lopullisen pintamerkkĳonon. Nyt
toteuttamani generointisäännöt ovat käytännössä piirrerakennehahmoja ja ehkä
helpommin ymmärrettävissä kuin MIETTA-järjestelmän generointisäännöstöt ko-
konaisuudessaan. Toisaalta niiden esittäminen XML-muodossa tekee niistä huo-
mattavasti MIETTA-sääntöjä monisanaisempia. Ne kuitenkin vastaavat suoraan
ilmausten rakennetta, vaikka sääntöjen jakaminen useiksi pienemmiksi säännöik-
si saattaakin hämärtää vastaavuutta. Piirrerakenteen generointisäännöissä ei tällä
hetkellä pysty vertailemaan jonkin säännön sisältämää merkkĳonoa vakiomerkkĳo-
noon, kuten MIETTA-säännöissä pystyi.

H.4.3 Monikielisyys

MIETTA-lokalisointĳärjestelmä käytti yksittäisten päivämäärien ja kellonaikojen
lokalisointiin Javan vakiovälineitä, mikä helpotti järjestelmän toteuttamista, mutta
sitoi sen voimakkaammin Javaan (Niemi 2001: 64). XSLT ei sisällä tällaisia va-
kiolokalisointivälineitä, joten myös matalan tason generointi täytyy toteuttaa itse.
Osa toteutuksesta on generointisäännöissä, esimerkiksi viikonpäivien ja kuukausien
nimet, osa XSLT-pintagenerointikomponentissa, esimerkiksi järjestyslukujen gene-
rointi.

Kielestä riippumattomien generointisääntöjen käyttäminen onnistui MIET-
TA-lokalisointĳärjestelmässä periaatteessa Javan vakiokirjaston välineillä (ibid.).
XSLT:ssä lähes sama onnistuu xsl:import-rakenteen avulla. Tosin se on vähän
työläämpää, varsinkin jos säännöistä on myös kielimuotokohtainen versio (esimer-
kiksi erikseen britti- ja amerikanenglannille), joka käyttää kielikohtaista säännöstöä.
MIETTA-järjestelmässä generointisääntöjen jakaminen tiedostoihin kieli- ja maa-
asetusten mukaan helpotti modularisointia ja sääntöjen kirjoittamisen hajautta-
mista, mutta toisaalta eri kielten säännöt saattoivat olla eri vaiheissa ja tukea eri
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ilmaustyyppejä. Tämän työn kuvaama generointĳärjestelmä on tässä suhteessa sa-
manlainen.

H.4.4 Tehokkuus ja käytettävyys

MIETTA-lokalisointĳärjestelmä oli suhteellisen hidas eikä se olisi soveltunut suurten
tietomäärien reaaliaikaiseen generointiin (Niemi 2001: 64). Tässäkään työssä en ole
kiinnittänyt huomiota generointĳärjestelmän tehokkuuteen, joten tilanne on lienee
samanlainen.

MIETTA-lokalisointĳärjestelmän tuottamat luonnolliskieliset ajanilmaukset
olivat ymmärrettäviä, mutta niiden luonnollisuus vaihteli ilmausten rakenteen ja
käytetyn generointisäännöstön mukaan. Täysin luonnollisten tulosten tuottaminen
oli vaikeaa erityisesti silloin, kun ilmauksen rakenteen tai järjestyksen olisi pitänyt
poiketa huomattavasti ajanilmausten kielestä riippumattoman esitysmudoon raken-
teesta tai jos tuloksen olisi pitänyt riippua mutkikkaasti esiintymisympäristöstään.
(Id.: 58, 65–66.) Tämän työn kuvaamalla järjestelmällä en ole edes yrittänyt kuvata
kovin mutkikkaita rakenteita, mutta pääosin samat havainnot pätevät. Generoin-
tisäännöt ovat osittain ilmaisuvoimaisempia kuin MIETTA-järjestelmässä, mutta
myös kuvattavien ajanilmaustyyppien joukko on merkittävästi laajempi. Vaikeuk-
sia tulee todennäköisesti erityisesti eri ilmaustyyppien yhteensovittamisessa.

Yksinkertaisia MIETTA-generointisääntöjä oli kohtalaisen helppo kirjoittaa,
mutta paljon attribuutteja tai mutkikkaita ehtorakenteita käyttävien sääntöjen kir-
joittaminen oikein toimiviksi oli työlästä. Sääntöjen modularisointi erityisten mak-
rosääntöjen avulla vähensi kirjoitus ja ylläpitotyötä, mutta vaati vastaavasti enem-
män suunnittelua. (Id.: 66.) Sama pätenee pääosin myös dependenssipiirrerakentei-
den generointisääntöjen kirjoittamiseen. Yhtenä uutena ongelmana on tosin piirtei-
den sĳoittaminen tulosrakenteeseen oikeaan paikkaan, erityisesti jos samaan raken-
teeseen pitäisi tulla piirteitä useasta eri säännöstä. Toisten sääntöjen kutsuminen
vastaa pitkälti makrosääntöjen käyttämistä, joskin rajoitukset argumenttien vä-
littämisessä sääntöjen välillä aiheuttaa joskus käytännön hankaluuksia, jotka voi
kuitenkin kiertää.
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I Liite-CD-tietolevyn sisältö

Liitteenä J oleva CD-tietolevy sisältää tässä työssä käyttämäni ajanilmausaineis-
ton, esimerkkejä ajanilmausten säännöllisistä lausekkeista eri muodoissa, XSLT-
pohjaisen generointĳärjestelmän, esimerkkejä generointituloksista, Maude-järjestel-
mää käyttäviä toisinkirjoituskokeiluja, joitain käyttämiäni apuohjelmia ja muun-
noksia sekä tämän tutkielman tekstin. Tässä liitteessä kuvaan lyhyesti CD-tieto-
levyn sisällön hakemistojen tasolla ja tärkeimmät osat tiedostojen tarkkuudella.
Levyn juurihakemisto ja kukin alihakemisto sisältää HTML-tiedoston index.html,
joka kuvaa hakemiston sisältämiä tiedostoja ja sisältää linkit niihin.

CD-tietolevyn sisältö on saatavilla myös WWW-osoitteesta
http://www.iki.fi/jyrki.niemi/progradu/cd-liite/.

aineisto Ajanilmausaineisto: perus- ja täydennysaineiston suomen- ja englannin-
kieliset ajanilmaukset lähdeosoitteineen (URL:ineen) ja kommentteineen teks-
titiedostoissa.

aineisto-ohj Ajanilmausaineiston keräämisessä käyttämäni Perl-apuohjelmat.

dtd XML-DTD:t, jotka kuvaavat ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden ja ge-
nerointĳärjestelmän käyttämien XML-muotojen rakenteet.

xre.dtd Ajanilmausten laajennettujen säännöllisten lausekkeiden DTD.

xre-extra.dtd Esimerkkejä varten käytetty rakenne, joka voi sisältää ajanil-
mauksen säännöllisen lausekkeen lisäksi sitä vastaavan luonnolliskielisen
ilmauksen.

xre-macrodefs.dtd Säännöllisten lausekkeiden makromäärittelyjen DTD.

xre-opdefs.dtd Säännöllisten lausekkeiden operaatiomäärittelyjen DTD.

operations.dtd Säännöllisten lausekkeiden operaatioiden laskentajärjestys-
tietoja ja operaatioiden muunnoksia eri muotoihin kuvaavan tiedon
(xslt-muunn/xre-ops.xml) DTD.

gen-data.dtd Dependenssipiirrerakenteen generointisääntöjen DTD.

gen-result.dtd Dependenssipiirrerakenteen DTD.

gen-surface.dtd XML-pintamuodon DTD.

saannlaus-maar Säännöllisiin lausekkeisiin liittyviä XML-muotoisia määritelmiä:
laajennettujen säännöllisten lausekkeiden operaatioiden määritelmät trans-
duktorioperaatioiden avulla (xre-opdefs.xml) ja ajanilmausten säännöllisis-
sä lausekkeissa käytettyjen makrojen määritelmät (xre-macrodefs.xml). Li-
säksi tiedosto xre-latex-defs.tex sisältää tässä tutkielmassa säännöllisten
lausekkeiden esittämiseen käyttämäni LATEX-komennot.

saannlaus Tässä työssä käyttämäni ja kokeilemani ajanilmausten säännölliset
lausekkeet XML-muodossa. Suurinta osaa lausekkeista olen käyttänyt esi-
merkkeinä tekstissä; joitakin olen käyttänyt vain generoinnin testaamiseen.
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xfst Säännöllisten lausekkeiden XFST-kokeiluja varten käyttämäni tiedostot:
makrojen M4-määrittelyt, ajan XFST-mallit ja XFST-testilausekkeet se-
kä ajan mallien tuottamiseen käyttämäni Perl-ohjelma. XFST-malleista ja
-testilausekkeista on sekä laajentamattomat M4-makroja sisältävät versiot
(*.m4) että versiot, joissa makrot on laajennettu (*.xfst).

xfst-macros.m4 Ajanilmausten säännöllisten lausekkeiden makrojen ja
käyttämieni laajennettujen säännöllisten lausekkeiden lisäoperaatioiden
M4-määrittelyt XFST-ohjelmaa varten.

xfst-day-year-3.m4, xfst-hour-month.m4, xfst-min-day.m4 Ajan
XFST-mallit: kolme vuotta vuorokauden tarkkuudella, yksi kuukausi
tunnin tarkkuudella tarkkuudella ja vuorokausi minuutin tarkkuudella.

xfst-test-day.m4, xfst-test-hour.m4, xfst-test-min.m4
Ajanilmausten XFST-testilausekkeita, jotka käyttävät vuorokau-
den, tunnin ja minuutin tarkkuudella määriteltyjä ajan malleja.

xfst-test-ops.m4 Säännöllisten lausekkeiden operaatioiden määrittelyjen
XFST-testilausekkeita.

gen-cal-model.pl XFST-kalenterimallit tuottava Perl-ohjelma.

xslt-gen XSLT-pohjainen generointĳärjestelmä: XSLT-muunnossäännöstöt ja
piirrerakenteen generoinnin XML-muotoiset generointisäännöt.

xre-gen-struct.xsl, xre-gen-struct-fi.xsl, xre-gen-struct-en.xsl
Generoinnin ensimmäinen päävaihe, ajanilmauksen säännöllisen lausek-
keen XML-muodosta dependenssipiirrerakenteen generoiva XSLT-muun-
nos: kielestä riippumaton osa sekä suomen ja englannin kielikohtaiset
osat.

xre-gen-data.xml, xre-gen-data-fi.xml, xre-gen-data-en.xml
Dependenssipiirrerakenteen generoinnin käyttämät XML-muotoiset
generointisääntötiedostot: kielestä riippumaton osa sekä suomen ja
englannin kielikohtaiset osat.

xre-gen-propagate.xsl Dependenssipiirrerakenteessa merkittyjä piirteitä
kopioiva XSLT-muunnos.

xre-gen-fs-resolve-conflicts.xsl Dependenssipiirrerakenteen ristirii-
taiset piirteet poistava XSLT-muunnos.

xre-gen-surface.xsl, xre-gen-surface-fi.xsl, xre-gen-surface-en.xsl
Dependenssipiirrerakenteesta XML-muotoisen pintamuodon generoivat
XSLT-muunnokset: kielestä riippumaton osa sekä suomen ja englannin
kielikohtaiset osat.

xre-gen-surface-text.xsl, xre-gen-surface-text-fi.xsl,
xre-gen-surface-text-en.xsl

XML-muotoisesta pintamuodosta tekstimuotoisen lopputuloksen tuot-
tavat XSLT-muunnokset: kielestä riippumaton osa sekä suomen ja
englannin kielikohtaiset osat.

xre-gen-util-datafile.xsl Generointisääntötiedoston käsittelyyn tarkoi-
tettuja nimettyjä XSLT-muunnossääntöjä, joita xre-gen-struct.xsl
käyttää.
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util-attrlist.xsl Attribuuttilistojen käsittelyyn tarkoitettuja nimettyjä
XSLT-muunnossääntöjä, joita xre-gen-struct.xsl käyttää.

Lisäksi hakemistossa on generoinnin XSLT-muunnosputken ajava Perl-ohjel-
ma run-xslt-gen.pl ja kootun HTML-muotoisen generointituloksen tuotta-
va Bourne shell -ohjelma gen-gensample-html.sh.

gen-esim Hakemiston saannlaus sisältämien säännöllisten lausekkeiden
generointituloksia välivaiheineen. Tiedostojen nimet ovat muotoa
ilmaus -pituus -kieli -tyyppi . Nimen osa ilmaus on hakemiston
saannlaus sisältämän säännöllisen lausekkeen tiedoston nimi (ilman pää-
tettä .xml); pituus kuvaa generointiparametrin verbose arvoa (v = pitkä
muoto, t = lyhyt muoto); kieli on generointituloksen kieli (fi = suomi, en
= englanti); ja tyyppi kuvaa tiedoston tuottaneen generointivaiheen sekä
tiedoston varsinaisen tyypin (XML tai teksti):

struct.xml Generoinnin ensimmäisen päävaiheen (xre-gen-struct.xsl)
säännöllisestä lausekkeesta tuottama dependenssipiirrerakenne.

prop.xml Dependenssipiirrerakenne, jossa muunnos xre-gen-propagate.
xsl on kopioinut kopioitavaksi merkityt piirteet.

res.xml Dependenssipiirrerakenne, josta muunnos
xre-gen-resolve-conflicts.xsl on poistanut ristiriitaiset piir-
teet.

surf.xml Pintageneroinnin ensimmäisen vaiheen (xre-gen-surface.xsl)
piirrerakenteesta tuottama XML-muotoinen pintamuoto.

surf.txt Pintageneroinnin toisen vaiheen (xre-gen-surface-text.xsl)
XML-pintamuodosta tuottama tekstimuoto.

Lisäksi tiedosto gen-esim-kokoelma.pdf sisältää kokoelman säännöllisiä
lausekkeita ja niiden generointituloksia liitteen F tapaan.

toisinkirj Maude-moduulit, jotka kokeilevat termien toisinkirjoitusta ajanil-
mausten säännöllisillä lausekkeilla päättelyyn (xre.fm, xre-temporal-base.
fm, xre-temporal.fm, xre-simplify.fm) ja lausekkeiden muuntamiseen
(xre-add-units.fm, xre-reduce-units.fm). Liitteet E.2 ja E.3 sisäl-
tävät esimerkkejä päättelystä ja muunnoksista. Lisäksi hakemisto sisäl-
tää Maude-järjestelmää ja näitä moduuleja kuvaavan harjoitustyöraportin
(ohpe-2004k-maude-ht.pdf).

xslt-muunn Apuna käyttämäni XSLT-muunnokset erityisesti säännöllisten lausek-
keiden ja generointitulosten muuntamiseksi XML-muodosta LATEX-muotoon:

xre-addgrouping.xsl Eksplisiittisen ryhmittelyn (sulkeistuksen) lisääminen
säännöllisten lausekkeiden XML-muotoon.

xre-nary2binary.xsl, xre-binary2nary.xsl Monipaikkaisina esitettyjen
operaatioiden muuntaminen kaksipaikkaisiksi ja toisinpäin.

xre-xml2latex.xsl, xre-extra-xml2latex.xsl Ajanilmausten säännöllis-
ten lausekkeiden XML-muodon muutaminen määrittelemiäni komentoja
käyttävään käyttävään LATEX-muotoon.
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xre-macrodefs-xml2latex.xsl, xre-opdefs-xml2latex.xsl Makro- ja
operaatiomäärittelyjen muuntaminen LATEX-muotoon.

xre-ops.xml Säännöllisten lausekkeiden muunnosten käyttämiä operaatioi-
den laskentajärjestystietoja ja operaatioiden nimien muunnoksia eri muo-
toihin.

xre-expand-macros.xsl Säännöllisen lausekkeen sisältämien makrojen laa-
jentaminen, joka käyttää Xalan-XSLT-käsittelyohjelman solmujoukko-
laajennusta.

teifs2html.xsl, teifs2latexavm.xsl Generoinnin ensimmäisen päävai-
heen tuottaman piirrerakenteen muuntaminen HTML-taulukoiksi ja
LATEX-pakkauksen avm käyttämään muotoon.

teksti Tämän tutkielman ja tiivistelmän teksti PDF- ja PostScript-muodoissa.


