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1 Johdanto

Morfologista informaatiota tarvitaan lähes kaikissa kieliteknologisissa sovelluk-
sissa. Tämän tiedon saamiseksi tarvitsemme morfologista jäsennintä. Jäsentimen
tehtävä on lisätä haluttu informaatio käsiteltävän datan (tässä sanojen) yhteyteen,
yleensä hukkaamatta mitään alkuperäisestä datasta. Lisättävä tieto voi olla esi-
merkiksi sanan sanaluokka, sijamuoto tai suku.

Morfologisesta jäsentimestä pyritään usein tekemään kokokielen kattava, eli sen
tulisi osata analysoida mahdollisimman suuri osa kielen olennaisista sanoista.
Kielellä tarkoitamme tässä luonnollista kieltä. Morfologista jäsennintä ei yleensä
käytetä yksin, vaan osana jotain suurempaa kokonaisuutta,esimerkiksi puheentun-
nistus-, oikoluku- tai konekäännösjärjestelmää. Järjestelmän tarve vaikuttaa paitsi
jäsentimen suunnitteluun myös leksikon muotoon ja täyttöön. Jäsentimen leksi-
kon tulee sisältää tarvittavat hakusanat ja myös kaikki hakusanojen taivutusmuo-
dot. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että käyttäjän kannaltaon hyvin hämmentävää,
jos jäsennin tunnistaa hakusanan joitakin sananmuotoja, mutta toisia ei. Käytän-
nössä jäsentimet eivät kuitenkaan aina tunnista kaikkien sanojen kaikkia muotoja.

Jäsentimellä voi olla monia erilaisia käyttötarkoituksiaja leksikon painopistettä
saatetaan haluta muuttaa. Ideaali järjestelmä olisi kaiken kattava, mutta järjestel-
mät eivät usein ole ideaaleja. Erilaisilla painopistellä tai erilaisilla leksikoilla voi-
daan kuitenkin laajentaa järjestelmän käyttöä. Jäsentimen tarkkuuden ja käyttötar-
koituksen lisäksi leksikon suunnittelussa tulisi ottaa huomioon jäsentimen koko ja
aikavaativuus. Tämä lisäksi leksikon olisi oltava helposti ylläpidettävissä.

Tässä työssä tarkastelemme joitakin koko kielen kattavienmorfologisten jäsenti-
mien rakennusprojekteja, erityisesti miten näissä projekteissa leksikko on raken-
nettu ja miten sen ylläpito on hoidettu. Morfologisia jäsentimiä voidaan rakentaa
erilaisilla tekniikoilla, mutta tässä työssä tarkastelemme äärellistilaisia toteutuk-
sia. Itse implementaatioon käytetyn tekniikan jätämme (KIMMO, PC-KIMMO,
XEROX-tools jne.) vähemmälle huomiolle. Rajauksista huolimatta saamme kuiten-
kin melko laajan näytteen morfologisten jäsentimien rakennusprojekteista. Käsit-
teiden ja tekniikan yhtenäisyys projektien välillä auttaanäkemään projektien yh-
täläisyyksiä ja eroja. Tutkimuksessa ovat mukana myös sellaiset kokoelmat lek-
sikaalista informaatiota, jotka on pyritty tekemään riippumattomiksi sovelluksista
tai alustoista, eli ne olisivat helposti muunnettavissa morfologisten jäsentimien
käsittelemään muotoon.

Morfologisen jäsentimen rakennusprojektin eteneminen onartikkeleissa kuvattu
varsin samankaltaisesti. Jos olemme rakentamassa morfologista jäsennintä uudel-
le kielelle, suunnittelemme yleensä ensin leksikon sisäisen muodon. Samalla pää-
tämme mitkä ilmiöt kuvataan leksikon puolella ja mitkä säännöillä. Kun leksi-
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kon sisäinen rakenne on päätetty ja testattu pienellä aineistolla, seuraava tehtävä
on leksikon laajentaminen. Leksikon laajennusvaihetta eiole monissakaan pro-
jekteissa kuvattu kovinkaan tarkasti. Siksi on vaikea sanoa, kuinka kattavia lek-
sikot todellisuudessa ovat. Koko kielen kattavuus on tietysti utopia, mutta siihen
voi pyrkiä. Kun meillä on toimiva rakenne ja kattava leksikko, olisi tietysti ide-
aalia, jos leksikon laajentaminen ja ylläpito olisivat tästä eteenpäin automaattisia
operaatioita. Todellisuus on kuitenkin lähempänä sitä, että leksikkoja muodos-
tetaan käsin ja ylläpidetään harvakseltaan. Leksikon laajentamiseen ja ylläpitoon
käytetyt menetelmät, jos jotain menetelmiä on ylipäätään käytetty, ovat tarkastele-
missamme projekteissa yleensä samantyyppisiä: esimerkiksi arvaajia (guesser) tai
skriptejä koneluettavien sanakirjojen muuttamiseksi tarvittavaan muotoon. Tästä
huolimatta yleiskäyttöisiä työvälineitä tai käytäntöjä ei näytä syntyneen.

Tässä työssä käymme ensin läpi aihealueeseen liittyvää käsitteistöä. Sitten siir-
rymme morfologian ja jäsentimien pariin tutkimaan ongelmia, joita näillä teknii-
koilla pyritään ratkaisemaan. Äärellistilaisen mallin esittelemme neljännessä lu-
vussa ja leksikoihin perehdymme tarkemmin luvussa viisi. Tämän jälkeen käym-
me läpi joitakin projekteja ja selvitämme mistä leksikaalinen materiaali on kerätty
ja miten se on saatettu lopulliseen muotoonsa. Tarkastelemme myös ylläpidettä-
vyyteen liittyviä seikkoja kuten uusien sanojen lisäämistä leksikkoon ja näiden
sanojen keräämistapoja. Lopetamme pohtimalla sitä, mihinsuuntaan nämä pro-
jektit näyttävät leksikkojen kehitystyötä vievän ja voisiko jostakin projektista ot-
taa mallia tulevissa projekteissa.
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2 Teoriaa

Tässä luvussa tarkastelemme työmme teoreettisia lähtökohtia, ensin morfologiaa
ja siihen liittyviä käsitteitä ja prosesseja. Toiseksi mietimme, mitä jäsentäminen
ja varsinkin morfologinen jäsentäminen on. Kolmanneksi käymme läpi äärellisti-
laiseen morfologiaan liittyvää teoriaa ja miten teorian pohjalta voidaan rakentaa
morfologinen jäsennin. Lopuksi tutustumme leksikoihin jaosiin, joista leksikot
yleensä muodostuvat.

2.1 Morfologiaa

Morfologia voidaan määritellä kielitieteen osa-alueeksi, jonka tutkimuskohtee-
na ovat sananmuodot ja niiden sisäinen rakenne (Karlsson, 1998). Voimme pi-
tää lähtökohtana sitä, että meillä on teksti, joka koostuu saneista. Saneet ovat mi-
tä tahansa tekstissä esiintyviä sananmuotoja. Sananmuotojen katsotaan koostuvan
sanavartalosta ja morfeemeista.

Morfeemit ovat kaikista pienimpiä merkitysyksiköitä. Kaikista pienin merkitysyk-
sikkö tarkoittaa, että morfeemit ovat pienimpiä paloja, joita sananmuodoista voi-
daan eristää, joilla on kuitenkin vielä oma erillinen merkitys. Kun puhumme mor-
feemeistä tarkoitamme kokonaista luokkaa ja siihen liittyviä merkityksiä. Morfi,
sen sijaan, tarkoittaa morfeemin ilmentymää tai pintamuotoa, joka voi olla muut-
tunut ympäristön takia. Yhdellä morfeemilla voi olla useita morfeja eli ilmiasuja.
Esimerkiksi suomen kielessä inessiiviä merkitsevä morfeemi voi esiintyä tekstis-
sä joko muodossa ’ssa’ tai ’ssä’. Sanavartaloihin liitettäviä paloja voidaan siis kut-
sua yleisesti morfeemeiksi tai tarkemmin käyttötarkoituksen mukaan taivutus- tai
johdinmorfeemeiksi.

Myös sanavartaloa voidaan kutsua erilaisilla nimillä. Jossanavartalo on jakamaton
kantasana, sitä voidaan kutsua sanan juureksi (root). Jakamaton kantasana tarkoit-
taa, että sanasta ei voida enää irrottaa morfeemeja (esimerkiksi ’koirasta’ juuri on
’koira’). Kantasanaksi voidaan kutsua sitä muotoa, johon morfeemi lisätään, mutta
johon on jo aikaisemmin voitu liittää morfeemeja. Toisin sanoen kantasanan ei tar-
vitse olla jakamaton. Esimerkiksi sananmuoto ’huvitus’ onjohdettu kantasanas-
ta ’huvittaa’ ja muunnettu johdinmorfeemilla ’+us’. Taivutusmorfeemit ovat nii-
tä morfeemeja, joilla lekseemejä voidaan taivuttaa ja johdinmorfeemit ovat niitä
morfeemeja, joilla lekseemejä voidaan johtaa uusiksi lekseemeiksi.

Puhuessamme sananmuodosta tarkoitamme jonkin lekseemin jotakin konkreet-
tista ilmentymää. Lekseemi on jokin vakiintunutta merkitystä kantava sana, jon-
ka taivutetut muodot ovat selitettävissä lekseemin merkityksen kautta. Leksee-
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miin voi myös liittyä johdosparadigmoja ja kaikkea muuta sellaista tietoa, joka
sanakirjoista sanan kuvauksen yhteydessä löytyy. Esimerkiksi lekseemin ’kissa’
konkreettisia ilmentymiä olisivat mm. ’kissa’, ’kissoja’, ’kissoilla’, ’kissoista’ ja
’kissan’. Yhdellä lekseemillä voi olla useita vartaloita.Teknisesti, itse järjestel-
mässä, vartalo ei välttämättä ole sana perusmuodossaan, esimerkiksi sananmuo-
tojen ’käsi ja ’kädestä’ jakama osa olisi tyvi ’kä’.

Morfologia voidaan jakaa kahteen osaan: sanojen taivutukseen ja sananmuodos-
tukseen (Karlsson, 1998). Sanojen taivutus tutkii sitä, kuinka taivutusmuotoja voi-
daan muodostaa erilaisista lekseemeistä ja mikä voisi ollataivutetun sanan roo-
li lauseessa. Sananmuodostus sen sijaan tutkii sitä, mitenlekseemejä muodoste-
taan esimerkiksi lisäämällä johdinmorfeemeja lekseemeihin tai yhdistämällä kak-
si lekseemiä uuden lekseemin muodostamiseksi. Lekseemiä taivuttaessa meillä
on pohjana sen vartalot. Näihin liitämme morfeemeja lisäten näin jotain leksee-
min alkuperäiseen merkitykseen. Sananmuodostuksessa meillä on aluksi sanan
juuri ja siihen lisäämme taivutus- tai johdinmorfeemeja. Esimerkkinä taipumi-
sesta on suomenkielen lekseemi ’koira’ ja sen omistusta kuvaava sananmuoto
’koiran’. Esimerkkinä sananmuodostuksesta on iirin kielen lekseemi ’buachaill’
(Dhonnchadha and Genabith, 2005), joka tarkoittaa suomeksi ’poika’. Jos sanavar-
taloon lisätään johdinmorfeemi ’+ín’, saadaan sananmuoto’buachaillín’, joka tar-
koittaa suomeksi ’pieni poika’. Ero taivutuksen ja sananmuodostuksen välillä liit-
tyy lekseemin käsitteeseen. Sanojen taivutuksessa meilläon aika selkeästi määri-
tellyt ja yhteisesti hyväksytyt taivutusparadigmat ja sama ilmiö kuvataan samalla
tavalla (esimerkiksi samalla päätteellä). Esimerkkinä tästä on vaikka suomenkie-
len omistusta ilmaiseva pääte ’+n’ (koira-koiran, omena-omenan). Lekseemit tai-
puvat säännön mukaisesti ja lekseemin sanaluokka yleensä säilyy. Voidaankin aja-
tella niin, että taipunut sananmuoto ei kanna uutta merkitystä, vaan voidaan selit-
tää alkuperäisen lekseemin merkityksen kautta. Sananmuodostuksen yhteydessä
sanan sanaluokka ei yleensä säily ja sanalle muodostuu uusimerkitys, uusi lek-
seemi. Olemassa olevia lekseemejä johdetaan ja voidaan myös yhdistellä uusiksi
lekseemeiksi.

Tapoja, joilla juurissa tai sanavartaloissa voidaan saadaaikaan muutoksia, kutsu-
taan morfologisiksi prosesseiksi ((Karlsson, 1998), s.102-103). Yksi suomenkie-
lessä hyvin yleinen morfologinen prosessi on morfeemien liittäminen sanavarta-
loihin (kuten iirin kielen lekseemin ’poika’ kohdalla). Erikoistapaus tästä on re-
duplikaatio, jossa sananmuoto tai sen osa voi toistua (useitakin kertoja). Esimer-
kiksi malajin kielessä sananmuoto ’orang’ tarkoittaa ’ihminen’ ja ’orang-orang’
tarkoittaa ’ihmiset’. Toinen morfologinen prosessi on fuusioituminen. Tällä voi-
daan tarkoittaa joko morfeemien sulautumista yhteen tai sanavartalon ja morfee-
mien sekoittumista toisiinsa niin, että osien erottaminenei enää onnistu. Esimerk-
kinä tästä vaikka ruotsinkielen sana ’skina’, joka taipuu imperfektissä muotoon
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’sken’. On myös varsin tavallista, että morfologisten prosessien yhteydessä tapah-
tuu vartalon ja/tai morfeemin modifioitumista eli muuttumista. Yksi esimerkki tai-
puneesta ja modifioituneesta morfeemista olisi suomen kielen sanavartalon ’käte’
taipuminen sananmuotoon ’käde+stä’. Tällöin sanan vartalo on muuttanut muoto-
aan alkuperäisestä, morfeemin liittämisen yhteydessä. Morfeemeja voidaan liittää
sanavartalon loppuun (suffiksi), alkuun (prefiksi), loppuun ja alkuun (circumfiksi)
tai sanan keskelle (infiksi). Sananmuodot voivat muuntua myös prosodisesti pai-
non tai sanatoonien avulla. Esimerkiksi afrikkalaisissa kielessä tavun merkitys voi
riippuu siihen liitetystä toonista ((Karlsson, 1998), s.103).

Maailman kielet jakaantuvat karkeasti neljään kielityyppiin:

• Isoloivat kielet

Tyypillistä näille on se, että lekseemit eivät taivu juuri ollenkaan.

• Agglutinoivat kielet

Suhteet lekseemien välillä kuvataan liittämällä sanavartaloihin affikseja niin,
että vartalon ja affiksien väliset rajat ovat eriteltävissä.

• Flekteeraavat/Fuusioivat kielet

Sanavartalon ja affiksien (tai affiksien) rajat ovat epäselviä esimerkiksi sanan-
muodon sisällä tapahtuvien muutosten takia.

• Polysynteettiset kielet

Kokonainen lause voidaan ilmaista yhdellä koostuu sanavartalosta ja siihen
liitetyistä morfeemeista.

Eri kielityyppeihin liittyy erilaisia morfologisia prosesseja ja morfologista ana-
lysaattoria rakennettaessa kielet ovat monimuotoisuudenmukaan eriarvoisessa
asemassa. On hyvä myös huomata, että kielet on luokiteltu yllä kuvattuihin luok-
kiin niiden yleisimpien ominaisuuksien mukaan. Useita morfologisia prosesseja
löytyy yleensä kielestä kuin kielestä. Luokittelun perustana on ilmiöiden yleisyys.
Esimerkiksi englannin kielessä on suhteellisen vähän morfologiaa, minkä vuoksi
englannin kielen morfologiset analysaattorit on usein voitu rakentaa vain listaa-
malla kaikki mahdolliset taivutusmuodot, koska niitä on hyvin rajattu määrä. Sa-
man listauksen tekeminen vaikka suomen kielelle, joka on pääasiassa agglutinoiva
kieli, ei olisi mahdollista eikä järkevää.

Tämän työn kannalta tärkeimmät ongelmakentät morfologisen analysaattorin ra-
kentamisen kannalta ovat Beesleyn ja Karttusen kirjan ((2003), s.XVI) mukaan:

1. Sananmuotojen koostaminen morfeemeista
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2. Sananmuotojen morfeemien muuntuminen morfofonologisista tai kieliopil-
lisista syistä pintamuodon mukaisiksi

Kohta 1 kattaa sekä sananmuotojen kombinoinnin lekseemeistä ja taivutusmorfee-
meista että sananmuotojen johtamisen lekseemistä ja johdinmorfeemeista. Koh-
dalla 2 tarkoitamme vartaloiden ja/tai morfeemien modifioitumista. Teoriahan läh-
tee siitä ajatuksesta, että jos meillä on agglutinoiva kieli, niin sananmuodot voi-
daan saada aikaiseksi liimaamalla tiettyjen sääntöjen mukaan morfeemeja sanavar-
taloihin. Ongelmat alkavat kohdassa 2, kun poikkeustapaukset täytyy käsitellä jol-
lakin tavalla.

Yllä olemme tarkastelleet ongelmaa siitä suunnasta, että meillä on sanavartalo
ja liitämme siihen morfeja erilaisten sananmuotojen aikaansaamiseksi. Jos kään-
nämme prosessin toisinpäin, meillä onkin sananmuoto, josta haluamme saada ir-
rotettua informaatiota. Jotta voisimme saada selville oikean sanavartalon ja siihen
liitetyt morfeemit, meidän tulee ymmärtää miten morfeemitkiinnittyvät sanavar-
taloihin, miten morfeemit vaikuttavat toisiinsa (modifikaatio) ja mitä merkityk-
siä morfeemit kantavat. Tämä selvitysprosessi, jota kutsutaan morfologiseksi ana-
lyysiksi ((Beesley and Karttunen, 2003), s.xvi), voidaan toteuttaa morfologisen
jäsentimen avulla.

2.2 Morfologisesta jäsentämisestä

Jäsentäminen määritellään Jurafskyn ja Martinin kirjan ((2000), s.57) mukaan
seuraavasti:

Parsing means taking an input and producing some sort of structure
for it.

Suomennettuna jäsentäminen tarkoittaa rakenteen tuottamista annettuun syöttee-
seen. Syöte voi olla yksittäisiä sananmuotoja, muutamien sananmuotojen joukko-
ja tai kokonaisia lauseita. Tuotettu rakenne taas riippuu jäsentimen käyttötarkoi-
tuksesta (morfologinen, syntaktinen, semanttinen). Tässä työssä olemme kiinnos-
tuneita nimenomaan morfologisesta jäsentämisestä (morfological analysis/parsing).

Morfologiseksi jäsentämiseksi kutsutaan operaatioita, joiden avulla tunnistetaan,
että esimerkiksi englanninkielen sananmuoto ’foxes’ (ketut) koostuu kahdesta mor-
fista; sanavartalosta ’fox’ ja monikon tunnuksesta ’es’ (Jurafsky and Martin, 2000).
Morfologinen jäsennin ottaa syötteekseen sananmuotoja jaliittää niihin haluttuja
rakenteita. Morfologisen jäsentämisen ja morfologisen jäsentimen lisäksi usein
käytetään myös termejä morfologinen analyysi tai morfologinen analysaattori.
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Termien merkitykset eivät ole aivan vakiintuneita, mutta yleisesti voidaan katsoa,
että kaikilla näillä tarkoitetaan samaa prosessia.

Kirjassa ’Oxford handbook of computational linguistics’ (Mitkov, 2003) luvussa
kaksi Harald Trost käyttää termiä jäsennin laajemmassa merkityksessä tarkoittaen
sillä morfologisen ja syntaktisen analyysin suorittavaa kokonaisuutta. Morfolo-
gisen analyysin tärkeimmiksi tehtäviksi syntaktisen analyysin ensiaskeleena hän
listaa:

• sananmuodon sanaluokan tunnistaminen

• sananmuotoon koodatun morfo-syntaktisen tiedon tunnistaminen (esimer-
kiksi sijamuoto)

• ja sananmuotoa vastaavan sanakirjamuodon (perusmuoto) tunnistaminen (lem-
matization)

Jotta jäsennintä voisi kutsua morfologiseksi jäsentimeksi, sen tulisi suoriutua yllä-
kuvatuista tehtävistä. Näiden tehtävien lisäksi jäsenninvoi tunnistaa ja liittää syöt-
teeseen muutakin tietoa. Asian voisi sanoa niinkin päin, että morfologisen ana-
lysaattorin tehtävä on tunnistaa mihin lekseemiin sananmuoto kuuluu. Lekseemin
käsite sisältää sanaluokkatiedon, taivutusparadigman japerusmuodon, sekä jos-
kus myös sallitut johtimet. Seuraavassa aliluvussa tarkastelemme äärellistilaista
mallia, yhtä morfologisen jäsentimen rakennusmalleista.

2.3 Äärellistilainen morfologia

Kaksitasomorfologia on Kimmo Koskenniemen (1983) kehittämä formalismi ää-
rellistilaisen morfologisen jäsentimen rakentamiseksi.Nimi tulee siitä, että tieto
on esitetty kahdessa tasossa. Meillä on pintamuoto (surface-form) ja leksikko-
muoto (lexical-form), joiden välillä vallitsee suora vastaavuus. Suora vastaavuus
tarkoittaa tässä sitä, että sanoja käsiteltäessä ei muodosteta välivaiheita tai väli-
esityksiä, vaan hyväksytystä syötteestä seuraa suoraan tulos. Kaksitasomorfolo-
gia eroaa muista äärellistilaisista tekniikoista mm. siinä, että kaksitasomorfologi-
an mukaan rakennetussa morfologisessa jäsentimessä säännöt ajetaan rinnakkain
eli ne eivät vaikuta toistensa syötteeseen. Jos säännöt ajetaan peräkkäin kyseessä
ei ole kaksitasomorfologian mukainen jäsennin.

7



2.3.1 Transduktoreista

Tässä työssä käsittelemme äärellisiä automaatteja, joitakutsutaan transduktoreik-
si ((Beesley and Karttunen, 2003), s.11). Myös kaksitasomorfologia perustuu ää-
rellistilaisten automaattien teoriaan (Beesley and Karttunen, 2003; Karttunen and
Beesley, 2001). Transduktorien avulla annettu syöte voidaan uudelleenkirjoittaa
eli muuntaa. Esimerkkinä on hyvin yksinkertainen transduktori ((Beesley and
Karttunen, 2003), s.145-146), joka tunnistaa portugalinkielisen sanan ortografi-
sen muodon ’caso’ ja osaa muuntaa sen fonologiseen muotoon ’kazu’, joka on
sanan ääntämismuoto. Alla näemme transduktorin ylä- ja alapuolen (ylä- ja ala-
tason), eli yhteyden leksikkomuodon ja pintamuodon välillä.

Leksikkomuoto
c a s o
- - - -
k a z u
Pintamuoto

Kuvassa 1 meillä on sama caso-kazu yhteys esitettynä automaatin muodossa. Täs-
sä transduktorissa nuoli osoittaa sisääntuloa, pallo tilaa, tilojen välissä oleva yh-
teys syötettä, jolla transduktori voi siirtyä tilasta toiseen, ja kaksinkertainen pal-
lo hyväksyvää lopputilaa. Transduktorin tekemä muutos tilasiirtymän yhteydessä
voidaan esittää joko ’c:k’ notaatiolla tai kuten kuvassa 2 esittämällä muunnos ti-
lasiirtymän ylä- ja alapuolella.

C : K A : A S : Z O : U

Kuva 1: caso-kazu transduktori

Kuvassa 2 on osa transduktoria, joka tunnistaa portugalinkielisen sanan ’canto’ ja
tuottaa sille analyysin ((Beesley and Karttunen, 2003), s.12). Tämä esimerkki vas-
taa sitä, mitä morfologisen analysaattorin sisällä voisi kuvitella olevan, erilaisia
tilajoukkoja ja niiden välisiä tilasiirtymiä. Pintamuodon puolelle on 0-merkkejä,
joita käytetään tässä perinteisemmänǫ-merkin sijasta. Merkin tehtävä on kuva-
ta tyhjää merkkijonoa, jos toinen puoli analyysistä on pitempi kuin toinen (ku-
ten usein on). Esimerkkimme on Xerox:in mukaisesta implementaatiosta, mutta
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c  

a

a

a

0 

n

n 

t

t 

r

0 

+Verb

   0 

+PresInd

     o 

1P

 0 

Sg

 0

Kuva 2: Pala transduktoria (Beesley and Karttunen, 2003)

useimmissa formalismeissa on mahdollista määritellä useamman merkin mittaisia
symboleja kuten ’+Verb’, joita ohjelma käsittelee yhden merkin mittaisina. Infor-
maatio, joka kuvassa 3 saatiin ’canto’ sanan morfologisesta analyysista oli, että
sana on verbi (+Verb), preesens-muodossa (+PresInd), ensimmäisessä persoonas-
sa (+1P) ja yksikkömuodossa (+Sg). Preesens-muoto tunnistettiin sanan viimei-
sestä kirjaimesta ’o’, kuten kuvasta näkyy.

Äärellistilainen Transduktori

cantar+Verb+PresInd+2P+Sg

cantas

Kuva 3: Analyysi (Beesley and Karttunen, 2003),s.262

Koska pintamuodon ja leksikkomuodon välillä oleva yhteys on suora (eli analyy-
sin aikana ei muodosteta mitään välimuotoja), transduktorien voidaan olettaa ole-
van tasatahtisia. Tasatahtisuus tarkoittaa tässä sitä, että transduktori lukee yhden
merkin ja kirjoittaa yhden merkin. Tämä mahdollistaa eräiden joukko-opillisten
operaatioiden hyödyntämisen (Beesley and Karttunen, 2003).

Transduktorilla toteutettu muunnos voidaan tehdä tasoltatoiselle kumminpäin ta-
hansa, joten transduktorinmuotoisella morfologisella analysaattorilla voi suorittaa
sekä analyysia että generointia.
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Äärellistilainen Transduktori

cantar+Verb+PresInd+2P+Sg

cantas

Kuva 4: Generointi (Beesley and Karttunen, 2003),s.263

Voimme siis antaa syötteenä leksikkomuotoja ja saada tulokseksi jäsennyksiä (esi-
merkki kuvassa 3) tai antaa jäsentimelle syötteen perusmuodossa sanaluokka tie-
tojen kera ja saada generoitua halutun taivutusmuodon (pintamuoto) (esimerkki
kuvassa 4).

Malli itsessään on kieliriippumaton ja siksi se voidaan helposti implementoida
monenlaisille kielille mm. turkille (Oflazer, 1993), joka on erittäin vaativa agglu-
tinatiivinen kieli ja ha-kielelle (Harjula, 2004; Harjula, 2005), joka on toonikieli.
Itse implementaatiot ovat kieliriippuvaisia.

2.3.2 Äärellistilaisesta morfologiasta

Äärellistilainen morfologia koostuu kahdesta osasta: leksikosta ja säännöistä. Lek-
sikko sisältää kielen sanat ja sanojen ominaisuudet. Näitäominaisuuksia (kuten
taipumista) tarkastelemme lähemmin seuraavassa luvussa.Sääntöjen avulla voi-
daan huolehtia mm. sananmuodon sisäisistä muutoksista.

Ongelma morfologisen jäsentämisen kanssa on mm. sanan vartalossa tapahtuvat
muutokset. Sanan vartalo saattaa muuttaa muotoaan morfeemin liittämisen yhtey-
dessä esimerkiksi fonologisista syistä. Lausuminen pyritään suorittamaan teitty-
jen fonotaktisten sääntöjen mukaan taloudellisesti eli turhaa vaivaa välttäen. Jos
meillä on esimerkiksi sananmuoto ’rehti’, jossa on etinen (eli suun etuosassa muo-
dostettava) vokaali ’e’, ja liittää siihen päätteen ’sta’.Tällöin pääte muuntuu muo-
toon ’stä’, koska vaatisi enemmän vaivaa lausua ’*rehdista’ kuin ’rehdistä’. Etisen
(suun etuosassa muodostettavan) vokaalin lausuminen siirtyy taakse.

Yllä kuvatun kaltaiset ilmiöt tulevat esille sekä sananmuodostuksen että sanojen
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taivutuksen yhteydessä. Vartalon muuttumisen takia emme voi ainoastaan liittää
morfeemeja sanavartaloihin, vaan meillä on oltava myös jokin keino muokata var-
taloa tai morfeemeja niin, että tulos vastaa kielessä olemassa olevia muotoja. Tä-
hän ongelmaan on äärellistilaisessa mallissa kaksi mahdollista lähestymistapaa.
Voimme joko lisätä muuttuneen vartalon leksikkoon uudeksimuodoksi tai määri-
tellä muutokset erillisillä säännöillä ((Beesley and Karttunen, 2003), s.32). Ensim-
mäisen lähestymistavan ongelma on se, että leksikkoon tulee uusi kirjaus (entry).
Toisen tavan ongelma on sääntöjen määrittely. Säännöt määritellään niin, että tie-
tyssä ympäristössä jokin merkki tai merkkijono voi reaalistua toisena merkkinä
tai merkkijonona. Otetaan esimerkiksi vaikka edellisessäluvussa kuvattu muun-
nos caso-kazu (kuva 1). Muunnos tapahtuu säännöllä, joka sanoo, että foneemi
’s’ realisoituu foneemina ’z’, jos se on kahden vokaalin välissä. Tämän säännön
liittäminen järjestelmään aiheuttaa sen, että joka paikassa missä ’s’ on kahden vo-
kaalin välissä, se muunnetaan foneemiksi ’z’. Tämän vuoksisääntöjen tulisi olla
mahdollisimman tarkkoja, koska poikkeustapaukset tulee hoitaa lisäämällä uusia
sanavartaloita leksikkoon.

Otetaan vielä toinen esimerkki asiasta ((Mitkov, 2003), s.41). Englannin kielen
sanasta ’fox’ voidaan muodostaa monikko, liittämällä loppuun monikon tunnus
’s’. Englannin kielessä on sääntö, joka sanoo, että tietyissä tilanteissa monikon
päätteen ’s’ ja sanavartalon väliin lisätään kirjain ’e’, kuten juuri sanassa ’foxes’.
Sääntö, joka pitää huolen siitä, että ’e’ lisätään, näyttääseuraavalta:

+:e <=> {s x z [{s c}h]} _s;

Kaarisulut ({}) ilmaisevat valinnaisuutta. Jos löytyy ympäristö, jossa ’+’:n jälkeen
(joka on merkki päätteen lisäämisestä) löytyy kirjain ’s’ ja ’+’-merkkiä edeltää ’x’,
’z’ tai ’h’ (jota edeltää ’s’ tai ’c’), korvataan merkki ’+’ merkillä ’e’.

#fox+s#
——1—
0foxes0

#-merkki on ylläolevassa esimerkissä sanarajan merkki ja 0-kuvaa merkkiä, joka
voidaan tarvittaessa korvata jollain toisella merkillä tai kirjoittaa tyhjänä. Esimer-
kissä ’1’ merkitsee kohtaa, jossa yllä esitettyä sääntöä onkäytetty.

Kun kaikki halutut säännöt on saatu kirjoitetuksi niistä luodaan transduktori, jo-
ka osaa suorittaa muunnoksia/korjauksia, esimerkiksi korjata sanavartaloiden ja
päätteiden yhdistymiskohtia.
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2.4 Leksikoista

Jurafsky ja Martin antavat kirjassaan ’Speech and LanguageProcessing’ ((2000),
s.66) hyvin yksinkertaisen määritelmän leksikolle:

A lexicon is a repository for words.

Suomeksi leksikko on tietovarasto sanojen muodostamista varten. Leksikon ilme-
nemismuodoista ollaan sentään monisanaisempia ((2000), s.66):

The simplest possible lexicon would consist of an explicit list of every
word[form] of the language... ...Since it will often be inconvenient or
impossible... ...computational lexicons are usually structured with a
list of each of the stems and affixes of the language together with
a representation of the morphotactics that tells us how theycan fit
together.

Yksinkertaisin mahdollinen leksikko on luettelo kaikistakielen sanoista, mutta
tämä ei yleensä ole kovin käytännöllinen ratkaisu. Esimerkiksi englanninkielelle
on mahdollista rakentaa leksikko, jossa koko morfologia onkuvattu vain luettele-
malla kaikki mahdolliset taivutusmuodot. Tämä on mahdollista, koska englannin
taivutus on yksinkertaista ja lekseemeillä on vain vähän taivutusmuotoja. Leksi-
kot ovat kuitenkin usein rakennettu niin, että ne sisältävät listan sanavartaloista
(stem), listan affikseista ja jonkinlaisen ohjeen siitä, miten näitä voidaan yhdistel-
lä toisiinsa.

2.4.1 Erilaisia leksikoita

Kirjassa ’Practical Mechanisms for the English Lexicon’ ((Ritchie et al., 1992),
s.3) pohditaan leksikon roolia sovelluksessa. Jos oletetaan, että sovelluksen (vaik-
ka morfologisen analysaattorin) tehtävä on ottaa syötteekseen lauseita, käsitellä
niitä sana kerrallaan ja tuottaa näistä jokin vastaus, voidaan leksikon tehtävä mää-
ritellä seuraavasti:

...the role of the lexicon is to associate linguistic information with
words of the language. The information associated with a word is
called its lexical entry.

Tämän mukaan leksikon tehtävä on liittää leksikaalinen informaatio kielen lek-
seemeihin. Jos tiedämme esimerkiksi sanan leksikaalisen muodon tai vartalon,
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voimme tämän avulla noutaa leksikosta kaikki kyseisen sanan eri muodot, koska
leksikko sisältää myös tiedon siitä, mitkä muodot liittyvät mihinkin hakusanaan.

Leksikon avulla tulee voida muodostaa lekseemin jokainen sananmuoto olivat
muodot sitten säännöllisiä tai epäsäännöllisiä ((Gazdar and Mellish, 1989), s.257).
Asia ei kuitenkaan aina ole näin. Esimerkiksi harvinaisia sanoja tai ammattisanas-
toa ei välttämättä leksikkoon kirjata, eivätkä ne tavallisesti esiinny sanakirjoissa-
kaan. Fred Karlsson toteaa myös kirjassaan ’Yleinen kielitiede’ ((Karlsson, 1998),
s.186), että kuilu teoreettisen leksikon ja todellisen koostetun leksikon välillä on
usein melkoinen. Tämä johtuu siitä, että leksikkoon kirjattavien lekseemien va-
linta riippuu leksikon käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi harvinaiset lekseemit tai
lekseemin jotkin taivutusmuodot, joita ovat kieliopillisesti oikeita, mutta joita ei
enää nykykielessä käytetä (esimerkiksi suomen kielen lekseemi ’tassi’, joka tar-
koittaa tee- tai kahvikupin aluslautasta), saatetaan jättää kirjaamatta leksikkoon.
Vaikka leksikon aiottu käyttötarkoitus onkin merkittävä tekijä leksikon sisällön
suhteen, tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että leksikkoon kirjatun lekseemin kaikki
taivutusmuodot tunnistettaisiin, vaikka joku niistä olisikin harvinaisempi.

Jos palaamme takaisin siihen mitä leksikon tulisi sisältää, pitäisi sieltä siis löytyä
sanat, niiden affiksit ja se, miten sanat ja affiksit voivat liittyä toisiinsa. Harald
Trost kuvailee artikkelissaan ((Mitkov, 2003), s.38) kolmea erilaista lähestymista-
paa leksikkojen rakentamiseen:

• Kaikki muodot sisältävä leksikko (Fullform lexicon)

Kaikki sanat ja niiden taivutusmuodot lueteltu leksikossa.

• Lemmaleksikko (Lemma lexikon)

Leksikosta löytyy sanan lemma (yleensä perusmuoto sanasta) ja affiksit.
Vain näiden yhdistelmät hyväksytään.

• Linkitetty leksikko tai viittausleksikko (Continuation lexicon)

Leksikko koostuu alkuleksikosta ja alileksikoista. Alileksikkoja kutsutaan
myös jatkoluokiksi (continuation class). Leksikon hakusanoja (entry) voi-
daan äärellistilaisessa mallissa "korjata"säännöillä.

Viittausleksikkoa ja sen rakennetta käsittelemme tarkemmin seuraavassa luvussa.

2.4.2 Leksikko äärellistilaisessa morfologiassa

Äärellistilaisen morfologian mukainen leksikko on rakennettu viittausleksikon muo-
toon. Se sisältää alkuleksikon (root leksikon) ja jatkoluokkia (continuation class).

13



Jatkoluokkien avulla on helppo kuvata joitakin morfologisia ilmiöitä, mutta ei
kaikkia mm. reduplikaatio ja sanavartalon muutokset jäävät hoitamatta ((Bees-
ley and Karttunen, 2003), s.212). Jatkoluokkien avulla saamme kuitenkin liitettyä
sanavartalon alkuun ja loppuun morfeemeja.

LEXICON Root
dog      N ;
cat        N ;
walk      V ;
talk       V ;

LEXICON N
            # ;  ! perusmuoto
s           # ; ! monikko 

LEXICON V
s           # ; ! 3-persoonan yksikkö verbi
ed         # ; ! mennyt aikamuoto
ing        # ; ! preesens
            # ; ! paljasmuoto

Kuva 5: Yksinkertaistettu leksikko (Beesley and Karttunen,2003),s.213

Kuvassa 5 näemme hyvin yksinkertaisen leksikon. Leksikko alkaa aina juurilek-
sikosta, joka tässä tapauksessa sisältää leksikkomme tunnistamat sanavartalot.
Sanoista ensimmäiset ’dog’ ja ’cat’ voivat esiintyä joko perusmuodossa tai ’s’
päätteen kanssa. Jälkimmäiset sanat voivat ottaa perusmuodon lisäksi kolme eri-
laista muotoa. Tämän eron takia niille on määritelty omat alileksikot tai jatkoluo-
kat. Ero johtuu tietysti siitä, että ensimmäiset ovat substantiiveja ja jälkimmäiset
verbejä, mutta leksikon kannalta tämä ei ole merkityksellistä. Ainoa merkityksel-
linen asia on alileksikkojen määrittely.

Äärellistilaisessa mallissa leksikosta muodostetaan transduktori (kuten säännöis-
täkin). Kuvassa 6 on kuvan 5 leksikosta rakennettu transduktori, joka tunnistaa
kaikki leksikossa luetellut muodot; cat, cats, dog, dogs, walk, walks, walked, wal-
king, talk, talks, talked ja talking.

Leksikkojen rakenteen suhteen leksikon suunnittelijallaon varsin vapaat kädet.
Sama ilmiö voidaan kuvata monella eri tavalla ja suunnittelijan vastuulla on päät-
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d :d

o : o
g :g

c : c a : a t : t 

w : w 

l : l a : a k : k 

s : s 

e : e d : d 

i : i 

n : n g : g 

s : s 

t : t 

Kuva 6: Leksikko transduktorina

tää millä periaatteilla hän haluaa leksikkoa kehittää. Kuten jo aikaisemmin mainit-
sin, morfologisia ilmiöitä voidaan hoitaa joko leksikon puolella tai sääntöjen avul-
la. Toinen merkittävä kysymys on leksikon rajoittuneisuus, eli kuinka paljon eri-
laisia analyysejä leksikon avulla voidaan tuottaa ((Beesley and Karttunen, 2003),
s.259). Leksikko voidaan määritellä löyhästi eli yligeneroiden. Tällä voidaan tar-
koittaa esimerkiksi sellaisten analyysien sallimista, jotka muodostuvat jostakin oi-
keasta sananmuotojen muodostamisparadigmasta, mutta paradigma ei välttämät-
tä ole realisoitunut kielessä kaikille lekseemeille (’koiruus’, *’kissuus’). Sanan-
muodoilla voi olla useita tulkintoja (esimerkiksi suomenkielen sana ’tuli’) eikä
morfologisella analysaattorilla ole mitään syntaktista tietoa käytössään. Jos lek-
sikko määritellään aligeneroiden, jää meiltä yleensä jokuanalyysi saamatta. Mo-
nen analyysin syntymistä ei tietenkään voi välttää kokonaan. Ongelma on erittäin
suuri yhdyssanojen analysoinnissa (Karlsson, 1992), koska on miltei mahdotonta
arvioida mitkä yhdyssanat ovat oikeita käytössä olevia sananmuotoja ja mitkä ei-
vät. Yligenerointia ei voi käytännöllisesti katsoen välttää sellaisten kielten yhtey-
dessä, joissa yhdyssanojen muodostus on vapaata ((Beesley and Karttunen, 2003),
s.237). Leksikonmäärittely riippuu myös siitä, halutaanko sen avulla ensisijaisesti
generoida vai analysoida. Generoinnin yhteydessä on tärkeämpää saada yleisim-
min käytetty sananmuoto luotua ensimmäiseksi, kun taas analyysin yhteydessä on
tärkeämpää tarjota kaikki mahdolliset muodot, vaikka niistä asiayhteyteen kuulu-
va joudutaankin sitten jollakin menetelmällä valitsemaan. Yli- tai alispesifikaati-
oon liittyy kysymys siitä, halutaanko leksikon olevan normatiivinen vai deskrip-
tiivinen. Normatiivinen leksikko tuottaa (mielellään) vain ne analyysit, jotka ovat
oikeita. Oikeellisuus tarkoittaa tässä vaikka jonkin auktoriteetin esimerkiksi kieli-
lautakunnan suosittelemia muotoja. Deskriptiivinen leksikko pyrkii mukautumaan
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kielen konkreettiseen käyttöön ja antamaan kaikki käytössä olevat analyysivaih-
toehdot. Esimerkiksi jos puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen on vakiintunut jokin
sanamuoto, joka ei ole suositusten mukainen, jätetään tämämuoto normatiivisesta
leksikosta pois. Deskriptiiviseen leksikkoon se sen sijaan todennäköisesti lisättäi-
siin.

2.5 Morfologisen analysaattorin rakentamisesta

Edellisissä aliluvuissa olemme käyneet läpi mitä osia transduktoriksi rakennet-
tuun morfologiseen jäsentimeen kuuluu. Tässä luvussa käsittelemme sitä, kuinka
nämä osat toimivat yhdessä ja miten niitä voi yhdistellä. Selvitämme myös mitä
apuvälineitä morfologiseen jäsentimeen saattaa liittyä.

Kun rakennamme morfologista jäsennintä, jonka osat koostuvat erilaisista trans-
duktoreista, on lopputuloksen kannalta sama ovatko transduktorit erillisiä vai onko
ne yhdistetty kompositiolla ((Beesley and Karttunen, 2003), s.265). Morfologisik-
si transduktoreiksi kutsutaan niitä jäsentimiä, joiden sääntökomponentti ja lek-
sikkokomponentti on yhdistetty kompositiolla tai muuten yhdeksi tranduktoriksi.
Tämän työn kannalta implementaatio ei ole merkityksellinen, eikä siis myöskään
se, miten transduktorien on ajateltu toimivan yhdessä. Siksi käytämmekin termiä
morfologinen jäsennin kuvaamaan kaikkia eri tekniikoillamuodostettuja trans-
duktoreita.

Edellisessä luvussa kävimme läpi äärellistilaisen morfologian implementointiin
tarvittavia osia. Tärkeimmät osat ovat tietysti leksikko ja sääntökomponentti, mut-
ta jotain muutakin tarvitaan morfologisen jäsentimen rakentamiseksi. Jäsentimen
rakenne riippuu myös sen vastaanottamasta syötteestä. Yleensä jäsentimen halu-
taan käsittelevän jatkuvaa tekstiä tai lauseita, joten teksti täytyy esikäsitellä en-
nen kuin se voidaan analysoida. Yksi mahdollinen tapa hoitaa esikäsittely on
käyttää saneistajaa (tokenizer) ((Beesley and Karttunen, 2003), s.422) ja norma-
lisoijaa (normalizer) ((Beesley and Karttunen, 2003), s.440). Saneistaja erotte-
lee lauseen sanat erillisiksi yksiköiksi ja osaa yhdistää monen sanan ilmaukset
yhdeksi saneeksi (tokeniksi). Normalisoija muokkaa erikoismerkkejä jäsentimen
ymmärtämiksi merkkijonoiksi (esimerkiksi luvut ’1’ = ’yksi’) ja isot kirjaimet
pieniksi. Arvaaja (guesser) ((Beesley and Karttunen, 2003), s.444) voi myös olla
hyödyllinen apuväline. Sen avulla tunnistamattomien syötteiden analyysi (yleen-
sä sanavartalo puuttuu leksikosta) voidaan selvittää arvaamalla. Arvaus tehdään
leksikossa olevan tiedon perusteella. Oletetaan, että analysoitava sananmuoto on
jossakin sellaisessa taivutusmuodossa, joka voi esiintyävain tietynlaisten substan-
tiivien yhteydessä. Silloin on mahdollista arvata, että etsimämme lekseemi käyt-
täytyy samalla tavalla kuin muut lekseemit, jotka esiintyvät samassa taivutuspara-
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digmassa. Toiveena on, että järjestelmä joskus toimisi niin hyvin, että voimme esi-
merkiksi arvata analyysin sananmuodolle ’kurkkujen’. Jossananmuotoa ei löydy
leksikosta, mutta leksikosta löytyy lekseemi ’kakku’, joka mm. taipuu ’kakulle’
ja ’kakkujen’, voisimme tällöin arvata, että sananmuodon ’kurkkujen’ vartalo on
’kurkku’ ja että se taipuu myös ’kurkulle’. Käytännössä arvaus toimii tällä hetkellä
niin, että katsotaan sanan lopusta kirjaimia ja vertaillaan mikä voisi olla mahdol-
linen perusmuoto. Esimerkki tapauksessamme arvattaisiin, että ’kurkkujen’ pe-
rusmuoto voisi olla ’u’-loppuinen, koska leksikosta löytyy ’u’-loppuisia sanoja,
jotka taipuvat samalla tavalla. Prosessia, jossa taivutetulle sanamuodolle etsitään
perusmuotoa kutsutaan perusmuotoistamiseksi tai lemmaukseksi (lemmatization)
(Meunier, Boisvert, and Denis, 1976). Arvausta käsittelemme lisää ylläpidosta
kertovassa luvussa ’ kuusi.
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3 Leksikoiden rakentamisen historiasta

Olemme nyt edenneet morfologian ja jäsentämisen kautta morfologisiin jäsenti-
miin ja siihen mitä morfologiset jäsentimet äärellistilaisen morfologian kehykses-
sä ovat. Tässä luvussa teemme historiallisen katsauksen äärellistilaisiin morfolo-
gisiin jäsentimiin. Tarkoituksemme on käydä läpi projekteja viimeisen 20 vuoden
ajalta ja katsoa minkälaisiin käyttötarkoituksiin jäsentimet on luotu ja mitä asioita
leksikkojen kehittämisestä näissä projekteissa on otettuhuomioon. Artikkelit on
valittu sen mukaan minkä kokoisesta projektista on ollut kyse, mikä on projektin
historiallinen merkittävyys, kuinka paljon artikkeleitaon siteerattu ja minkälaisia
tekniikoita projektin toteuttamisessa on käytetty. Tässäluvussa esitellyistä projek-
teista käsitellään tarkemmin sellaisia, joissa on tehty jotain tämän työn kannalta
merkittävää, erilaista tai edistyksellistä. Tulemme poimimaan eri projekteista osia
aina luvun tavoitteen mukaan ja siksi meistä on tärkeää esitellä projekteja ylei-
sesti sen verran, että niiden erilaiset lähtökohdat ja painopisteet tulevat esille. Osa
projekteista on luotu jotakin käyttötarkoitusta (sovellusta) varten ja osa on vasta
teoreettisia kokeiluja mallin toiminnasta.

3.1 Pienet testileksikot

Ensimmäiset morfologiset jäsentimet luotiin kuusikymmentäluvulla. Kahdeksan-
kymmentäluvun loppuun asti toteutettujen projektien yhteydessä luodut leksikot
olivat pääasiassa hyvin pieniä, käsin kirjoitettuja ja lähinnä testaustarkoituksiin.
Pääpaino olikin sääntöjen muodostamisessa ja kuvaamisessa. Leksikon rakenta-
mista tai kattavuutta ei pidetty tässä vaiheessa vielä tärkeänä asiana, joten aiheesta
ei löydy juuri mitään tietoa. Korkeintaan mainitaan leksikon hakusanojen ja alilek-
sikoiden lukumäärä. Äärellistilaisen morfologian edistysaskeleista ja rajoituksista
(mm.(Barton, 1986; Koskenniemi and Church, 1988)) löytyisi tältä luvulta pal-
jon enemmän tietoa, mutta koska se ei kuulu tämän työn rajauksiin sivuutamme
aiheen.

Kaksitasomorfologian juuret löytyvät Kimmo Koskenniemenväitöskirjasta (1983).
Hänen työssään leksikko oli hyvin pieni. Liitteestä B löytyy 73 sanavartaloa (entry)
sisältävä leksikko ja kuvaukset jatkoluokista. Leksikkoaei tosin ollut edes tarkoi-
tus luoda kattavaksi, vaan ainoastaan teorian toimivuuttatunnustelevaksi testilek-
sikoksi. Väitöskirjassa on tosin jo luonnosteltu mm. sitä,miten jako leksikon ja
sääntöjen välillä tulisi tehdä. Samana vuonna pidettiin myös Teksasissa kurssi
(texas, 1983), jonka oppilastöitä julkaistiin ja siellä tehtiin pieni kaksitasokuvaus
mm. japanin, englannin, romanian ja ranskan kielelle. Myösvanhalle kirkkoslaa-
ville on julkaistu äärellistilainen kuvaus (Lindstedt, 1984).
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Koko kielen kattavia projekteja ei ajanjaksolta löydy, mutta vuodelta 1988 löytyy
laajempi kuvaus saksan kielen verbien morfologisista ilmiöistä (Gorz and Paulus,
1988). Muitakin projekteja löytyisi, mutta tässä mainitutovat useimmin siteerat-
tuja.

3.2 Isot käyttöleksikot

Yhdeksänkymmentäluvulla toteutettiin monia suurempia morfologisten jäsenti-
mien rakennusprojekteja. Näissä projekteissa ei enää tyydytty testileksikoihin,
vaan pyrittiin kokoamaan mahdollisimman kattavia leksikoita. Suurimpia uusia
ajatuksia leksikoiden rakentamisessa oli koneluettaviensanakirjojen hyväksikäyt-
tö. Jotta leksikot saatiin täytettyä (populate) mahdollisimman kattavasti, piti ke-
hittää parempia keinoja lekseemien lisäämiseksi kuin manuaalinen työ (monissa
projekteissa lekseemit lisättiin tästä huolimatta manuaalisesti). Koska lisäämises-
sä on kyse monista tuhansista lekseemeistä, olisi tietystikäytännöllistä jos joku
olisi jo valmiiksi kirjannut ne jonnekin. Sanakirjoistahan lekseemit löytyvät, mut-
ta ongelma on sanakirjan muoto. Ensin on muokattava painetussa muodossa ole-
vat sanakirjat koneluettavaan muotoon ja sen jälkeen lisättävä ne leksikkoon. Tä-
tä aihetta käsittelemme enemmän luvussa viisi, kun tarkastelemme leksikaalisen
materiaalin hankintaa.

Koko kielen kattavia projekteja, joiden pyrkimys oli luodaäärellistilaiset kuvauk-
set kielelle, löytyy mm. espanjan (Tzoukermann and Liberman, 1990), japanin
(Black, 1990), baskin (Agirre et al., 1992; Alegria et al., 1996), englannin (Kos-
kenniemi, Tapanainen, and Voutilainen, 1992; Järvinen, 1994), ruotsin (Karlsson,
1992), swahilin (Hurskainen, 1992; Hurskainen, 1996), turkin (Oflazer, 1993),
saksan (Haapalainen and Majorin, 1994; Lingsoft, 1994), korean (Kim et al.,
1994; Jang, 1998), arabian (Beesley, 1996; Beesley, 2001; Kiraz, 1995), venä-
jän (Vilkki, 1997) ja tanskan (Bilgram, 1998) kielille. Seuraavaksi pieni esittely
jokaisesta projektista. Esittelyistä saa myös hieman kuvaa siitä, kuinka vähän lek-
sikoista on yleensä projektien yhteydessä kerrottu.

Espanjan kielen projekti on Tzoukermannin ja Libermanin käsialaa (1990). Es-
panjan jäsennintä ei ole, ainakaan artikkelin mukaan, tehty mitään määrättyä so-
vellusta varten. Artikkelissa hyvin vähän tietoja leksikosta, mutta puhutaan kuiten-
kin 95% kattavuudesta.

Japanin kielen projekti on Alan Blackin kotisivuillaan esittelemä työ (1990). Sitä
ei ole virallisesti julkaistu. Työssä mielenkiintoisintaon kuvamerkkien muuttami-
nen muotoon, jota jäsennin osaa käsitellä.

Baskin kielin projekti kuvaa leksikon rakentamista Xuxen-nimistä oikolukusovel-
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lusta varten (Agirre et al., 1992). Agirre kumppaneineen kuvaa artikkelissaan
järjestelmän leksikkorakennetta, joka mahdollistaa käyttäjäkohtaiset leksikot. Jär-
jestelmää voidaan myös ylläpitää ihmisavusteisesti. Tätäprojektia tarkastelem-
me sekä leksikkorakenteen suunnittelun, että lekseemien tallennusmuotojen yh-
teydessä. Projektista käsitellään mm. leksikon jako erilaisiin aliluokkiin, leksikon
toiminnan tehostaminen rajoitusten avulla ja leksikon tallentaminen tietokantaan.

Englannin kielen kuvaus kertoo Voutilaisen rakentamasta ENGTWOL-jäsentimestä
(Koskenniemi, Tapanainen, and Voutilainen, 1992). Järvinen käyttää sitä mm. osa-
na projektissa, jonka tarkoitus on rakentaa englannin kielelle suuri morfosyntak-
tisesti annotoitu korpus (1994).

Fred Karlssonin kuvaus SWETWOLin rakentamisesta on yksi parhaita kuvauksia
morfologisen jäsentimen rakennusprosessista kokonaisuudessaan (1992). Siinä ku-
vataan hyvin leksikon rakentamisen eri vaiheet (myös välivaiheet). Yhdyssanojen
käsittelyn vaikutuksia leksikkoon on myös pohdittu paljon. Tästä projektista käsi-
teltäviä asioita ovat painetun sanakirjan käyttö, lekseemien monimerkityksellisyy-
den yksinkertaistaminen ja leksikkorakenteen suunnittelun yhteydessä erikoislek-
sikoiden käyttö.

Swahilin kielen morfologinen jäsennin on nimeltään Swatwol (Hurskainen, 1992;
Hurskainen, 1996). Swatwol analysoi morfologisesti standardia swahilinkielistä
tekstiä. Arvi Hurskaisen kirjoittamissa artikkeleissa onhyvä kuvaus projektin ete-
nemisestä ja siitä, miten on hyvä toimia jos käytettävissä ei ole valmista leksik-
koa tai sanakirjaa leksikon kokoamiseksi. Tämän projektinleksikko toimii mm.
esimerkkinä puumaisesta leksikosta, leksikon suunnittelusta kertovassa luvussa.
Tämän lisäksi projektista on esitetty yksi mahdollinen tapa jakaa morfologisten
prosessien toteutus leksikon ja sääntöjän välillä. Tätä käsittelemme lisää leksikon
suunnittelusta kertovassa luvussa.

Turkin kielen projekti on kiinnostava jo kielen moninaisenmorfologian vuok-
si. Kemal Oflazer kuvaa turkinkielisen leksikon rakentamista oikolukusovellusta
varten (Oflazer, 1993). Pääpaino on leksikon ja sääntöjen yhteistoiminnan kuvaa-
misessa, koska morfologian vuoksi yhteistoiminnasta tulee hyvin monimutkaista.

Haapalainen ja Majoriin ovat luoneet Gertwol-jäsentimen saksan kielen sanan-
muotojen automaattiseksi tunnistamiseksi (1994). Järjestelmä pystyy käsittele-
mään yhdyssanoja ja tekemään jonkinlaista segmentointia analyysin yhteydessä.
Leksikosta on kerrottu sen laajuus (85 000 sanaa) ja lekseemien jakautuminen eri
sanaluokkien välillä. Gertwol on myös voittaja vuonna 1994järjestetyissä morfo-
lympicseissä (Lingsoft, 1994). Morfolympicsiä käsittelemme laajemmin kuuden-
nessa luvussa, evaluoinnin yhteydessä. Kiinostavaa tuossa vuonna 1994 julkais-
tussa artikkelissa (Lingsoft, 1994) on myös maininta mahdollisuudesta käyttää
tulevaisuudessa apuna jotakin morfologista heuristiikkaa (eli lähinnä arvausta).
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Mitään ei kuitenkaan oltu vielä toteutettu. Morfolympics-hanke on ainoa löytä-
mäni yritys luoda yleisiä evaluointikriteerejä, joiden avulla morfologisia jäsenti-
miä voitaisiin vertailla keskenään. Kriteereistä kerromme lisää evaluointia käsit-
televässä luvussa.

Korean kielellä on tehty kaksikin äärellistilaista morfologista jäsennintä. Toinen
on Deok-Bonk Kimin kumppaneineen rakentama järjestelmä (1994) ja toinen
Tae-yeoub Jangin (1998). Kummassakaan ei ole tietoja siitä, miten leksikko on
rakennettu.

Arabian kielelle tehtyä jäsennintä on parannettu useaankin otteeseen. Ensimmäi-
nen artikkeli aiheesta on Kenneth Beesleyn käsialaa (1996) ja toinen on kirjoitettu
Kirazin toimesta (1995). Aiheeseen on myös tehty Xeroxin jaBeesleyn johdolla
jonkinlainen yleiskatsaus (2001). Arabian kielessä sananmuodot voidaan kirjoit-
taa vokaalien kanssa tai ilman ja niihin voidaan myös liittää sirkumfiksejä eli lisätä
yhtä aikaa sekä prefiksi että suffiksi. Vartalon tunnistus tapahtuu eräänlaisten sab-
luunojen (template) avulla, joten näkökulma on siis leksikon kannalta erilainen.

Liisa Viikki on kirjoittanut venäjän kielen automaattisesta tunnistusjärjestelmäs-
tä Rustwolista (1997). Elena Bilan on myös tehnyt samasta aiheesta kandidaatin
työnsä (2005). Bilanin työ koskee tosin vain venäjän kielen nominaaleja. Rustwo-
lin yhteydessä kuvataan suhteellisen laajasti sovelluksen implementointia ja venä-
jänkielisten sananmuotojen tunnistamista. Yhdyssanojenkäsittely (compounding)
on hoidettu leksikkoa hyväksikäyttäen ja tätä tarkastelemme lähemmin leksikon
rakentamisesta kertovassa luvussa. Käymme läpi myös sitä miten projektissa on
hoidettu ns. hankalien sanojen käsittely. Bilanin projektia pohdimme leksikon ra-
kentamisen yhteydessä. Mielenkiintoisia ovat mm. ajatukset leksikon rakenteen
yksinkertaisuudesta, jotta olemassa olevan leksikkorakenteen hyväksikäyttö olisi
mahdollisimman helppoa muille kieliteknologisille projekteille.

Tanskan kielen morfologinen jäsennin Dantwol on kuvattu osana projektia, jonka
tarkoitus on rakentaa tanskan kielen annotoitu (tagged) korpus (Bilgram, 1998).
Dantwolin tehtävä on tuottaa kaikki mahdolliset analyysit. Disambiguointi jäsen-
nysten välillä hoidetaan jäsentimen ulkopuolella. Ei tietoja leksikosta.

Erilaisten projektikuvausten lisäksi, myös äärellistilaisten mallien ongelmia on
pyritty ratkaisemaan. Yksi näistä ongelmista on sanojen muodostuminen niin, et-
tä kyse ei ole ainoastaan osien kombinoinnista vaan muodostumisen yhteydessä
käytetään monimutkaisempia morfologisia prosesseja (esimerkiksi modifikaatiota
ja/tai reduplikaatiota). Aihetta on tutkittu mm. saksan kielen verbien (Trost, 1990)
ja turkin kielen (Oflazer, 1993) kohdalla. Epälineaarisen morfologian hallitsemi-
seksi semiittisissä kielissä rakennettiin jopa nelinauhainen ratkaisu (Kiraz, 1994;
Kiraz, 2000; Kiraz, 1996). Äärellistilaisen morfologian formalismiin on myös kir-
joitettu monia parannusehdotuksia mm. komposition käytöstä automaattien muo-
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dostamisessa (Karttunen, 1994; Karttunen, Kaplan, and Zaenen, 1992; Chanod,
1994; Zajac, 1998).

Mielenkiintoista oli myös se, että jo yhdeksänkymmentäluvun alusta löytyy en-
simmäinen täysin ilmaiseksi verkosta saatavilla oleva morfologinen jäsennin englan-
nin kielelle (Karp et al., 1992). Tähän aikaan transduktorien koko oli vielä ongel-
ma, joten paljon on kirjoitettu optimoinnista ja tavoista minimoida jäsentimien tar-
vitsema tila. Esimerkiksi ilmaiseksi jaettavaa englanninkielen morfologista jäsen-
nintä sai ladata kahdessa eri muodossa, transduktorimuodossa ja tietokantamuo-
dossa. Koneiden tehokkuuden parannuttua, ei asia ole nykyään usein ajankohtai-
nen.

3.3 Apuvälineitä leksikoiden rakentamiseen

Automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä leksikoiden rakentamiseen al-
koi ilmestyä kaksituhattaluvulla. Erikoista asiassa on se, että tekniikat, joita apu-
välineiden rakentamisessa käytettiin, eivät olleet uusia. Ongelma morfologisten
jäsentimien rakentamisessa on aikaisemmin ollut se, että projektit on toteutettu
joko kielitieteilijöiden tai tietojenkäsittelijöiden toimesta. Erityisesti leksikkojen
täyttämisen saralla on tehty paljon manuaalista työtä eli aikaa leksikoiden rakenta-
miseen on kulunut todella paljon. Tuoreimmissa projekteissa on otettu huomioon
mm. leksikkorakenteen mahdollinen uudelleenkäyttö (Trosterud, 2004).

Rakentamisen nopeuteen ja leksikaalisen materiaalin saantiin liittyvät kysymykset
ovat nousseet esiin, kun on rakennettu morfologisia jäsentimiä vähemmistökielil-
le. Äärellisiin automaatteihin perustuva teknologia on varmaa ja edullista, mutta
vähemmistökielille ei useinkaan ole olemassa valmiita leksikaalisen materiaalin
lähteitä (esim. sanakirjaa) (Pretorius and Bosch, 2002). Leksikon materiaali tulee
löytää jollakin muulla tavalla ja tässä vaiheessa (puoli)automaattiset menetelmät
alkavat näyttää houkuttelevilta. Joissakin tapauksissa morfologisen jäsentimen ra-
kennusprojektin yhteydessä toimii myös sanakirjan rakennusprojekti (Pretorius
and Bosch, 2003).

Projekteja, joiden yhteydessä on käytetty kehittyneempiäkeinoja leksikoiden ke-
hittämiseen, ovat mm. zulun (Pretorius and Bosch, 2002; Pretorius and Bosch,
2003), korean (Han, 2004; Shim and Yang, 2002), viron (Uibo,2002; Uibo,
2005a; Uibo, 2005b; Uibo and Trosterud, 2005), irlannin (Dhonnchadha, Phaidin,
and Genabith, 2003; Dhonnchadha and Genabith, 2005), tagalogin (Nelson, 2004),
saamen (Trosterud, 2004; Gaup et al., 2005) ja han (Harjula,2004; Harjula, 2005)
kielille. Myös joitakin projekteja työkalujen luomiseksimorfologisten jäsentimien
rakentamisen helpottamiseksi on ollut mm. (Yli-Jyrä, 2005; Itai, 1994; Beesley,
2004), Beesleyn artikkelissa on mielenkiintoisia ajatuksia lekseemien tallentami-
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sesta johonkin yleisesti käytettyyn muotoon (tässä XML), jotta ne voisivat olla
muidenkin projektien käytettävissä helposti (2004). Tätäaihetta käsittelemme lek-
seemien tallennusmuotojen yhteydessä. Yli-Jyrän artikkelia käsittelemme hieman
viimeisessä luvussa, kun katsahdamme tulevaisuuteen päin(2005).

Zulun kielen projektissa yksi suurista ongelmista on zulunkielisen leksikon puut-
tuminen (Pretorius and Bosch, 2002; Pretorius and Bosch, 2003). Projektissa
käytetään apuna arvaajia (guesser), jotka pyrkivät löytämään jonkin analyysin
sanoille, joita leksikosta ei löydy. Projektin yhteydessärakennetaan myös XML-
muotoista sanakirjaa, jota voitaisiin hyödyntää kaikkienzulunkielisten kielitekno-
logia projektien yhteydessä. Projektia käsitellään tarkemmin ylläpidosta kertovan
luvun yhteydessä. Kiinnostavinta siinä on arvaajien toiminta ja arvaajien hyödyn-
täminen XML-muotoisen sanakirjan rakentamisen yhteydessä.

Korean kielisiä projekteja on tässäkin kaksi. Toinen on nimeltään MACH (Shim
and Yang, 2002) ja sen kiinnostavinta antia on projektin päämäärä. Päämääränä
on tehdä mahdollisimman nopea morfologinen jäsennin. Nopeudella tarkoitetaan
tässä jäsennettyjen sananmuotojen suhdetta aikaan (sananmuotoa/sekuntti). Toi-
nen projekti on nimeltään KLEX ja se on kokonainen äärellisten automaattien ver-
kosto, josta rakennetaan leksikkoa. Toisaalta KLEX on myösanalyysi/generointi
työkalu (Han, 2004). Mielenkiintoista siinä on sekä arvaajien käyttö että lek-
sikon muodostus. Ensimmäinen ongelma korean suhteen on tietysti symbolien
romanisointi. Ongelma on ratkaistu varsin sulavasti XML-muotoisen sanakirjan
avulla, josta muodostetaan skriptien avulla leksikko. Arvaajien avulla vahviste-
taan jäsentimen kattavuutta mm. korean erisnimien suhteen. KLEX järjestelmää
tullaan käsittelemään mm. lekseemien muodostamisen ja lekseemien tallennus-
muotojen yhteydessä.

Vironkielisessä projektissa EETWOLM-järjestelmän sanotaan olevan suunniteltu
automaattisesti päivittämään uusia sanavartaloita ja myös automaattisesti generoi-
maan jatkoluokkatietoja tuntemattomille syötteille. Tällaisesta päivitystyökalusta
ei kuitenkaan löydy tarkempaa kuvausta. Myös arvaajien kehittäminen tuntemat-
tomien syötteiden tunnistamiseksi on meneillään, mutta myös tästä ollaan var-
sin vähäpuheisia. Leksikoiden mallintamista on kuitenkinkuvattu laajasti (Uibo,
2002; Uibo and Trosterud, 2005; Uibo, 2005a; Uibo, 2005b). Projektista tullaan
käsittelemään leksikkorakenne (eli jako leksikon ja sääntöjen välillä) ja arvaajien
käyttö leksikon ylläpidossa.

Iirin kielen projekti on paras lähde mitä tästä työstä löytyy. Siinä on kuvattu miten
puoliautomaattinen leksikoiden populointi toimii ja jopamiten data on esikäsitelty
(Dhonnchadha, Phaidin, and Genabith, 2003; Dhonnchadha and Genabith, 2005).
Projektissa on myös käytetty arvaajia ja niiden toimintaa ja rakennetta on kuvat-
tu ja raportoitu erittäin tarkasti (Dhonnchadha and Genabith, 2005). Arvaajien
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lisäksi projektissa on kuvailtu tarkasti miten painettua ja koneluettavaa sanakir-
jaa voidaan hyödyntää lekseemien automaattisessa muodostamisessa ja leksikon
kansoittamisessa. Näistä asioista lisää leksikaalisen materiaalin hankintaa käsitte-
levässä luvussa. Arvaajia ja projektin evaluaatiota käsittelemme viimeisessä yllä-
pidosta kertovassa luvussa.

Tagaloginkielinen projekti on Hans Nelsonin maisterityö,jonka tarkoituksena on
rakentaa äärellistilainen jäsennin tagalogin kielelle jatyökalu, jolla jäsentimen
antama tulos voidaan muuntaa ja tallettaa XML-muotoon. Leksikko on rakennet-
tu internetistä löytyvistä resursseista, kuten HTML-muotoisten sivujen tiedois-
ta, käyttäen apuna säännöllisiä lausekkeita (regular expression). Tästä kerromme
lisää leksikaalista materiaalia käsittelevässä luvussa.

Saamenkielisiä projekteja on tavallaan kaksi. Trond Trosterudin 2004 kuvaamat
saamenkieliset jäsentimet (pohjois- ja luulajansaamelle) tähtäävät jäsentimien osien
mahdollisimman suureen uudelleenkäytettävyyteen (2004), kuten tulemme kerto-
maan myös ylläpitoa käsittelevässä luvussa. Vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa
(jonka kirjoittamisessa Trosterud on myös ollut osallisena) taas projektin päämää-
ränä on sekä rakentaa morfologinen jäsennys/generointityökalu sanojen disambi-
guointiin että luoda oikolukija sekä pohjois- että luulajansaamelle (Gaup et al.,
2005). Molemmat jäsentimet sekä pohjoissaamen sanakirja ovat alunperin Pekka
Sammallahden luomia ja näitä Trond Trosterud on pyrkinyt kehitettämään (Sam-
mallahti and Trosterud, 2005). Saamenkielisiä morfologisia jäsentimiä on myös
vertailtu vironkieliseen jäsentimeen astevaihtelun (consonant gradation) toteutuk-
sen suhteen (Uibo and Trosterud, 2005). Projektien evaluointi toisiinsa nähden
käsittelemme lisää ylläpidon yhteydessä, evaluoinnista kertovassa luvussa.

Han kielen projekti kuvaa sitä, miten äärellistilaista morfologiaa voidaan käyttää
apuna toonikielien morfologiseen jäsentämiseen (Harjula, 2004; Harjula, 2005).
Tämä projekti on ensimmäinen, jossa toonien koodaama tietoon yritetty saada esi-
tettyä jäsentämisen mahdollistavassa muodossa. Toonien avullahan voidaan muut-
taa sanan merkitystä, vaikka sanan foneemiasu olisikin sama.
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4 Leksikkorakenteesta

Yksinkertaisin tapa jakaa leksikkorakenne on, että meilläon alkuluokka ja jat-
koluokkia. Alkuluokka sisältää sanavartalot ja tiedon jatkoluokista, jotka kysei-
seen sanavartaloon liittyvät. Jatkoluokat taas sisältävät tiedon sananmuodon osis-
ta, joita sanavartaloihin voi liittää. Osa ei tässä ole välttämättä morfeemi lingvis-
tisestä näkökulmasta. Jatkoluokkien morfeemit on saatettu muodostaa myös mor-
feemirajojen ulkopuolelta, jos tämä on tuottanut parempiatuloksia (esimerkiksi
sananmuoto ’hevonen’ voi löytyä jostakin leksikossa jaettuna sanavartaloon ’he-
vo’ ja jatkoluokasta löytyvään loppuun ’nen’, vaikka ’nen’ei mikään morfeemi
olekaan). Suunnittelu on kuitenkin harvoin näin suoraviivaisia ja siksi leksikkora-
kenteen suunnittelussa onkin monia ongelmia ratkaistavana.

Leksikkorakenne on usein kuvattu puuna. Puurakenne sopii hyvin sellaisille kie-
lille, joissa esimerkiksi tietyllä tavalla taipuvat sanatmuodostavat oman taivutus-
paradigman eli ainoastaan tiettyyn luokkaan kuuluvat sanat taipuvat tällä tavalla.
Yleensä kielille, joissa sananmuodostus tapahtuu pääasiassa prefiksoimalla tai af-
fiksoimalla ja joissa esiintyy erillisiä taivutusparadigmoja, sopii puurakenne. Jos
kieli sallii ainoastaan päätteet ja sanavartalo on aina ensimmäinen osa sanamuo-
dostuksessa ja sanojen taivutuksessa, on prosessi suhteellisen suoraviivainen. Ete-
nemällä oikealta vasemmalle on mahdollista tunnistaa myöstuntemattomia lek-
seemejä, koska kun kaikki suffiksit on irrotettu, on jäljelle jäänyt osa sanavartalo.
Prefiksoivissa kielissä analyysin täytyy ensin kulkea alileksikkoverkoston läpi ja
prefiksi (tai prefiksit) tulee tunnistaa ennen kuin sanavartalon alku voidaan löytää.

Seuraavissa luvuissa tulemme käymään läpi joitakin esimerkkejä siitä miten lek-
sikoita on rakennettu erilaisille morfologisille jäsentimille. Näissä projekteissä
olemme erityisen kiinnostuneita siitä, mitkä seikat sekä projekteissa että itse kie-
lissä ovat vaikuttaneet leksikon muotoon ja rakenteeseen.Muita kiinnostuksen
kohteita ovat työnjako leksikon ja sääntöjen välillä. Pohdimme myös leksikkora-
kenteen uudelleenkäytettävyyttä sekä leksikoiden laajentamisen mahdollisuuksia.

4.1 Leksikkorakenteen suunnittelemisesta

Äärellistilainen morfologinen jäsennin koostuu yleensä leksikkokomponentista ja
sääntökomponentista. Leksikkorakenteen suunnittelu on osaksi lingvististä työtä
ja vaatii kuvattavan kielen vahvaa tuntemusta sekä tietoa kielen morfologisista
prosesseista. Ei ole kuitenkaan suoraa jakoa sille minkälaisia asioita tulisi hoitaa
leksikon avulla ja minkälaisia asioita säännöillä. Jako onkuitenkin ensimmäisiä
asioita, joka tulee määritellä leksikkoa rakennettaessa (yksi hahmotelma jaosta
mm. (Koskenniemi, 1983), s.20-21).
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Beesley ja Karttunen ovat asiasta seuraavaa mieltä vuonna 2000 julkaistussa ar-
tikkelissa (2000):

In practise, the most commonly separated modules are a lexicon FST,
containing lexical strings, and a separately written set ofrule FSTs
that map from the strings in the lexicon to properly spelled surfese
strings. The lexicon description defines the morphotacticsof the lan-
guage, and the rules define the alternations.

Jako leksikon ja sääntöjen välillä on yleensä tehty niin, että leksikon kuvaukset
lekseemeistä määrittelevät kielen morfotaktiset kuviot ja säännöt määrittelevät
kielen äännevaihteluita. Saman jaon kannalla ovat olleet myös Trosterud ja Uibo
(Uibo and Trosterud, 2005; Uibo, 2005a).

Arvi Hurskaisen mukaan (1992) perusperiaate sovelluksen rakentamisessa on, että
lekseemit, jotka eivät koe morfofoneemista vaihtelua, tulisi käsitellä leksikkojär-
jestelmän avulla. Säännöt tulisi ottaa käyttöön jos sananmuodon pintaesitykses-
sä esiintyy variaatioita. Tästä yleisjaosta huolimatta onolemassa tapauksia, jotka
voidaan esittää joko leksikkojärjestelmän tai sääntöjen ja pelkän leksikkojärjestel-
män avulla. Jos kyseessä on yksittäinen tapaus, helpointa on käsitellä se leksikon
avulla, mutta jos kyseessä on isompi ilmiö, valinta näiden kahden tavan välillä
riippuu usein sovelluksen käyttötarkoituksesta ja siitä mihin projektissa pyritään.
Yleinen idea jaossa on se, että jos haluamme yksinkertaisemman leksikon voim-
me kuvata enemmän asioita sääntöjen avulla ja jos taas haluamme vähemmän
sääntöjä voimme kuvata enemmän ilmiöitä leksikon avulla.

Suhde sääntökomponentin ja leksikon välillä riippuu kielestä, kuvattavien ilmiöi-
den monimutkaisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi Heli Uibon suunnit-
telemassa viron kielen morfologisessa jäsentimessä (Uibo, 2005a) jako sääntöjen
ja leksikon välillä on tehty seuraavasti:

• Fonotaktiset säännöt, erilaiset sanavartaloiden (stem) taipumistyypit ja mor-
fologinen distribuutio on toteutettu sääntöjen avulla.

• Morfotaktiset säännöt on kuvattu leksikkorakenteen avulla.

• Sanavartaloiden muodostuminen on kuvattu osittain säännöillä ja osittain
leksikon avulla. Yhden merkin muutokset on kuvattu säännöillä ja suurem-
mat muutokset jatkoluokilla. Yhdellä säännöllä voi muuttaa vain yhtä merk-
kiä, joten monen merkin muutokset vaatisivat monen säännönyhteistyötä.
Tämän vuoksi jatkoluokkien käyttö on yksinkertaisempaa.
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Ongelmia vironkielisen leksikon kanssa tulee siitä, että viron kielessä taivutus-
tyyppejä on monia, joten jatkoleksikoiden määrä kasvaa väkisinkin suureksi (täs-
sä 164). Leksikon rakenne olisi myös helpommin ymmärrettävissä, jos jokaiselle
morfeemille olisi vain yksi paikka leksikossa. Kuvatussa järjestelmässä morfeemit
saattoivat esiintyä monessa paikassa.

4.2 Leksikkorakenteen toteuttamisesta

SWATWOL morfologisesta jäsentimestä kertovan artikkelinyhteydessä Arvi Hurs-
kainen toteaa seuraavasti ((1992), s.91):

It depends on the type of language what kind of lexicon systemwould
be most effective in each case.

Kuten olemme jo aikaisemminkin todenneet, kielellä on suuri vaikutus siihen mi-
ten leksikko tulisi suunnitella. Kuitenkin joitakin suunnittelun perusperiaatteita
voidaan useimmille kielille hyödyntää. Kuvassa 7 näemme melko yksinkertaisen
leksikkorakenteen, joka muistuttaa puuta. Tätä rakennetta voidaan pitää leksikko-
rakenteen kehittämisen perustana suffiksoiville agglutinoiville kielille.

Root
Sanavartalot

Case endings
Taivutusmuodot

Tense
Aikamuodot

Kuva 7: Yksinkertaistettu leksikkorakenne (Hurskainen, 1992),s.91

Sovellus aloittaa leksikon käsittelemisen siitä alileksikosta, joka on määritelty
aloitusleksikoksi. Tätä leksikkoa kutsutaan usein puumaisuuden takia juureksi
(root), mutta tässä artikkelissa käytämme sanaa alkuleksikko. Alkuleksikko voi
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joko sisältää sanavartalot tai johtaa sanavartalot sisältävään alileksikkoon (alilek-
sikoihin). Alkuleksikosta etenemme taivutusmuotojen alileksikkoon jos kysees-
sä on substantiivi, aikamuoto/aspekti alileksikkoon jos kyseessä on verbi ja niin
edelleen.

Toinen mahdollinen lähestymistapa leksikkorakenteen suunnitteluun on esitetty
XUXEN-nimistä baskinkielistä oikolukijaa esittelevän artikkelin yhteydessä (Agir-
re et al., 1992). Artikkelin alussa todetaan, että järjestelmä on jaettu alileksikoihin
ja jatkoluokkiin. Jako näiden välillä on tehty niin, että alileksikon käsitteellä viita-
taan jaettuun alkuleksikkoon ja jatkoluokan käsitteellä morfologisiin päätteisiin,
jotka sanavartalolle sallitaan. Erilaisia alkuleksikoita on esimerkiksi substantii-
veja, verbejä, adjektiivejä, determinantteja ja numeraaleja varten. Alkuleksikoi-
den sisältämiin sanavartaloihin (entry) liittyy yhteys jatkoluokkiin (päätteet) sekä
morfologista informaatiota sanavartalosta. Jatkoluokkia (eli morfologisia päättei-
tä sisältäviä luokkia) on tässä järjestelmässä 79 ja niidenjakautuminen alkuluok-
kien kesken on varsin epätasaista. Substantiiveille ja adjektiiveille on riittänyt yksi
jatkoluokka yhtä alkuleksikkoa kohden, mutta mm. adverbeille, pronomineille ja
verbeille on täytynyt rakentaa yksilöllisempiä ratkaisuja.

Jos kielessä on mahdollista muodostaa yhdyssanoja ja yhdyssanojen käsittely ha-
lutaan hoitaa leksikkorakenteen avulla, monimutkaistaa tämä leksikkoa huomatta-
vasti. Liisa Vilkin ratkaisu venäjänkielisessä RUSTWOL-järjestelmässä (1997) on
jakaa leksikko neljään osaan niin, että muodostuu neljä pääleksikkoa. Ensimmäi-
sessä leksikossa ovat substantiivit, adjektiivit, verbit, johdetut adverbit ja predi-
kaatit. Toisessa leksikossa ovat väriadjektiivit. Kolmannessa leksikossa ovat pro-
nominit, numeraalit, erisnimet, poikkeukset ja kaikkien sanaluokkien taipumatto-
mat jäsenet. Neljännessä leksikossa ovat numerot 0-9. Neljän pääleksikon yhdisty-
mistä toisiinsa eli yhdyssanojen muodostusta hallinnoidaan jatkoluokkien avulla.
Jatkoluokkatietona kerrotaan mitkä pääleksikot saavat yhdistyä toisiinsa ja missä
järjestyksessä yhdistyminen sallitaan. Tällä tavalla voidaan hoitaa kahdesta osas-
ta koostuvat yhdyssanat. Järjestelmä sallii periaatteessa useammastakin kuin kah-
desta osasta koostuvat yhdyssanat (pääleksikon sallitaanyhdistyä itsensä kanssa),
mutta useammasta osasta koostuvien yhdyssanojen käsittely on tässä järjestelmäs-
sä hoidettu toisella tavalla (erillisellä alileksikolla,josta lisää seuraavassa luvussa).
Yhdyssanojen käsittely vaikuttaa myös sääntöihin. RUSTWOLissa sääntöjä on 50
kappaletta. Säännöt 1-28 liittyvät morfologisiin variaatioihin, säännöt 29-39 hal-
linnoivat sanavartaloiden ja morfeemien yhdistymistä toisiinsa ja säännöt 40-50
hoitavat yhdyssanojen muodostumista. Tämä ratkaisu ei tosin ole välttämättä mi-
kään yleisesimerkki siitä, miten yhdyssanoja tulisi käsitellä. Venäjän kielessä on
joitakin erityispiirteitä, joiden takia yhdyssanojen käsittely on perusteltua hoitaa
yllä kuvatulla tavalla.

28



Kuten edellä esitetyistä esimerkeistä voi todeta, leksikon suunnittelussa erilaiset
ilmiöt (esimerkiksi sanaluokat) voidaan toteuttaa erilaisten rakenteiden avulla.
Leksikko voi siis joiltakin osin olla suoraviivainen ja toisaalla taas hyvin moni-
mutkainen. Kuten esimerkiksi baskin kielen tapauksessa substantiiveille riitti yksi
jatkoluokka, mutta verbeille tarvittiin monia jatkoluokkia. Venäjän kielen tapauk-
sessa taas näemme, että yhdyssanojen käsittely vaikuttaa sekä leksikon rakentei-
siin että sääntöihin.

4.3 Leksikon toiminnan tehostaminen

Ongelmia mm. baskin kielessä aiheuttaa se, että morfologisen jäsentimen avul-
la on vaikea kuvata toisistaan etäällä olevia riippuvuuksia (separated dependen-
cies). Yksi ratkaisu tähän on kieltojen tai rajoituksien (bans) salliminen. Näiden
avulla voidaan estää analyysin eteneminen joihinkin jatkoluokkiin. Esimerkiksi
XUXEN-järjestelmässä rajoitusten implementointi on mahdollista seuraavan nä-
köisellä tietorakenteella (Agirre et al., 1992):

bait (PERTSONA -LA -N)

Verbinprefiksiä ’bait’ voi seurata luokaan PERTSONA kuuluva morfeemi(t), mut-
ta eivät luokkaan -LA tai -N kuuluva(t). Tällä tavalla on mahdollista pitää leksi-
konrakenne yksinkertaisempana, kun kieltoja ei tarvitse toteuttaa itse leksikko-
rakenteessa. Toisaalta samalla leksikkoon lisättävät lekseemit vaativat enemmän
määrittelyä. Xeroxin ratkaisussa kiellot on toteutettu ns. flag diakriitteja avulla
(Beesley and Karttunen, 2003). Niiden avulla voidaan toisistaan etäällä olevia
riippuvuuksia valvoa. Mahdollisiin ongelmakohtiin, eli niihin kohtiin jossa saat-
taa tapahtua muutoksia, määritellään erityisiä muuttujiaeli flag diacritics:eja. Nä-
mä erityismuuttujat tarkkailevat, että sananmuotojen kieliopillisuus säilyy, vaik-
ka muutokset tapahtuisivat eri paikassa sananmuotoa. Saamen kielen projektissa
(Sammallahti and Trosterud, 2005) niitä on käytetty mm. kieliopillisesti väärien
yhdyssanojen tunnistamiseen ja erisnimien käsittelyyn. Suomen kielessä niitä voi-
daan käyttää esimerkiksi astevaihtelun tai vokaaliharmonian kuvaamiseen.

Toinen ongelma kielissä ovat niin kutsutut hankalat sanat.Tällaisia sanoja ovat
esimerkiksi hyvin epäsäännölliset sananmuodot, joiden muodostumismekanismin
kuvaaminen leksikon luokkarakenteen avulla ei onnistu. Yksi ratkaisu vaikeil-
le/hankalille sanoille on tallettaa ne erilliseen leksikkoon. Esimerkkinä vaikka rat-
kaisu RUSTWOL-järjestelmästä (Vilkki, 1997). Järjestelmässä on jatkoluokkara-
kenteen lisäksi oma leksikko niin sanotuille täysimuotoisille hakusanoille (full-
form entry). Nämä sananmuodot löytyvät leksikoista kokonaisina eli niihin on lii-

29



tetty valmiiksi morfologinen jäsennys. Tämä käsittelytapa on käyttökelpoinen ai-
noastaan erittäin epäsäännöllisten sananmuotojen yhteydessä tai joidenkin sellais-
ten yhdyssanojen kanssa, jotka koostuvat kahdesta taivutetusta sananmuodosta.
Esimerkiksi RUSTWOLissa yleisimmät yhdyssanat, jotka koostuvat enemmästä
kuin kahdesta osasta, on talletettu erilliseen leksikkoon. Iirin kielen morfologinen
jäsennin käyttää myös erillisiä leksikoita (Dhonnchadha,Phaidin, and Genabith,
2003). Iirin kielen ratkaisussa, erillisiin leksikoihin laitetaan sellaiset taivutetut
sananmuodot, jotka ovat kokonaan epäsäännöllisiä.

Leksikon toimintaa voidaan tehostaa myös tiettyihin aihealueisiin liittyvillä lek-
sikoilla (domain-specific lexicon). Erityisleksikoiden avulla on tehostettu esimer-
kiksi SWETWOL-jäsentimen toimintaa (Karlsson, 1992). Aihealueena voi olla
esimerkiksi kemia tai maatalous. Tällaisen erikoissanaston rakentaminen ei pitäi-
si olla kovin monimutkainen operaatio, koska on olemassa työkaluja, joiden avulla
voidaan määritellä mitkä merkkijonot tekstissä tai sanakirjassa eivät sisälly sen-
hetkiseen leksikkoon (Koskenniemen TWOL-ohjelmaan liittyy ainakin tällainen
työkalu).

4.4 Olemassaolevan leksikkorakenteen hyödyntäminen

Leksikkorakenteen suunnittelua ja toteutusta on yleensä lähestytty implementoi-
tavan kielen tarpeista. Rakenteen on ajateltu olevan käyttötarkoituksen ja kielen
sanelema yhdistelmä, joka ei ole yleistettävissä. Rakenteista onkin yleensä tullut
monimutkaisia siinä määrin, että uusien lekseemien lisääminen on vaatinut raken-
teen tarkkaa tuntemusta, eikä sitä ole todellakaan voinut tehdä kuka tahansa.

Yllättävän vähän on pohdittu sitä, että joku toinen voisi jatkaa projektia myö-
hemmin. Tämä on todennäköisesti merkki siitä, että tarkastelemani projektit eivät
ole olleet kaupallisia. Elene Bilan tekee poikkeuksen ja toteaa oman venäjän kie-
len projektinsa yhteydessä yhdeksi projektin päämääräksileksikkorakenteen yk-
sinkertaistamisen (2005). Leksikkorakenteen tulisi ollasellainen, että rakennetta
voidaan laajentaa helposti niin, ettei tarvitse tuntea koko järjestelmää.

Toinen mielenkiintoinen ajatus on Trond Trosterudilla, saamen kielen jäsenti-
mensä rakentamisen yhteydessä (2004). Trosterud puhuu leksikkorakenteiden ja
sääntöjen mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä sukulaiskielien kesken. Saa-
men kielen morfologisten jäsentimien osia (pohjois- ja lulajansaame) on uudel-
leenkäytetty kahdeksan eri uralin kielen projektin yhteydessä. Jokaiselle kahdek-
salle kielelle on rakennettu morfologinen jäsennin ja rakentamiseen käytetyn ajan
raportoidaan pienentyneen useilla kuukausilla aina edelliseen projektiin verrattu-
na. Osia, joita projektista voitiin käyttää uudelleen olivat mm. makefile-tiedostot
ja sanakirjarakenteet. Osittain tai kokonaan voitiin hyödyntää myös datan esikäsit-
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telijöitä, saneistajaa (tokenizer), nimitietokantoja jalainasanojen- ja poikkeuksien
käsittelyä. Ratkaisuja, joita oli tehty jatkoluokkien suhteen, käytettiin pohjana uu-
delle sukulaiskielelle mallinnettaessa. Sääntöjä hyödynnettiin myös pienin muu-
toksin.
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5 Leksikaalisen materiaalin hankinta

Leksikaalisella materiaalilla tarkoitamme tässä kielen lekseemejä. Morfologisen
jäsentimen kattavuus riippuu (myös) siitä kuinka suuri osakielen keskeisistä lek-
seemeistä löytyy leksikosta. Kysymys onkin, mistä voimme löytää mahdollisim-
man suuren määrän kielen keskeisiä hakusanoja? Yksi mahdollinen sanojen läh-
de on sanakirjat. Niissä on paljon hakusanoja ja tietoa hakusanojen taipumises-
ta, käytöstä, merkityksistä ja yhdistämisestä. Sanakirjasta ei kuitenkaan saa irti
haluttua tietoa, ellei se ole koneluettavassa muodossa. Toinen mahdollinen lähde
voisi olla sanalistat, mutta niissä on sanakirjoihin verrattuna vähemmän tietoa lek-
seemistä. Kolmanneksi lähteenä voivat olla itse tekstissäesiintyvät sananmuodot,
mutta niiden käyttäminen leksikaalisena materiaalina vaatii eniten vaivaa, koska
niihin ei ole liitetty mitään tietoa siitä mihin lekseemiinsananmuoto kuuluu.

Useimmille kielille, joita käsittelemme tässä työssä, löytyy jonkinlainen joko pa-
perimuotoinen tai koneluettava sanakirja. Kaikille kielille ei kuitenkaan sanakir-
joja tai vastaavia resursseja ole saatavilla. Näille kielille lekseemit pitää löytää
ja muotoilla jollakin muulla tavalla. Lekseemien automaattiseen tunnistamiseen
ja luokitteluun onkin viime aikoina kehitetty työkaluja. Niiden avulla lekseemit
voidaan muodostaa teksteistä tai sanalistoista löytyvistä sananmuodoista kohtuul-
lisella inhimillisellä työllä.

Iirinkielisen morfologisen jäsentimen rakentamisesta kertovan artikkelin yhtey-
dessä Dhonnchadha kumppaneineen toteaa seuraavasti (Dhonnchadha, Phaidin,
and Genabith, 2003):

... in order to achieve the greatest possible coverage of thelanguage
it is desirable that machine-readable dictionaries, or printed sources
which can be transformed with a limited amount of effort intoelectronic
form, be utilised.

Jos saatavilla on jokin sanakirja (painetussa tai koneluettavassa muodossa), jon-
ka käyttökelpoiseen muotoon muokkaaminen sujuu kohtuullisella vaivalla, tulisi
tällaista lähdettä ensisijaisesti käyttää leksikon täyttämisessä.

Koneluettava sanakirja on tarkoittanut vuosien varrella erilaisia asioita. Aikaisem-
min koneluettavana sanakirjana voitiin pitää mitä tahansaresurssia, joka sisälsi
lekseemejä koneen ymmärtämässä bittimuodossa (yleensä tekstitiedostona). Resurs-
sit saattoivat olla vielä alkuperäisessä ladonta-asussaan. Jotkut sanakirjat ovat
HTML-merkattu, mutta se on ladontaan ja tekstin ulkonäköönliittyvä formaat-
ti, eivätkä HTML-merkit (tag) yleensä anna sen enempää informaatiota sisältä-
mästään tekstistä kuin lihavointi painetussa tekstissä. Nykyään koneluettavan ma-
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teriaalin toivotaan yleensä olevan rakenteistettu. Tiedon tulisi olla merkattu tai tal-
lennettu sisällön mukaan, eikä sen mukaan miltä tekstin halutaan ladonnallisesti
näyttävän. Esimerkiksi tietokannassa voisivat hakusana,sanaluokka tai taivutus-
luokka olla omissa kenttissään. Rakenteistetut formaatit kuten XML, ovat tässä
suhteessa yhtä hyviä. Rakenteistettujen dokumenttien käsittelyyn on myös ole-
massa paljon valmiita työkaluja.

Aloitamme tarkastelumme siitä, miten painettu materiaalivoidaan muuntaa koneluet-
tavaan muotoon. Toiseksi tarkastelemme miten koneluettavaa materiaalia pitäisi
käsitellä, jotta voisimme käyttää sitä apuna lekseemien tunnistamisessa. Tämän
jälkeen käsittelemme sitä, miten lekseemit voidaan tunnistaa erilaisista koneluet-
tavista materiaaleista. Mietimme myös erilaisista tapojasäilyttää lekseemejä ja lo-
puksi pohdimme miten lekseemien valinnalla voimme minimoida leksikon tuot-
tamaa moniselitteisyyttä.

5.1 Painetun sanakirjan käsittelemisestä

Kun käsittelemme painettua sanakirjaa, päämääränä muuntaa sen sisältö leksik-
koon sopivaksi materiaaliksi, on meillä edessämme kaksi ongelmaa:

1. Painetun materiaalin muuntaminen muotoon jota tietokone osaa käsitellä.

2. Sanakirjan sisältämien sanakuvausten muuntaminen leksikkoon sopivaan
muotoon.

Näitä ongelmia on ilmeisesti pidetty jossain määrin triviaaleina, koska kovinkaan
monesta käsittelemästämme projektista ei löydy tietoa siitä, mitä askelia on teh-
ty leksikon kokoamiseksi. On saatettu mainita sanakirja, josta leksikon materiaa-
li on peräisin, mutta ei ole kerrottu onko se ollut painetussa vai koneluettavassa
muodossa. Yleensä ei ole myöskään kerrottu miten materiaali on pitänyt käsitellä
tai kuka käsittelyn on tehnyt. Kuvauksia painetun materiaalin käytöstä löytyy ai-
noastaan kahdesta projektista. Swahilin kielen (Hurskainen, 1992) ja iirin kielen
(Dhonnchadha, Phaidin, and Genabith, 2003; Dhonnchadha and Genabith, 2005)
morfologisen jäsentimen rakennusprojektista.

Vanhemmassa iirin kielen jäsentimestä kertovassa artikkelissa (Dhonnchadha,
Phaidin, and Genabith, 2003) on listattu sanakirjat ja muutresurssit, joita lek-
sikon rakentamisessa on käytetty. Tuoreemmassa artikkelissa (Dhonnchadha and
Genabith, 2005) on kerrottu siitä, miten optista lukemista(optical character re-
cognition) käytettiin erisnimistä koostuvan materiaalinmuuntamiseksi rakenteis-
tettuun muotoon (Dhonnchadha and Genabith, 2005). Projektissa käytetty optisen
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lukemisen järjestelmä oli alunperin tarkoitettu portugalin kieltä varten, mutta tun-
nistustarkkuus osoittautui tästä huolimatta hyvin korkeaksi. Optisesti luettiin ai-
neisto, joka koostui iirinkielisistä erisnimistä. Vain 5%erisnimistä sisälsi tunnis-
tuksesta johtuvia virheitä. Suurin osa virheistä oli kirjaimen tunnistamista nume-
roksi (esimerkiksi ’o’ tunnistettiin ’0’ tai ’l’ tunnistettiin ’1’), jotka oli helppo kor-
jata. Muita yleisiä virheitä olivat mm. ’m’-merkin korvaantuminen ’n’-merkillä
ja ’ch’-merkkien tunnistaminen ’oh’-merkeiksi. Nämäkin virheet oli suhteellisen
helppo korjata etsimällä erikoisia merkkiyhdistelmiä materiaalista.

Swahilin kielen morfologisen jäsentimen rakentamisen yhteydessä oli käytetty
hyväksi skannausta (Hurskainen, 1992). Swahilinkielisiäkoneluettavia sanakir-
joja tai sanalistoja ei ole käytettävissä, mutta onneksi löytyy kuitenkin painettu
sanakirja "Kamusi ya Kiswahili Sanifu". Kyseinen sanakirja skannattiin. Skan-
nauksen yhteydessä käytetyistä apuvälineistä tai kohdatuista ongelmista ei ole
kuitenkaan raportoitu.

Painettujen sanakirjojen kanssa tuottavat ongelmia myös ladonnalliset seikat, kos-
ka kirjat on tarkoitettu ihmisille, ei tietokoneille. Tietokoneille kaikki vaihtelu
tekstin ulkonäössä on ongelmallista, koska se ei osaa erottaa tarpeellista tarpeet-
tomasta. Lukemisen helpottamiseksi on sanakirjaan saatettu lisätä tyhjiä, lihavoi-
da sanoja tai viitata muualle sanakirjassa. Lekseemien kuvausten rakenne saat-
taa myös vaihdella lekseemistä toiseen eli niissä ei välttämättä ole samoja tietoa
samassa järjestyksessä. Nämä kaikki ovat ongelmia, koska tiedon muuntamises-
sa rakenteiseen muotoon käytetään yleensä hyväksi sanakirjan implisiittistä ra-
kennetta, esimerkiksi järjestystä jossa asiat sanakirjassa esitetään (hakusana, lau-
suntaohje, sanaluokka, taivutuspäätteet ja niin edelleen) tai välimerkkejä ja liha-
vointeja, joita käytetään merkitsemään esimerkiksi hakusanan vaihtumista kesken
kappaleen.

5.2 Koneluettavien sanakirjojen käytöstä

Termillä koneluettava sanakirja viittaamme tässä, historiallisten rasitteiden takia,
kaikkiin sellaisiin sanakirjamateriaaleihin, joita on tarkastelemissamme artikke-
leissa kutsuttu koneluettaviksi. Ongelmaksi näiden materiaalien kanssa jää lek-
seemien muodostaminen saatavilla olevasta tiedosta, kun meillä on materiaalina
koneluettava sanakirja tai painettu sanakirja, joka on muunnettu koneluettavaan
muotoon.

Ensimmäinen tehtävä on käsitellä data niin, että se saadaanjohonkin rakenteis-
tettuun muotoon (jos se ei siinä jo ole). Alla muutama hakusana-artikkeli (entry)
iirinkielisestä sanakirjasta ((Dhonnchadha and Genabith, 2005), s.234):
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cabhair1 kaur’ f, gs -bhrach help, assistance
cabhair2 kaur’ vt, pres -bhraíonn vn -bhradh emboss, chase
cabhán kaua:n m1, ãbhann yellow water-lily
cabhlach kaul@x m1 fleet; navy
cabhrach kaur@x a1 helpful
cabhraigh kauri: vi help,̃liom help me

Ote on koneluettavasta An Roinn Oideachaisin iirin kielen sanakirjasta. Foneet-
tista lausunta-asua kuvaavat kirjainmerkit, joita kone eiole osannut käsitellä, on
korvattu ’@’-merkillä. Sanakirjan sisältämä tieto riippuu sanakirjasta ja kielestä,
mutta tietyt perustiedot niistä yleensä aina löytyvät, kuten taivutusohje ja määri-
telmä. Iirin kielen sanakirjasta löytyy lekseemiä edustava hakusana, foneettinen
lausumisohje, sanaluokkatieto ja määritelmä sananmerkityksestä. Näiden tietojen
avulla sanakirjassa kuvattu lekseemi on mahdollista tunnistaa ja lisätä jäsentimen
leksikkoon niin, että se liitetään oikeaan taivutusluokkaan (jatkoluokkaan).

Lekseemien lisääminen jäsentimen leksikkoon on mahdollista tehdä automaatti-
sesti, mutta usein tiedetään jo etukäteen, että ihmisen pitää tarkistaa lekseemien
kuvaukset. Iirin kielen projektissa osa aineistosta on jouduttu merkitsemään epä-
varmaksi ja tarkastettu käsin. Alla näemme miltä sanakirjan tieto näyttää jäsen-
timen leksikonmuotoon muunnettuna (Dhonnchadha and Genabith, 2005). !!!!!-
merkityt sanat ovat sellaisia, jotka vaativat ihmisen tarkistusta. Jotta pääsisimme
sanakirjakirjauksista näkemäämme leksikkomuotoon, tulee datan ensin käydä lä-
pi muutamia välivaiheita. Näitä välivaiheita käsittelemme seuraavaksi.

LEXICON Nouns

cabhair Nf5-2; ! Noun, feminine, class 5, sub-class 2
!!!!cabhán Nm1-1; ! Noun, masculine, class 1, sub-class 1
!!!!cabhlach Nm1-1; ! Noun, masculine, class 1, sub-class 1

LEXICON Verbs

cabhair V2-BR-sync; ! Verb, conj. 2, broad stem, syncopate
cabhraigh V2-BR; ! Verb, conjugation 2, broad stem

LEXICON Adjectives

cabhrach Adj1-3; ! Adjective, class 1, sub-class 3
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5.2.1 Datan esikäsittely

SWETWOLin leksikon rakentamisessa käytettiin lekseemien lähteenä kymmenet-
tä painosta koneluettavasta ruotsinkielisestä "Svenska Akademiens ordlista över
svenska språket (SAOL-10)" (Karlsson, 1992). Vaikka kyseessä ei olekaan puh-
das sanakirja vaan sanakirjan ja sanalistan välimuoto, käsittelemme materiaalia
sanakirjana, koska hakusanan yhteyteen on lisätty tietoa sananmuotojen muodos-
tumisesta (esimerkiksi taipumisesta). Sanalistan tieto on seuraavanlaisessa muo-
dossa:

:2abandon :1(-angdång’) :3-en :4s. :1ledighet,
:1otvungenhet; vårdsloshet

Esikäsittelyä varten Fred Karlsson kirjoitti ohjelman (muLispillä), joka yksinker-
taistaa sanalistaa. Yksinkertaistuksen jälkeen yllä esitetty pätkä muuntuu muo-
toon:

abandon -en s

Sanoihin liitetystä tiedosta otettiin talteen sanaluokkatieto ja taivutuspäätteet. Seu-
raava vaihe eli taivutustyyppien määrittely tehtiin tässäprojektissa käsin. Määrit-
tely kesti monia kuukausia.

Iirinkielisen leksikon rakentamisessa käytetyn kaksikielisen sanakirjan tiedot muun-
nettiin käyttämällä Perl-ohjelmointikielistä ohjelmaa.Tieto eristettiin tekstistä käyt-
tämällä hyväksi sanakirjan sisäistä suhteellista rakennetta (Dhonnchadha, Phaidin,
and Genabith, 2003). Alla kaksi kirjausta (entry) iirinkielisestä sanakirjasta (sama
kirja kuin mistä aikaisemmat iirinkieliset esimerkit ovat):

bròg bro:g f2 boot, shoe,ãdhmaid clog
sùil su:l’ f2, gs & nplẽ gpl sùl eye; expectation, hope ...

Perl-ohjelman avulla tieto jaoteltiin seuraavanlaisellaladonnalla ja talletettiin lo-
pulta tietokantaan.

hakusana | yläindeksi | lausumisohje | sanaluokka | määritelmä

Alla olevassa taulukossa näemme miltä näiden kahden kirjauksen tieto näyttää
jaoteltuna. Yläindeksejä ei näissä esimerkeissä ollut, mutta niille on varattu sara-
ke jaottelun ja taulukon yhtenäisyyden säilyttämiseksi.
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Hakusana Yläindeksi Lausumisohje Sanaluokka Määritelmä
bròg bro:g f2 boot, shoe adhmaid

clog
sùil su:l‘ f2 gs npl e gpl sùl eye; ex-

pectation, hope ...

Seuraava vaihe materiaalin käsittelyssä on eristetyn tiedon käyttäminen hakusanojen
taivutusluokkien päättelyyn ja itse lekseemien muodostamiseen.

5.2.2 Lekseemien muodostaminen

Edellisessä luvussa tekstipohjainen materiaali rakenteistettiin tietokannaksi, mut-
ta rakenteistaminen ei ole ainoa tapa saada tieto jaoteltuaosiin niin, että sitä on
helpompi käsitellä. Tekstipohjaisia dokumentteja kuten HTML-formaatissa olevia
materiaaleja voidaan muuntaa myös suoraan leksikkomuotoon. Näissä dokumen-
teissa tietynlainen materiaali on tietynlaisen HTML-merkkauksen (tag) välissä ja
tieto voidaan poimia hyvin samalla tavalla kuin edellisessä luvussa. Alla näemme
palan HTML-muotoista tagaloginkielistä sanakirjaa (Nelson, 2004).

<HR>
<BR>
<P><STRONG>Word: </STRONG>a!<BR></P>
<P><STRONG>English Definition: </STRONG>(intj.) an exclamation

of sudden recollection <BR></P>
<P><STRONG>L2 Definition: </STRONG><BR></P>
<P><STRONG>Notes: </STRONG><BR></P>
<P><STRONG>Examples: </STRONG>A! Naalala ko na! (A! Now I remember!)

<BR></P>
<HR>
<BR>
<P><STRONG>Word: </STRONG>aba!<BR></P>
<P><STRONG>English Definition: </STRONG>(intj.) an exclamation

of surprise, wonder, or disgust; emphatic denial. <BR></P>
<P><STRONG>Examples: </STRONG>Aba! Bakit ngayon mo lang sinabi?

(Hey, how come you only said it now?) <BR></P>
<HR>
<BR>

Tagalogin kielisessä projektissa muunnos HTML-formaatista leksikkotiedostoksi
tehtiin säännöllisten lausekkeiden avulla (regular expression). Säännölliset lau-
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sekkeet kertovat minkälaisia paloja tekstistä tulee poimia ja miten poimitut palat
tulee jaotella tiettyjen merkkien alle. Toisin sanoen, mikä tieto kuuluu mihinkin
kenttään. Alla näemme saavutetun lopputuloksen.

\lf a
\lx Root
\alt Suffix
\gl (intj.) an exclamation of sudden recollection

\lf aba
\lx Root
\alt Suffix
\gl (intj.) an exclamation of surprise wonder or disgust; emphatic
denial.

\lf kohtaan tulee hakusana, \lx kohtaan laitetaan tieto siitä mihin alileksikkoon
hakusana kuuluu, \alt (alternation) kertoo minkälaista vaihtelua sanassa esiintyy
ja \gl (gloss) sisältää selityksen sanalle.

Jos dokumenttimme olisi valmiiksi rakenteistettu esimerkiksi XML-formaatiin,
ei edellä esitetyn kaltaisia poimintoja tarvittaisi. XML ei ole muotoiluformaatti
vaan nimenomaan tiedon rakenteellinen formaatti. Tieto onsiis XML-formaatissa
jo valmiiksi eroteltuna omiin kenttiinsä ja lekseemien muodostuksen yhteydessä
tarvittavat tiedot ovat saatavilla, kunhan tietää minkänimiseen XML-kenttään ne
on laitettu (sama periaate pätee myös tietokantaan). Esimerkiksi koreankielisen
järjestelmän KLEXin yhteydessä (Han, 2004), lekseemejä tallennettiin XML-
muotoiseen leksikkoon. Esimerkkinä alla kaksi merkintää (entry) koreankielisestä
leksikosta.

<entry>
<rom>ngu.lo.</rom>
<POS>PAD</POS>
<form>u.lo.</form>
<lemma>@ @</lemma>
<morpho>MiddleCosa:MiddleCosa;</morpho>

</entry>
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<entry>
<rom>top.ta.</rom>
<POS>VVt</POS>
<form>toP.</form>
<irr>@</irr>
<lemma>@ @</lemma>
<morpho>vv</morpho>

</entry>

Korealaiset kuvamerkit, joita kone ei osaa käsitellä, on esimerkissä korvattu @-
merkillä. Esimerkistä voimme kuitenkin todeta, että sanavartalo (joka tässä ta-
pauksessa löytyisi merkkien <rom> välistä, eli romanisoitu versio) tai sanaluokka
(merkkien <POS> välissä) on helposti poimittavissa. Ylemmän merkinnän mer-
kitys olisi englannin kielen sana ’with’, jolle ei ole suoraa suomennosta, mutta
joka voitaisiin kääntää ’kanssa’. Alemman merkinnän merkitys on englanniksi ’to
help’ eli suomeksi ’auttaa’.

Iirinkielisen leksikon täyttämiseen käytettiin Perl-ohjelmointikieltä. Kuvasimme
aikaisemmin iirinkielisen materiaalin muuttamista tietokantaan sopivaan muotoon.
Prosessin seuraava vaihe on tämän nyt rakenteistetun tiedon hyödyntäminen. Tie-
toja eli hakusanaa, sanaluokkaa ja taivutustietoja hyödynnetään perl-ohjelmassa,
joka pyrkii tuottamaan syötteestä listan sanavartaloistaja niihin liittyvistä jatko-
luokista (tässä tapauksessa lexc-formaatissa). Sanaluokkatieto löytyy sanaluok-
kakentästä ja taivutustiedot määrittelykentästä. Näidentietojen lisäksi päättelyssä
voidaan käyttää hyväksi hakusanan rakennetta eli kuinka monesta tavusta hakusa-
na koostuu ja minkälainen hakusanan viimeinen tavu on. Se, miten päättely etenee
on kielikohtaista. Iirin kielen tapauksessa toiset sanaluokat olivat helpompia kuin
toiset. Verbien ja adjektiivien osalta jatkoluokkatiedotpystyttiin päättelemään var-
sin hyvin, mutta substantiivien osalta suuri osa tuotoksista vaati manuaalisen tar-
kistuksen. Automaattisen täyttämisen tulokset ovat alla olevassa taulussa.

Verbit Adjektiivit Substantiivit
Hakusanojen määrä 1,600 3,000 10,700
Automaattisesti määriteltyjä jat-
koluokkia

95% 98% 77%

Ihmisen tarkistusta vaativien ta-
pausten määrä

5% 2% 23%
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Tagaloginkielisen leksikon suhteen ei kerrota kuinka monta lekseemiä jouduttiin
korjaamaan jälkikäteen (Nelson, 2004). Työssä kuitenkin mainitaan, että leksi-
kon kattavuus ei ollut vielä tarpeeksi korkea ja monet tunnistusongelmat johtuivat
puuttuvista lekseemeistä.

5.3 Lekseemien tallennusmuoto

On tavallista säilyttää lekseemejä sovelluksen käyttämässä muodossa eli esimer-
kiksi Xeroxin työkaluja käytettäessä lexc-muodossa. Mikään ei kuitenkaan estä
tallentamasta lekseemejä johonkin toiseen muotoon ja muuntamasta niitä sovel-
luksen vaatimaan muotoon vasta tarvittaessa. Leksikkoa varten kerätty leksikaali-
nen materiaali on helpommin hyödynnettävissä muihinkin tarkoituksiin, jos se on
yleisemmässä muodossa. Uusien lekseemien lisääminen tällaiseen yleisemmässä
muodossa olevaan leksikkoon saattaa myös olla helpompaa.

Seuraava kysymys onkin, mikä tämä yleisempi muoto voisi olla? Aikaisemmin
on käytetty tietokantoja lekseemien tallentamiseen (mm.(Karp et al., 1992)), mut-
ta nykyisin suosituin tapa on rakenteinen formaatti kuten XML. Kenneth Bees-
ley toteaa vähemmistökielien kieliteknologian kehittymisestä kertovassa artikke-
lissaan (2004) seuraavaa:

In 2004, using XML and XML translation is the best bet for making
your dictionaries sharable, flexible, and immortal.

Hänen mukaansa XML:n käyttäminen on paras tapa tehdä leksikosta jaettava,
joustava ja kuolematon. Vaikka kuolematon onkin varsin vahva ilmaus, on XML-
teknologia nyt (ja oli vuonna 2004) niin suosittua, että varmasti jaettavuudesta
ja joustavuudesta voi olla samaa mieltä. Beesley käyttää termiä XML-muotoinen
sanakirja ja lexc-muotoinen sanakirja, mutta käytämme tässä sanakirjatermin si-
jasta termiä leksikko, jotta ei sekoiteta tavallista sanakirjaa ja morfologista jäsen-
nintä varten luotua leksikaalisen materiaalin varastoa. Samassa artikkelissa Bees-
ley toteaa myös:

In the past, before XML was available, Xerox developers typically
wrote dictionaries directly in lexc format, which in retrospect was
kind of a dead end. The dictionaries required for morphological ana-
lysis and generation are typically sparse, and very hard to share with
other projects. Today XML is a widely available and justifiable po-
pular framework for ’marking-up’ almost any kind of data that has
hierarchical structure, with dictionaries being a perfectapplication.
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Esimerkiksi Xerox:in kehittäjät kirjoittivat leksikkonsa suoraan lexc-formaattiin,
joka ei ollut leksikon uudelleenkäytön kannalta kovin toimiva askel. Leksikoiden
tallentaminen XML-muotoon, sen sijaan, on järkevää koska formaatti on yleisesti
käytössä ja sopii erittäin hyvin sanakirjojen kaltaiselletiedolle. Kenneth Beesley
on Lauri Karttusen kanssa rakentanut malesiankielisen leksikon prototyypin, joka
on XML-muotoinen (2000). Jäsentimen kokoamisen aikana XML-leksikko jäsen-
netään ja käännetään (downtranslate) lexc-kompiloijan vaatimaan formaattiin.

Löytyy muitakin esimerkkejä samanlaisista rakenteista. Na-Rae Han on rakenta-
mansa KLEX-järjestelmän yhteyteen luonut leksikon XML-formaatissa (2004).
Leksikko toimii tietokantana, joka sisältää leksikaaliset kirjaukset (lexical entry).
Myös tässä järjestelmässä toimii joukko skriptejä (perl-kielellä), jotka käyttävät
leksikkoa hyväkseen. Skriptit luovat lähdekoodin leksikkotransduktoria (FST) var-
ten sanakirjakirjauksen tietojen pohjalta. Vanhempi esimerkki löytyy XUXEN
baskinkielisen morfologisen jäsentimen leksikaalisestatietokannasta (Agirre et
al., 1992). Tässä järjestelmässä leksikko on talletettu tietokannaksi. Kaksitasojär-
jestelmän vaatima leksikkorakenne jatkoluokkineen muodostetaan ajonaikaisesti
erillisillä proseduureilla.

5.4 Moniselitteisyyden yksinkertaistamisesta

Sananmuodot ovat usein moniselitteisiä eli sama sananmuoto voidaan tulkita eri
tavoilla. Oikea tulkinta selviää vasta lausekontekstista. Morfologinen jäsennin ei
voi käyttää kontekstia apunaan, joten voi syntyä useita analyysejä. Monesti täl-
lainen yligenerointi hyväksytään ja disambiguointi analyysien välillä suoritetaan
jäsennyksen jälkeen. Joskus asiaan kuitenkin pyritään vaikuttamaan jo leksikon
kansoittamisen yhteydessä. SWETWOL-järjestelmässä (Karlsson, 1992) moni-
selitteisyyttä on pyritty karsimaan kolmella yksinkertaistuksella:

1. Jos sananmuodolla on useita mahdollisia analyysejä, on ne yhdistetty yh-
deksi analyysiksi niin, että esimerkiksi substantiiville’bet/a, -an, -or’ tuo-
tetaan vain yksi analyysi, vaikka sanakirjasta josta se on leksikkoon lisät-
ty löytyisi sille kolme erilaista: ’reminder’ (muistutus), ’steep’ (jyrkkä) ja
’beet’ (juurikas).

2. Jos lisättävä lekseemi on jonkin toisen samaan sanaluokkaan kuuluvan lek-
seemin osajoukko eli miltei kaikki sananmuodot ovat identtisiä, uutta lek-
seemiä ei lisätä leksikkoon. Esimerkiksi lekseemiä ’kräft/a, -an’ (’syöpä’)
ei lisättäisi leksikkoon koska kattavampi lekseemi ’kräft/a, -an, -or’ (’rapu’)
löytyy jo sieltä.

41



3. Jos kaksi eri lekseemiä yhdistyy samalla tavalla yhdyssanaksi, vain toiselle
niistä sallitaan yhdistyminen. Esimerkiksi sanapari ’bas-linje’ (’peruslinja’)
ja ’bas-röst’ (’bassoääni’) lisäisi monitulkintaisuutta.

Miettimällä mitä merkityksiä lekseemeille annetaan ja kuinka monta merkitystä
sallitaan, voimme jo etukäteen vaikuttaa leksikon moniselitteisyyteen. Kannattaa
kuitenkin edelleen pitää mielessä hyvin tärkeä asia eli leksikon käyttötarkoitus.
Nämä toimet vähentävät analyysien määrää kun kyse on sananmuotojen jäsentä-
misestä. Generoinnissa monimerkityksellisyyttä ei ole niin hankala käsitellä.
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6 Leksikon ylläpito

Morfologisen jäsentimen kehitystyö ei lopu siihen, että meillä on olemassa käyttö-
kelpoinen versio jäsentimestä. Seuraava vaihe on jäsentimen ylläpito. Ylläpidolla
tarkoitetaan ohjelmistotuotannossa erilaisia käyttöönoton jälkeisiä toimenpiteitä.
Morfologisen jäsentimen rakennusprojekti ei useinkaan ole ohjelmistotuotannol-
lisesti eli ennalta tehdyn suunnitelman mukaan järjestelmällisesti toteutettu. Tie-
teellisissä projekteissa, ylläpitoa ja käyttöönottoa ei voida erottaa niin tarkasti toi-
sistaan, joten tämän puitteissa meidän täytyy hieman laajentaa ylläpidon käsitet-
tä. Ylläpidon voimme tässä katsoa kattavan kaikki ne toimenpiteet, joilla jäsen-
timen toimintaa pyritään parantamaan leksikon alkuversion rakentamisen jälkeen
(esimerkiksi sen jälkeen, kun leksikko on täytetty jonkun sanakirjan sisällöllä).
Tällöin termi ylläpito sisältää esimerkiksi tietyntyyppisten lekseemien lisäämisen
leksikkoon. Lisäämisessä voi olla kyse yksittäisen, esimerkiksi sanakirjamateri-
aalista puuttuvan, lekseemin tai jonkin lekseemiryhmän, esimerkiksi erisnimien,
lisäämisestä.

Leksikon laajentamisen tarve tulee yleensä esille jäsentimen testauksen ja käytön
yhteydessä. Jäsennintä käytettäessä törmätään sellaisiin sananmuotoihin, joita ei
osata analysoida. Usein puute johtuu siitä, että lekseemiä, jonka ilmentymä tun-
nistamaton sananmuoto on, ei ole lisätty leksikkoon. Jossakin projekteissa tällai-
set sananmuodot on kerätty talteen ja myöhemmin niiden avulla on muodostet-
tu lekseemejä, jotka on sitten lisätty leksikkoon käsin. Käsityö on aikaavievää ja
kallista, joten automaattinen tapa tunnistaa leksikosta puuttuvat lekseemit voi olla
käytännöllisempi ja tehokkaampi.

Aikaisemmassa luvussa olemme käsitelleet (melko) automaattisia tapoja täyttää
leksikko sanakirjamateriaalin avulla. Nyt tarvitsisimmekeinoja muodostaa lek-
seemit, kun saatavilla ei ole muuta tietoa kuin syötteenä annettu yksittäinen sanan-
muoto. Yksi keino tähän on arvaus eli morfologinen heuristiikka (guessing). Ar-
vausta käsittelemme toisessa aliluvussa. Ensimmäisessa aliluvussa puhumme sii-
tä, miten jo leksikon suunnittelussa voimme tehdä ylläpidettävyyttä parantavia
toimenpiteitä. Lopuksi puhumme jäsentimien evaluoinnista, joka on tärkeä askel,
jotta tiedämme miten jäsennintä ylipäätään tulee ylläpitää.

6.1 Ylläpidettävyys

Leksikon suunnittelun yhteydessä puhuimme siitä, miten leksikon suunnittelun
avulla voidaan helpottaa leksikon myöhempiä laajennuksiatai uusien lekseemien
lisäämistä leksikkoon. Samat asiat vaikuttavat myös leksikon ylläpidettävyyteen,
kun ajattelemme sitä lekseemien automaattisen lisäämisennäkökulmasta.
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Iirinkielisen leksikon rakentamisen yhteydessä (Dhonnchadha and Genabith, 2005)
todetaan, että mahdollisimman yksinkertaisella leksikkorakenteella voidaan hel-
pottaa lekseemien myöhempää lisäämistä. Tässä projektissa leksikko on suunni-

Alkuleksikko

Sana1 Leks1
Sana2 Leks2
Sana3 Leks2

Leks1

Leks2

...

...

...

...

Kuva 8: Yksi jatkoluokka hakusanaa kohden

teltu niin, että jokaiselle hakusanalle on vain yksi jatkoyhteys jatkoluokkiin. Uu-
den hakusanan lisäämiseksi riittää löytää se hakusana, joka edustaa lekseemiä ja
tunnistaa jatkoluokka. Kuvassa 8 näemme miten samaan jatkoluokkaan kuuluvat
sananvartalot taipuvat keskenään samalla tavalla. Tällainen rakenne ei toki ole
välttämättä mahdollinen kaikille kielille ja kaikille sanaluokille. Toinen yleisem-
pi vaihtoehto on esitetty kuvassa 9. Kuvan 9 tapaus on tosin aina muokattavissa
kuvan 8 tilannetta vastaavaksi.

Erona näissä lähestymistavoissa on se, että kuvan 8 tilanteessa jatkoleksikkoja
voi muodostua monia kymmeniä (pahimmassa tapauksessa, jopa satoja), jolloin
sen päätteleminen mikä sanavartalo kuuluu mihinkin jatkoleksikkoon (taivutus-
luokkaan) voi muodostua hyvin työlääksi. Jos erilaisia jatkoluokkia ei muodostu
kohtuuttoman montaa niin ratkaisu on toimiva. Kuvan 9 tapauksessa taas voimme
päästä pienemmällä jatkoluokkamäärällä, joka saattaa joidenkin kielien tapauk-
sessa olla tärkeämpää kuin taivutusluokkien saaminen vastaamaan jatkoluokkia.

Ylläpitoa varten on myös rakennettu erilaisia työkaluja. Niiden avulla tunnista-
mattomien sananmuotojen jäsennystä voidaan tiedustella suoraan käyttäjältä, ih-
misen ja koneen välisen dialogin kautta. Näin on tehty esimerkiksi baskinkielisen
projektin yhteydessä (Alegria et al., 1996). Tällaiset lisäysmetodit ovat kuiten-
kin samaistettavissa lekseemien lisäämiseen käsin, koskaniissäkin ihminen ker-
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Alkuleksikko

Sana1 Leks1, Leks4
Sana2 Leks2, Leks3
Sana3 Leks2, Leks5

Leks1

Leks2

Leks3

Leks4

Leks5

Kuva 9: Useampia jatkoluokkia hakusanaa kohden

too koneelle kaiken tarpeellisen informaation. Toki työkaluissa on se etu, ettei
käyttäjä voi valita mitään sellaista taivutusluokkaa, jota ei ole olemassa. Yritäm-
me kuitenkin tässä löytää automaattisempia, itse jäsennystapahtuman yhteydessä
käytettäviä menetelmiä.

6.2 Arvaus

Arvaaminen eli morfologinen heuristiikka on hyvä apuväline tunnistamattomien
sananmuotojen käsittelyssä. Käyttämällä arvaajaa on mahdollista paitsi paran-
taa jäsentimen tunnistustulosta myös tunnistaa uusia perusmuotoja, jotka puut-
tuvat leksikosta. Näistä perusmuodoista voi myöhemmin tulla hakusanoja, jos pe-
rusmuotoihin lisätään morfologista informaatiota eli muodostetaan perusmuodon
avulla lekseemi.

Niin sanotut arvaajat (guessers) perustuvat Beesleyn ja Karttusen julkaisemassa
kirjassa (2003) esitettyyn muunnelmaan morfologisesta jäsentimestä/generaattorista.
Kirjassa ne määritellään seuraavasti:

45



A GUESSER is a variant of a morfological analyzer that contains all
phonologically possible stems.

Arvaaja on siis paitsi morfologisen jäsentimen variantti myös kaikkien fonologi-
sesti mahdollisten hakusanojen lähde. Normaalissa morfologisessa jäsentimessä
tunnettujen sanavartaloiden määrä on joku kiinteä luku, joka riippuu siitä kuin-
ka monta lekseemiä leksikkoon on lisätty. Arvaaja sen sijaan tunnistaa (teoriassa)
äärettömän määrän fonologisesti mahdollisia sanavartaloita säännöllisten lausek-
keiden (regular expression) avulla. Fonologisesti mahdolliset sanavartalot kattaa
kaikki sanavartalot, jotka kielessä voisivat realisoitua, vaikka niillä ei tällä hetkellä
olisikaan merkitystä annettuna. Tästä esimerkkinä vaikkayksi mahdollinen suo-
menkielinen sanavartalo ’koira’, verrattuna fonologisesti mahdolliseen sanavarta-
loon ’loira’. Molemmat ovat mahdollisia, mutta vain ’koira’ on suomenkielessä
käytössä.

Kirjassaan Beesley ja Karttunen kuvaavat hyvinkin tarkastisitä, miten yksinker-
tainen morfologinen arvaaja voidaan rakentaa ((2003), s.445-451). Kuvissa 10 ja
11 näemme mitä tarkoitetaan sillä, että arvaaja on morfologisen jäsentimen va-
riantti (kuvat ovat Kenneth Beesleyn artikkelista (2004)).

Pre Pre Suf Suf
Leksikon tunnistamat
sanavartalot

Kuva 10: Kaikkien leksikossa olevien sanavartaloiden tunnistaminen

Pre Pre Suf Suf

Kaikki 
fonologisesti 
mahdolliset 
sanavartalot

Kuva 11: Kaikkien fonologisesti mahdollisten sanavartaloiden tunnistaminen

Kuvassa 10 on järjestelmä, joka hyväksyy sanavartaloon liitettäväksi kaksi suffik-
sia ja kaksi prefiksiä. Normaalisti jäsentimessä on leksikko, joka määrittelee min-
kälaiset sanavartalot ovat hyväksyttäviä. Tämä on tilannekuvassa 10. Kuvassa
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11 näemme miten arvaajassa nämä leksikossa määritellyt sanavartalot on korvat-
tu kaikilla fonologisesti mahdollisilla sanavartaloilla. Arvaajia käytetään yleensä
eräänlaisena varajärjestelmänä, jos olemassa oleva leksikko ei syötteenä annettua
sananmuotoa tunnista.

Arvaajista on olemassa myös toisenlainen versio, jonka tehtävä on sama, mutta
toteutus hieman erilainen. Tämä Heli Uibon vironkielisen morfologisen jäsenti-
men yhteydessä kehittämä versio käyttää myös hyväkseen säännöllisiä lausekkei-
ta. Idea on lisätä oma säännöllinen lauseke (esimerkiksi CVVC*V) alkuleksik-
koon, jokaisen taivutustyypin yhteyteen (Uibo, 2005a). Asiasta ei kuitenkaan ole
kerrottu artikkelissa sen tarkemmin.

Arvaajia voi käyttää myös leksikon täyttämiseen, kun muutalähdettä lekseemeil-
le ei ole saatavilla. Arvaajia on kuitenkin yleensä käytetty lähinnä ylläpidollisiin
tarkoituksiin eli yhden lekseemin tai hyvin rajatun aihepiirin lekseemien tunnista-
miseen ja lisäämiseen leksikkoon. Asiaa voidaan lähestyä kahdelta kannalta. Voi-
daan yrittää arvata minkä tahansa tunnistamattoman sananmuodon analyysi jolla-
kin yleisluonnoisella arvaajalla (johon viitataan tulevassa tekstissä termillä yleis-
arvaaja) tai voidaan rakentaa arvaaja, joka on erikoistunut tietynlaisiin sanoihin
(esimerkiksi erisnimiin).

Seuraavissa aliluvuissa mietimme arvausta tarkemmin. Pohdimme ensin minkä-
laisille sananmuodoille tätä menetelmää kannattaa käyttää, seuraavaksi tutkimme
minkälaisia arvaajia eri kielille on implementoitu ja lopuksi mietimme mitä arva-
tuille sanavartaloille tulisi tehdä.

6.2.1 Mitä kannattaa arvata

Se, mitä halutaan arvata, riippuu sovelluksen tarkoituksesta ja leksikossa olevista
puutteista. Aikaisemmin totesimme jo, että jos implementoitavalle kielelle on ole-
massa jokin koneluettava sanakirja, on se aina paras tapa saada kattava leksikko.
Riippuu kuitenkin sanakirjasta, minkälaisia lekseemejä siitä löytyy ja riippuu so-
velluksesta, minkälaisia lekseemejä tarvitaan. Jos sovellus esimerkiksi tulee käsit-
telemään Ikean kalusteiden rakennusohjeita, ei sen tarvitse osata käsitellä ihmis-
ten erisnimiä. Toisaalta työkalujen nimien tulee olla varsin vahvasti edustettuna
leksikossa.

Periaatteessa mistä tahansa sananmuodosta voi arvata sanavartalon, jos tunnis-
tettavaksi on määritelty kaikki fonologisesti mahdolliset sanavartalot. Arvaajia
kuitenkin käytetään enemmän ylläpitoon ja toiset sanaluokat tarvitsevat ylläpi-
toa ennemmän kuin toiset. Yksi sanaluokkien jaottelun periaate on jako umpi-
luokkien ja avoimien luokkien välillä. Korean kielisen KLEX-järjestelmän (Han,
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2004) yhteydessä todetaan avoimista luokista ja umpiluokista seuraavaa:

Some part-of-speech categories, such as affixes, verbs and adjectives
of Korean are considered a closed class: they consist of a closed set
of vocabulary items, and addition of new vocabulary items israre. On
the other hand, common nouns (NNC), proper nouns (NPR), adverbs
(ADV) and interjections (IJ) are open classes which allow novel vo-
cabulary items, including newly formed words or borrowed words, to
be added more freely.

Umpiluokat ovat sellaisia sanaluokkia, joihin ei (yleensä) liity uusia sananmuo-
toja. Avoimet luokat sen sijaan, ovat nimensä mukaan avoimia ja niihin kuuluvat
sananmuodot voivat lisääntyä. Esimerkkinä sananmuotojenlisääntymisestä vaik-
ka kieleen juuri muodostuneet sanat tai lainatut sanat. Tästä voisimme päätellä,
että jos leksikko on täytetty laajalla ja kattavalla koneluettavalla sanakirjalla, löy-
tyvät umpiluokkien edustajat todennäköisesti jo leksikosta. Tällöin ei ole odotet-
tavissa, että törmättäisiin moniin tunnistamattomiin sanoihin näistä luokista (esi-
merkiksi korean kielessä verbeihin tai adjektiiveihin).

Vaikka lainauksessa onkin sanottu toisin, affiksit eivät muodosta minkäänlaista
sanaluokkaa. Korean tapauksessa on olemassa kirjoitusmerkkejä, jotka voidaan
tunnistaa affikseiksi. Tällöin jäsentämisen näkökulmastavoidaan katsoa, että tek-
nisesti affiksit muodostavat tietynlaisen luokan, mutta sanaluokaksi sitä ei ole hy-
vä kutsua.

Arvaajia voidaan myös jossain tapauksissa käyttää laajemmin hyväksi. Esimer-
kiksi Zulun kielen (Pretorius and Bosch, 2003) ongelma on, että zulu on suhteelli-
sen uusi kieli eli sen kielioppi ja sanasto on alkanut vakiintua vasta viime aikoina.
Uusilla kielillä uusia sanoja syntyy koko ajan ja hyvin nopeasti. Tämän vuok-
si morfologisen jäsentimen leksikkoa on vaikea pitää kieleen nähden ajantasal-
la. Tällaisessa tapauksessa arvaajia ei käytetä niinkään ylläpitoon vaan enemmän
uusien sanavartaloiden tunnistamiseen päämääränä leksikon täyttäminen. Arvaa-
jien tulisi myös tunnistaa kaikkia sanoja sanaluokista riippumatta.

6.2.2 Arvaajia käytännössä

Kirjassaan Beesley ja Karttunen ((2003), s.167-168) esittelevät mooninkielisen
(monish language) arvaajan. Puhuessamme kaikkien fonologisesti mahdollisten
sanavartaloiden tunnistamisesta, emme tietenkään tarkoita, että arvaaja tunnistai-
si mitä vain. Jotta tunnistettaisiin jonkun tietyn kielen kaikki sanavartalot, tulee
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määritellä säännöllinen lauseke (regular expression), joka kuvaa minkälaisia tä-
män kyseisen kielen sanavartalot voivat olla. Moonin kielen tapauksessa asioita,
jotka tulisi ottaa huomioon säännöllistä lauseketta implementoidessa, ovat:

• Moonin kielen sanavartalossa on ainakin yksi vokaali.

• Mooninkielinen sanavartalo ei voi sisältää sekä etuvokaalia että takavokaa-
lia.

Kun meillä on tällaista tietoa implementoivasta kielestä,on mahdollista ainakin
arvata mikä voisi olla tunnistamattoman sananmuodon sanavartalo.

Kuten on jo aikaisemmin mainittu, kaikki mahdolliset fonologiset sanavartalot pi-
tää sisällään myös sellaiset sanavartalot, jotka ovat kielen määritelmän mukaan
mahdollisia, mutta joille ei kuitenkaan ole kielessä (ainakaan toistaiseksi) muo-
dostunut merkitystä. Esimerkiksi zulun kielen projektissa (Pretorius and Bosch,
2003) törmättiin tähän tapaukseen. Projektin ongelma oli,ettei zulun kielelle ole
kunnollista koneluettavaa resurssia. Arvaajaa käytettiin projektissa laajemmin se-
kä morfologisen jäsentimen tunnistustuloksen parantamiseen että zulunkielisen
XML-muotoisen leksikon rakentamiseen. Alla esimerkki siitä, miten zulunkieli-
nen arvaaja toimisi kohdatessaan tunnistamattoman sananmuodon. Jos leksikkoon
ei kuulu substantiivi sanavartalo ’-zi’ ja morfologinen jäsennin kohtaa sananmuo-
don ’imizi’, on arvauksen tulos seuraavanlainen:

i[NPrePre5]li[BPre5]mizi+Guess[NStem]
i[NPrePre4]mi[Bpre4]zi+Guess[NStem]

’Mizi’ olisi fonologisesti mahdollinen sanavartalo zulunkielessä, mutta sillä ei ai-
nakaan toistaiseksi ole merkitystä. ’Zi’, sen sijaan on merkityksellinen ja lisättäi-
siin leksikkoon. Leksikografi rakentaisi sille seuraavanlaisen kirjauksen (entryn)
XML-muotoiseen leksikkoon:

-zi (umuzi ... imizi) n 1. village, homestead ...

Kirjauksen ulkoasusta ei ole kerrottu sen enempää, mutta ilmeisesti suluissa ole-
vassa osassa on konkreettisia esimerkkejä lekseemin ilmentymistä. Tämän jälkeen
on sanaluokka, oletettavasti taivutusparadigman numero ja lopuksi englanninkie-
linen merkitys.

Arvaajat voivat myös erikoistua johonkin tiettyyn tehtävään tai niitä voi toimia
monta rinnakkain. Iirinkielisessä projektissa (Dhonnchadha and Genabith, 2005)
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on toteutettu kahdeksan erilaista arvaajaa. Arvaajia on toteutettu kolmea eri tyyp-
piä. Yhden tyyppinen verbeille ja kaksi erilaista arvaajatyyppiä substantiiveille.
Verbien käsittely on iirinkielessä siinä mielessä helppoa, että iirinkielen verbit
ovat hyvin erikoistuneita. Jos siis tunnistamaton sananmuoto päättyy johonkin
verbisuffiksiin, voidaan sananmuoto tästä päätellä verbiksi. Verbin leksikaaliset
ominaisuudet voidaan taas päätellä verbisuffiksista. Verbeille riittikin yksi arvaa-
ja. Substantiiviarvaajista toinen arvaajatyyppi käyttäähyväkseen sanavartaloiden
loppuja ja suffikseja, jotka yleensä liittyvät esimerkiksitiettyyn sukuun tai lu-
kuun. Toisentyyppiset substantiiviarvaajat taas olivat yleisempiä. Ne arvasivat su-
kupuolta ja lukua sanan viimeisen tavun sisältämistä vokaaleista. Alla näemme
palan säännöllisen lausekkeen skriptistä, jota käytettiin iirinkielisessä projektissa.
Pala kuuluu yhteen substantiiviarvaajista.

define BV [ a|o|u|á|ó|ú ] ; # Broad Vowels
define SV [ e|i|é|í ] ; # Slender Vowels
define BrSyl [ (C)(C)(C) (V)(V) BV (C) (C) (C) ];
define SlSyl [ (C)(C)(C) (V)(V) SV (C) (C) (C) ];
define NounsSg [(Syl) (Syl) SlSyl C ] "+Guess+Noun+Fem+Com+Sg:0"
| [ (Syl) (Syl) BrSyl C ] "+Guess+Noun+Masc+Com+Sg:0";
define NounsPl [(Syl)(Syl)(Syl) SlSyl [a|í]] "+Guess+Noun+Fem+Com+Pl:0"
| [(Syl)(Syl)(Syl) BrSyl [a|í]] "+Guess+Noun+Masc+Com+Pl:0";

Erilaisia arvaajia substantiiveille oli viisi kappaletta. Jokaisen tehtävä oli tunnis-
taa hieman erityyppisiä substantiivejä, kuten esimerkiksi erisnimiä tai substantii-
veistä koostuvia yhdyssanoja. Järjestelmään kuului näiden lisäksi myös mm. lai-
nasanojen arvaaja.

Korean kielisessä KLEX-järjestelmässä (Han, 2004) on sen sijaan implementoitu
kaksi erilaista arvaajaa. Ensimmäinen oli yleisarvaaja, joka yrittää löytää analyy-
sia periaatteessa mille tahansa tunnistamattomalle sanalle (avoimen luokan sanal-
le). Toinen arvaaja on erikoistunut arvaamaan korean erisnimiä. Koreankieliset
erisnimet koostuvat yleensä kolmesta tavusta, joista yksimuodostaa sukunimen
ja kaksi muuta muodostavat etunimen. Erisnimet ovat sinänsä hankalia, että niitä
esiintyy miltei kaikissa teksteissä, mutta niiden kaikkien lisääminen leksikkoon
on mahdotonta, koska niitä ilmaantuu kokoajan uusia. Erisnimien arvaajan raken-
taminen on yksi (ei tosin välttämättä tehokkain) tapa käsitellä erisnimiä.

50



6.2.3 Arvattujen sanavartaloiden lisäämisestä leksikkoon

Aluksi hieman kertausta aikaisemmasta. Kenneth Beesleyn määritelmä arvaajista
ja niiden käytöstä kuuluu seuraavasti (2004):

At some point, if you’ve done your work well, improvement should
reduce mostly to adding new roots to the dictionary. But usingfinite-
state techniques, you can also build a modification of your analyzer
that actively suggests new roots that need to be added to the dic-
tionary. Such "guessers"or "root-guessing analyzers"can be applied
when the strict analyzer, based on enumerated roots, fails.

Jos leksikon rakennustyö on tehty hyvin, ylläpito typistyylähinnä uusien sanojen
lisäämiseen leksikkoon. Käyttämällä äärellistilaisia tekniikoita, voimme rakentaa
arvaajan, joka aktiivisesti ehdottaa uusia leksikkoon lisättäviä sanavartaloita sil-
loin, kun leksikkoon pohjautuva analyysi epäonnistuu. Arvaajat voivat siis ehdot-
taa/tunnistaa sellaisia sanavartaloita, jotka ovat fonologisesti mahdollisia ja jotka
tulisi lisätä leksikoon, mutta lisäysmekanismia ei itse arvaajaan kuulu. Arvaajan
tunnistamat muodot voidaan tarkastaa käsin ja leksikografivoi lisätä niistä tarvit-
tavat leksikkoon. Toinen vaihtoehto on, että lisäysprosessi automatisoidaan.

Heli Uibo kertoo vironkielisen projektin yhteydessä seuraavaa.

We have designed a software for updating the lexicon automatically.
... The algorithm derives the lexical representation for any new word
which should be included into rootlexicon, based on the inflection
type given by type detection module and the phonemes of the first
syllable of the given word.

Projektia varten on kehitetty sovellus, joka päivittää leksikkoa automaattisesti. Al-
goritmi muodostaa lekseemin mistä tahansa leksikkoon lisättävästä uudesta sanavar-
talosta. Tästä menetelmästä tai sen tuottamasta tuloksesta ei kuitenkaan kerrota
enempää. Uudemmassa artikkelissaan (2005a) Uibo puhuu säännöllisten lausek-
keiden liittämisestä taivutusluokkiin ja uusien sanojen taivutusluokkien tunnista-
misesta sitä kautta (kuten mainitsimme jo luvun alussa). Uibo ei kuitenkaan tar-
kenna, onko molemmissa artikkeleissa kyse samasta menetelmästä.

Muissa arvaajia käyttävissä projekteissa käytännöt ovat vielä hämärämpiä. Zulun-
kielisessä projektissa (Pretorius and Bosch, 2003) sanotaan kyllä suoraan, että
leksikografi rakentaa XML-leksikkoon lisättävät lekseemit, mutta silti työtä kut-
sutaan puoliautomaattiseksi:
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By means of the guesser, a significant number of new roots/stems for
inclusion in the analyzer may be extracted. These new roots/stems
will lead to new entries in the evolving XML lexicon as well. The
(semiautomated) enhancement cycle is completed by the inclusion
of these new roots/stems in the morphological analyzer and by the
subsequent recompilation thereof.

Minusta termi puoliautomaattinen on epämääräinen tässä yhteydessä, eikä sitä pi-
täisi käyttää, koska kyse on kuitenkin leksikografin työstä, eikä koneen työstä.

Koreankielisessä projektissa (Han, 2004) ja iirinkielisessä projektissa (Dhonnchadha
and Genabith, 2005) ei suoraan sanota miten arvattujen sanavartaloiden lisäämi-
nen leksikkoon on ajateltu hoitaa. Vaihtoehtoina ovat (karkeasti) lekseemien muo-
dostaminen leksikografin tai automaation avustuksella. Iirinkielisessä projektissa
arvaajien toiminta (jota kuvattiin edellisessä aliluvussa) on sellaista, että ainakin
arvattujen verbien kohdalla automaattinen lisääminen pitäisi olla mahdollista. Vi-
ronkielisestä projektista kerrottujen tietojen perusteella voimme kuitenkin todeta,
että arvattujen lekseemien lisääminen leksikkoon automaattisesti on mahdollista.
Ilmeisesti, ainakin tällä hetkellä, se kuitenkin hoidetaan ihmisavusteisesti.

6.3 Evaluoinnista

Merkittävä tekijä leksikoiden ylläpidossa, on olemassa olevan leksikon kattavuu-
den ja oikeellisuuden evaluointi eli arviointi. On selvitettävä mitä puutteita ole-
massa olevassa leksikossa on, jotta saisimme selville minkälaisia ylläpidollisia
toimenpiteitä meidän tulee suorittaa. Puutteet voivat olla leksikon rakenteeseen
tai kattavuuteen liittyviä. On myös hyvä arvioida, miten hyvin leksikko sopeutuu
uusiin sananmuotoihin eli minkälainen se on ylläpidettävyydeltään.

Jäsennintä voidaan evaluoida itseensä nähden, jolloin verrataan jäsentimen ai-
kaisempaa toimintaa sen nykyiseen toimintaan. Tämän evaluoinnin avulla voi-
daan saada selville jäsennintä vaivaavat ongelmat esimerkiksi puutteet leksikossa.
Näin on myös mahdollista arvioida korjaavien toimenpiteiden (esimerkiksi arvaa-
jien implementoinnin) vaikutusta jäsentimen suorituskysyyn. Jäsennintä voidaan
myös evaluoida muihin jäsentimiin nähden, jolloin ongelmaksi tulee ratkaisujen
erilaisuus. Kahden tai kolmen jäsentimen vertaaminen toisiinsa vaatii niiltä sa-
mallaisuutta ratkaisujen suhteen. Tällöin voimme päästä käsiksi eroavan toteu-
tuksen tuomaan hyötyyn tai haittaan. Vertailu suuremman jäsenninmäärän kesken
vaatisi jo jotakin yleisesti määriteltyä kriteeristöä, jotta jäsentimien tuottamia tu-
loksia voitaisiin verrata. Seuraavissa aliluvuissa pohdimmekin evaluointia ensin
yleisemmin ja sitten monen jäsentimen evaluoinnin näkökulmasta.
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6.3.1 Jäsentimen suhde itseensä

Helpoin ja yleisin tapa evaluoida leksikon kattavuutta, onantaa morfologisel-
le jäsentimelle syötteenä korpus tai suuri sanalista ja tilastoida kuinka hyvin se
tunnistaa minkäkin tyyppisiä sananmuotoja. Toinen tapa onevaluoiden jäsenti-
men tuottamien analyysien oikeellisuutta. Arvio analyysistä voidaan tehdä oi-
kein/väärin perusteella, jos kyseessä on vain yhden analyysin tuottava jäsennin.
Jos kyseessä on monta analyysia tuottava jäsennin (kuten usein on) voidaan jäsen-
nintä arvioida myös sen perusteella kuinka monta analyyseistä on oikeellisia.

Yllä mainitut toimenpiteet evaluoivat leksikkoa kvantitatiivisesta eli määrällises-
tä näkökulmasta, joka on yleisin tapa arvioida leksikon laatua. Määrällinen nä-
kökulma on hyvä siksi, että numeraalisia arvoja on helppo vertailla keskenään.
Toisaalta, jotta vertailulla olisi jotain arvoa tulee meillä olla jonkinlaiset perus-
tulokset (jonkin hyväksi arvioidun jäsentimen tuottamat tulokset), joiden suhteen
tutkittavan leksikon tuottamia tuloksia voidaan arvioida. Joskus voisi olla paikal-
laan myös pohtia jäsentimiä kvalitatiivisesta eli laadullisesta näkökulmasta. Laa-
dullisia asioita ovat esimerkiksi jäsentimen tuottamien morfologisten kuvausten
kattavuus tai morfologisten kuvausten ulkoasun informatiivisuus (oli analyysin
kuluttaja sitten ihminen tai kone).

Tuloksien luotettavuuden arviointi olisi myös paikallaaneli olisi hyvä miettiä
kuinka paljon evaluoinnin tuloksiin voi luottaa. Jos tulokset on saatu materiaa-
lilla, joka on jäsentimelle uutta, ovat tulokset todennäköisesti luotettavia. Jos taas
jäsennintä on ylläpidetty evaluoitavan materiaalin suhteen esimerkiksi niin, että
lekseemien lisäämisen jälkeen on tehty uusi ajo samalla materiaalilla, ovat tämän
toisen kierroksen tulokset jo epäilyttävämpiä. Testikorpukset, joita projekteissa on
yleensä käytetty, vaihtelevat parin tuhannen ja parin sadantuhannen sanan välillä.
Tutkimalla tilastoja voidaan nähdä, jos tunnistustulokset ovat huonompia jonkin
sanaluokan osalta. Tällöin voidaan miettiä onko parempi lisätä suoraan uusia lek-
seemejä näihin sanaluokkiin vai rakentaa arvaaja täydentämään tunnistusaukkoa.
Jos päädytään arvaajan toteuttamiseen, on silloinkin mietittävä vielä minkälais-
ta arvaajaa tarvitaan. Jos puutteita on vähän joka paikassaesimerkiksi siksi, että
leksikaalista materiaalia ei ole ollut saatavilla tarpeeksi (kuten oli zulun kielen ta-
pauksessa), on yleisarvaaja paras vaihtoehto. Jos taas ongelma on jollakin tietyllä
alueella, kuten erisnimien tunnistamisessa, voidaan silloin jäsentimen tunnistustu-
loksia parantaa eniten rakentamalla arvaaja erisnimiä varten (kuten korean kielen
tapauksessa).

Evaluoinnissa käytettävän materiaalin tulisi olla mahdollisimman monipuolista ja
toisaalta jäsentimen käyttötarkoituksen mukaista. Parasta olisi arvioida leksikkoa
sellaisen materiaalin pohjalta, jota jäsennin tulee saamaan syötteekseen käyttöön-
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oton jälkeen. Evaluointia tulee toki tehdä myös ylläpidon jälkeen, esimerkiksi ar-
vaajien implementoinnin jälkeen. Iirinkielisessä projektissa (Dhonnchadha and
Genabith, 2005) oli arvioitu tunnistustuloksen parannusta jokaisen leksikon laa-
jennusaskeleen jälkeen. Tulokset voimme nähdä seuraavalla sivulla sijaitsevassa
taulukossa. Parhaan yksittäisen tulosparannauksen tuotti koneluettavien sanakir-
jojen käyttö leksikon täyttämisessä. Erisnimien arvaaja ja optisen merkinluvun
(OCR) avulla tunnistettu erisnimimateriaali tulivat hyväksi kakkoseksi. Imple-
mentoimalla monia erilaisia arvaajia, tunnistustulos saatiin nousemaan hyvin kor-
keaksi.

% tunnistettuja
syötteitä

% parannus

FST LEKSIKOT
Alkuperäinen leksikko 80.52
MRD leksikot 90.74 10.22
OCR leksikot 92.53 1.79
Adverbiaali subst./adj. leksikot 93.10 0.57

FST LEKSIKOT JOHDETUT
FSTs
Johdetut prefiksit 93.69 0.59
Johdetut suffiksit 93.72 0.03

FST ARVAAJAT
Verbi arvaajat 93.99 0.27
Verbaalisten Subst./Adj arvaaja 94.30 0.31
Substantiivi Guesser 1 94.73 0.43
Substantiivi yhdyssanojen arvaaja 95.55 0.82
Erisnimien Arvaaja 98.61 3.36
Substantiivi arvaaja 2, myös poik-
keukset

98.88 0.27

Lainasanojen arvaaja 99.01 0.13
Muu arvaaja 100.0 0.99

6.3.2 Jäsentimen suhde muihin

Morfologisen jäsentimen rakennusprojektin aikainen ja jälkeinen evaluointi on to-
ki tärkeää, mutta hyvä olisi jos pystyisimme myös vertailemaan erilaisia jäsenti-
miä keskenään. Jäsentimien evaluointi niiden itsensä suhteen tuottaa monia luku-
ja ja tuloksia, mutta kysymys onkin, miten kahden tai useamman morfologisen
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jäsentimen tuottamia lukuja voidaan verrata jonkin toisenmorfologisen jäsenti-
men tuottamiin lukuihin? Jos vertailtavat jäsentimet on rakennettu samoja peri-
aatteita hyväksi käyttäen tai saman työryhmän toimesta, onjäsentimien keskenäi-
nen vertailu helpompaa (koska voidaaan käyttää esimerkiksi samanlaisia testejä).
Tilannetta helpottaisi myös, jos vertailtavien jäsentimien jäsentämissä kielissä toi-
misi samanlaisia morfologisia prosesseja. Kvantitatiiviset mittarit toimivat kuiten-
kin aika hyvin.

Heli Uibon ja Trond Trosterudin artikkelissa erilaisia järjestelmiä on vertailtu kes-
kenään (2005). Artikkeli vertailee ratkaisuja, joita on tehty viron ja saamen mor-
fologisten jäsentimien rakennusprojektien yhteydessä. Vertailtavina oli kolme eri-
laista jäsennintä: kaksi saamenkielistä jäsennintä (pohjois- ja luulajansaamen) ja
yksi vironkielinen jäsennin. Näistä kolmesta jäsentimestä vertailtiin niiden rat-
kaisua astevaihtelun (consonant gradiation) mallintamisessa. Mallinnustapoja on
kaksi, leksikaalinen ja morfofonologinen. Leksikaalinentarkoittaa, että astevaih-
telu on toteutettu leksikon avulla ja morfofonologinen taas sitä, että astevaihtelu
on toteutettu lekseemien avulla. Järjestelmiä evaluoitiin seuraavia mittareita käyt-
täen (evaluoinnissa pyrittiin ottamaan huomioon, että jäsentimien leksikoiden ke-
hitystyö oli eri vaiheissa):

• Kuinka monta tietoa (record) liittyy yhteen lekseemiin alkuleksikoissa.

• Kuinka monta jatkoluokkaa lekseemiin liittyy.

• Kuinka monta tilaa ja siirtymää on tuloksena saadussa morfologisessa jäsen-
timessä (trasduktorissa).

• Kuinka kauan jäsentimen (leksikko ja säännöt) kompilointikestää.

On ollut myös yksi varteenotettava yritys rakentaa universaalit evaluointikritee-
rit morfologisille jäsentimille. Tämän tapahtuman nimi oli morpholympics eli
morfologiset olympialaiset (Hausser, 1994; Lingsoft, 1994). Siihen osallistui 10
jäsennintä ja tutkijoita 12 eri maasta. Roland Hausserin kirjoittamassa loppurapor-
tissa (1994) käsitellään evaluointiin käytettyjä kriteerejä ja evaluoinnin tuloksia.
Jäsentimiä arvioitiin sekä jäsennyksen että implementaation laadun suhteen. Jotta
jäsentimiä voitiin arvioida toisiinsa nähden, käytettiintapahtumassa viidentyyp-
pisiä testimenetelmiä:

1. Tekstiä, joka sisältää kirjoitettua kieltä (w-teksti)

2. Tekstiä, joka sisältää annotoitua (transcribed) puhuttua kieltä (s-teksti)

3. Sanalistaa, joka koostuu tekstissä irrotetuista sananmuodoista (t-lista)
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4. Kysymyksiä, joiden avulla evaluoidaan jäsennyksen laatua (a-kysymykset)

5. Kysymyksiä, joiden avulla evaluoidaan implementaationlaatua (i-kysymykset)

Raportissa todetaan myös, että erilaisten järjestelmien vertaaminen toisiinsa on
vaikeaa (ellei mahdotonta), jos testattavia tekstejä ja sanalistoja ei ole valmistet-
tu tätä nimenomaista testaamistarkoitusta varten. A-kysymysten avulla oli tarkoi-
tus selvittää, kuinka hyvin jäsennin selviää erilaisista morfologisista prosesseista
ja kielellisistä (ortographic) ilmiöistä. I-kysymysten avulla pyrittiin selvittämään,
kuinka hyvin järjestelmä tunnistaa sananmuotoja automaattisesti ja miten helposti
se sopeutuu uuteen(/uudentyyppiseen) syötteeseen.

Morfologisissa olympialaisissa näitä viittä testimenetelmää käytettiin neljän kri-
teerin evaluoimiseksi: kattavuus, nopeus, jäsennyksen laatu ja implementaation
laatu. Ensimmäistä kahta evaluoitiin w-tekstin, s-tekstin ja t-listan avulla ja kah-
teen viimeiseen käytettiin lingvistien luomia kysymyksiä. Tulokset eivät olleet
kovin hyviä johtuen osittain siitä, että evaluointimenetelmät kehitettiin tapahtu-
man yhteydessä eikä etukäteen. Raportissa puhutaankin universaalien kriteerien
ja jonkinlaisen keskitason mittapuun määrittelemisen puolesta, jotta tulevaisuu-
dessa evaluointi voisi olla helpompaa.
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7 Tulevaisuudesta

Olemme tässä työssä yrittäneet luoda katsausta äärellistilaisten morfologisten jäsen-
timien menneisyyteen ja nykytilaan. Painopisteen olemme pyrkineet pitämään
sellaisissa leksikkoon ja sen sisältöön vaikuttavissa asioissa, jotka ovat mahdol-
lisimman kieliriippumattomia. Etsimme ensin yleisiä suunnitteluperiaatteita lek-
sikkorakenteen luomiseen ja totesimme, että niitä on vähemmän kuin olisi suo-
tavaa. Toiseksi olemme miettineet leksikon kansoittamisen ongelmia ja prosessin
mahdollista osittaista tai kokonaista automatisointia. Kolmanneksi olemme miet-
tineet leksikon ja lekseemien ylläpitoa ja leksikon kattavuuden ja tarkkuuden eva-
luointia. Koska projektit eivät ole aina olleet kovin järjestelmällisesti toteutettu-
ja, olemme pyrkineet etsimään projekteista ohjelmistotuotannollisia piirteitä. Pyr-
kimys on ollut myös, suunnittelun järjestelmällisyyden lisäksi, etsiä inhimillistä
työtä minimoivia teknisiä apuvälineitä tai ratkaisumalleja sekä merkkejä pitkän-
tähtäimen ajattelusta, jolla on pyritty parantamaan leksikon ylläpidettävyyttä ja
muokattavuutta erilaisiin tehtäviin. Lopputulokseksi voidaan todeta, että tietyl-
lä järjestelmällisyydellä ja teknologiaa hyväksikäyttäen, erilaisten äärellitilaisten
morfologisten jäsentimien toteuttaminen eri kielille on suhteellisen nopeallakin
aikataululla mahdollista. Formalismi on joustava ja edelleen hyvin elinvoimainen
kaikkien näiden vuosien jälkeenkin.

Tässä työssä esitettyjä ajatuksia arvioidessa, tulisi ottaa huomioon ensinnäkin se,
että olemme tarkastelleet lähinnä tutkimusprojekteja. Kaupallisista projekteista ei
implementoinnin yksityiskohtia (usein ei mitään muutakaan) kilpailullisista syis-
tä julkaista, joten on vaikea arvioida kuilua tieteellisten ja kaupallisten projektien
välillä. Kaupalliset projektit olisivat todennäköisestiennemmän ohjelmistotuotan-
nollisia. Tieteellisiä projekteja olemme tässä jo arvostelleetkin ajoittaisesta suun-
nitelmallisuuden puutteesta. Tutkimuksen tulevaisuus saattaa siis hyvinkin olla
jossakin yrityksessä jo nykyisyyttä.

Suositeltava tapa viedä läpi morfologisen jäsentimen rakennusprojekti uudelle
kielelle, on suorittaa projekti mahdollisimman hyvän ja tarkan suunnitelman mu-
kaan. Suunnitelmassa tulisi käydä läpi mahdollisuudet uudelleenkäyttää leksik-
koa, apuvälineitä tai valmiita osia joistakin soveltuvista kieliteknologisista pro-
jekteista. Suunnittelun jälkeen projektin vetäjillä tulisi olla selkeä kuva siitä, min-
kälainen leksikonrakenne tulee olemaan ja minkälaista leksikaalista materiaalia
se tulee sisältämään. Tulevaisuuden projektissa, leksikon suunnittelun jälkeen, it-
se leksikon täyttäminen jonkin sanakirjan materiaalista olisi automaattista ja yl-
läpito arvaajien (tai muiden vastaavien sananmuodon perusmuodon tunnistimien)
avulla ainakin puoliautomaattista. Kuitenkin niin, että tarvitaan mahdollisimman
vähän manuaalista työtä.
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Äärellistilainen morfologinen jäsennin ei tietenkään oleainoa mahdollinen lähes-
tymistapa morfologiseen jäsentämiseen. Myös täyteen automaattisuuteen pyrki-
viä projekteja on toteutettu, esimerkiksi (Itai, 1994; Yarowsky and Wicentowski,
2000). Äärellistilainen morfologia lähtee kuitenkin siitä, että ihan kaikkea morfo-
logiasta ei voida koneellisesti irroittaa tekstistä vain tutkimalla tilastollisesti eri-
laisia sananmuotoja ja niiden distribuutiota. Morfologian mallintamiseen tarvitaan
äärellistilaisen lähetymistavan mukaan joitakin olettamuksia mallinnettavan kie-
len rakenteesta ja siinä tapahtuvista morfologisista prosesseista. Myös lekseemien
muodostaminen ja lisääminen leksikkoon tapahtuu tiettyjen kielitieteellisten tieto-
jen pohjalta, vaikka itse lisäämisprosessi olisikin automatisoitu. Yarowsky ja Wi-
centowski (Yarowsky and Wicentowski, 2000) esittivät vuonna 2000 oman mal-
linsa, jonka avulla morfologinen jäsennys voitiin saavuttaa kokonaan tilastollisen
päättelyn avulla. Tässä mallissa ei ollut mitään alkuolettamuksia, vaan jäsennys-
tä tehtiin korpuspohjaisen algoritmin avulla. Tällä hetkellä on mahdoton sanoa
kumpi malli on parempi. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

Äärellistilaisten tekniikoiden työstäminen olisi helpompaa, jos olemassa olisi jo-
tain yleisiä työkaluja. Anssi Yli-Jyrä pohtii artikkelissaan työkalupakin (work-
bench) luomista (Yli-Jyrä, 2005) äärellistilaisten tekniikoiden käytön helpottami-
seksi. Näiden työkalujen tulisi olla ilmaiseksi saatavilla, jonkin avoimen lähde-
koodin periaatteiden mukaisesti. Tällaiset työkalut varmasti helpottaisivat tulevai-
suudessa äärellistilaiseen teknologiaan pohjautuvien morfologisten (ja muiden-
kin) työvälineiden kehittämistä. Näistä olisi apua varsinkin vähemmistökielille.
Toivottavaa olisikin, että vapaasti kehitettävien ja ilmaisten teknisten apuvälinei-
den saatavuus ja samalla käyttö kasvaisi. Tämä ehkä lähentäisi nykyisyyttä Anssi
Yli-Jyrän artikkelissaan toivomaan suuntaan:

The availability of good things should grow according to their impor-
tance rather than vice versa: human creatures need oxygen too much
to pay for it, but they can pay something for a car.
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