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1 Johdanto

Tiedonhakujärjestelmässä käyttäjälle haetaan automaattisesti hänen tiedontarvettaan vas-
taavaa tietoa laajasta tietovarastosta. Eräs tyypillinen tiedonhakujärjestelmä on dokument-

tihakujärjestelmä (engl. document retrieval system). Siinä käyttäjä syöttää järjestelmälle
tiedontarpeensa ilmaisevan kyselyn, esimerkiksi joukon avainsanoja. Järjestelmä hakee
dokumenttikokoelmastaan annettuun kyselyyn parhaiten täsmääviä dokumentteja ja pa-
lauttaa ne käyttäjälle. Järjestelmän voi arvioida toimivan hyvin, jos palautetut dokumentit
ovat relevantteja eli vastaavat käyttäjän tiedontarvetta.

Dokumenttihakujärjestelmille on myös tyypillistä, että sen kokoelmaan tallennetut doku-
mentit ovat vaihtelevan kokoisia ja että nämä dokumentit tarjotaan käyttäjälle lyhentämät-
töminä [Coo64]. Jos käyttäjän etsimä tieto on vain tietyssä kohtaa tuloksena saatua pitkää
dokumenttia, joutuu hän tekemään lisätyötä löytääkseen tämän kyseisen kohdan doku-
mentista. Eräs tapa yrittää ratkaista tätä ongelmaa on tekstikatkelmahaku (engl. passage
retrieval) [Mof93, SAB93]. Tässä tutkielmassa käytetään lyhyempää termiä katkelma tar-
koitettaessa tekstikatkelmaa.

Katkelmahakujärjestelmä palauttaa käyttäjälle haun tuloksena sellaisia kokonaisten do-
kumenttien osia, katkelmia, jotka parhaiten vastaavat käyttäjän tiedontarvetta. Katkelman
on tarkoitus olla sopivan kokoinen osa tekstiä: niin lyhyt, että haluttu tieto löytyy siitä
helposti, mutta myös tarpeeksi pitkä sisältääkseen oleellisen tiedon. Eräs katkelmahaun
ongelma onkin se, millä tavoin dokumentit jaetaan katkelmiksi [Cal94, KaZ01].

Yksinkertaisen katkelmahakujärjestelmän lisäksi katkelmahakua voi soveltaa myös muun
tyyppisissä tiedonhakujärjestelmissä. Koska katkelma parhaassa tapauksessa näyttää ai-
noastaan dokumentin oleellisimmat kohdat, sitä voidaan käyttää automaattisen relevans-
sipalautteen antamisessa [Rob95, Kna95, All03, All04]. Tässä menetelmässä käyttäjälle
esitetään haettuja katkelmia ja hän ilmoittaa järjestelmälle, olivatko katkelmat hänen mie-
lestään relevantteja. Järjestelmä pyrkii tämän palautteen perusteella parantamaan hakutu-
losta.

Kysymys-vastaus -järjestelmässä käyttäjä tekee kysymyksen käyttäen luonnollista kieltä.
Järjestelmä hakee dokumenttikokoelmasta lyhyen katkelman tekstiä, josta vastaus kysy-
mykseen on suoraan luettavissa [Voo03]. Esimerkiksi:

Kysymys: Milloin Suomi itsenäistyi?
Vastaus: 6.12.1917 eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän peri-

aatteen, jonka mukaan Suomi oli oleva riippumaton tasavalta.
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Kysymys-vastaus -järjestelmä hakee ensin kyselyyn täsmääviä dokumentteja tai katkel-
mia dokumenttikokoelmastaan ja sen jälkeen eristää vastauksessa esitettävän tiedon näistä
hakutuloksista. Vastauksen eristämisessä käytettävät luonnollisen kielen käsittelyn mene-
telmät ovat usein raskaita. Tämän takia voi olla edullisempaa käyttää vastauksen eristä-
misen aineistona lyhyitä katkelmia täyspitkien dokumenttien sijaan [LVF02]. Katkelma-
hakukomponentti onkin tyypillinen osa useissa kysymys-vastaus -järjestelmissä [Tel03].

Myös dokumenttihakujärjestelmissä voi olla hyödyllistä käyttää katkelmahakua. Tällöin
järjestelmä hakee kyselyä vastaavia katkelmia kokoelmastaan, mutta palauttaa haun tu-
loksena ne kokonaiset dokumentit, jotka sisältävät täsmääviä katkelmia. Tällä tavoin on
mahdollista parantaa löydettyjen dokumenttien relevanssia [SAB93, Cal94].

Tämä tutkielma käsittelee niitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon katkelmahakumene-
telmää toteutettaessa. Katkelmahakua voidaan tarkastella kahtena osa-ongelmana: tekstin

jakamisena katkelmiin (engl. passage extraction) ja katkelmien järjestämisenä niiden re-
levanssin mukaan (engl. passage ranking). Tutkielmassa tarkastellaan erilaisia kirjallisuu-
dessa esitettyjä katkelmiinjakomenetelmiä ja katkelmien järjestämismenetelmiä. Tämän
lisäksi tarkastellaan katkelmahakujärjestelmän toteuttamista näitä menetelmiä käyttäen,
sekä erään tällaisen toteutuksen suorituskykyä.

Katkelmiinjakomenetelmiä on kehitetty useita [Cal94, LVF02]. Valittaessa sopivaa mene-
telmää katkelmahakujärjestelmään voidaan menetelmiä arvioida sen mukaan, miten pal-
jon menetelmä parantaa järjestelmän suorituskykyä [KaZ01], sekä muodostettavien kat-
kelmien laadun mukaan [JiZ04].

Katkelmien järjestämisen toteutukseen kuuluu sopivan täsmäytysmenetelmän valinta. Käy-
tännössä kaikki katkelmahaun täsmäytysmenetelmät on alunperin kehitetty dokumentti-
hakuun [Tel03]. Katkelmien järjestämisessä ongelmaksi voi muodostua katkelmien suu-
ren määrän käsittely [KZS99]. Tässä tutkielmassa keskitytään etenkin katkelmien suures-
ta määrästä aiheutuvaan suorituskykyongelmaan.

Jos dokumenttikokoelman sisältö on jaettu katkelmiin ja kyselyä täsmäytetään suoraan
näihin katkelmiin, kyselyn käsittely vaatii huomattavasti enemmän prosessointiaikaa ja
muistitilaa kuin kyselyn kohdistaminen kokonaisiin dokumentteihin. Tähän ongelmaan
on pyritty löytämään ratkaisuja parantamalla kyselyn käsittelymenetelmiä [KZS99]. Silti
suosittu katkelmahakumenetelmä on ensin hakea täsmääviä dokumentteja ja tämän jäl-
keen hakea täsmääviä katkelmia parhaiten täsmänneistä dokumenteista [OYG06]. Tässä
tutkielmassa vertaillaan käytännössä näiden kahden tavan suorituskykyä keskenään.

Seuraavassa luvussa esitellään tiedonhaun peruskäsitteistöä siltä osin kuin se liittyy kat-
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kelmahakuun. Luvussa 3 käsitellään tarkemmin katkelmahaun käsitettä, sen sovelluksia
sekä siihen liittyviä ongelmia. Luvuissa 4 ja 5 käsitellään erilaisia ratkaisumenetelmiä
katkelmahaun kahteen osa-ongelmaan, katkelmiin jakamiseen ja katkelmien järjestämi-
seen. Luvussa 6 tutustutaan katkelmahakujärjestelmän käyttämiin tietorakenteisiin sekä
katkelmahaun toteutukseen ja sen suorituskykyyn liittyviin piirteisiin.

Luvussa 7 vertaillaan kahden katkelmahaun toteutustavan suorituskykyä keskenään ko-
keellisesti. Luvussa esitellään katkelmahaun tyypillinen toteutus, suora katkelmahaku.
Vertasin suoran katkelmahaun suorituskykyyn yksinkertaisesti toteutettua parannusmene-
telmää, yhdistettyä katkelmahakua. Yhdistetyn katkelmahaun käyttö paransi järjestelmän
suorituskykyä käytetyllä testiaineistolla.

Tutkielman yhteenveto on luvussa 8.

2 Tiedonhaku

Seuraavassa käsitellään tiedonhakua yleisesti ja esitellään siihen liittyviä peruskäsittei-
tä. Luvussa 2.2 esitellään tiedonhakujärjestelmien dokumenttikokoelmien tallennukseen
käytettyä hakemistorakennetta. Luvussa 2.3 esitellään tiedonhakujärjestelmien suoritus-
kyvyn arviointiin käytettyjä menetelmiä. Luvussa 2.4 käydään läpi eräitä tiedonhaun mal-
leja, joiden katkelmahakusovelluksia tullaan käsittelemään myöhemmin tässä tutkielmas-
sa.

2.1 Yleistä

Tiedonhaun motiivina ja tiedonhakuprosessin alkupisteenä voidaan pitää käyttäjän tie-

dontarvetta (kuva 1). Käyttäjä esittää tiedonhakujärjestelmälle tiedontarvettaan vastaa-
van kyselyn. Järjestelmään on tallennettu ja järjestetty tieto dokumentteina. Dokumentilla
tarkoitetaan tässä yhtenäistä, kerrallaan välitettävää tietojoukkoa, esimerkiksi sanomaleh-
den tekstiartikkelia tai tieteellistä raporttia [Jär95, luku 1]. Dokumentti ei välttämättä ole
tekstiä, vaan se voi olla myös esimerkiksi ääni- tai videotallenne.

Tiedonhakujärjestelmä vertaa annetusta kyselystä muodostamaansa kuvaajaa muodosta-
miinsa dokumenttien kuvaajiin. Tätä kutsutaan täsmäytykseksi. Järjestelmä palauttaa käyt-
täjälle täsmääviä dokumentteja tai viitteitä näihin dokumentteihin. Jos järjestelmä asettaa
hakutuloksen dokumentit järjestykseen niiden täsmäävyyden mukaan, kyseessä on osit-

taistäsmäytys. Jos hakutulos on ainoastaan joukko täsmääviä dokumentteja ilman näiden
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Kuva 1: Tiedonhakuprosessi ja tiedonhakujärjestelmä (tiivistetty Järvelinin [Jär95, luku 1]
kaaviosta).

keskinäistä täsmäävyysjärjestystä, kyseessä on täystäsmäytys.

Kyselyiden täsmäytys ei tyypillisessä tiedonhakujärjestelmässä kohdistu suoraan alkupe-
räisiin dokumentteihin, vaan näistä muodostettuun hakemistoon. Hakemisto sisältää jär-
jestelmän dokumenttien kuvaajien tiedot. Dokumenttien kuvaajiin on tiivistetty pelkkä
järjestelmän hakua varten tarvitsema tieto. Tällä pyritään siihen, ettei täsmäytettäessä tar-
vitse käydä läpi kaikkia dokumentteja kokonaisuudessaan. Hakemiston muodostus, indek-

sointi, on täsmäytystä paljon raskaampi operaatio ja se tehdään yleensä ennakolta, ennen
kuin järjestelmää ryhdytään käyttämään kyselyiden käsittelyyn.

Tiedonhaku on käsitteenä laaja ja tässä tutkielmassa käsitellään ainoastaan tiettyjä sen
osa-alueita. Näiden tiedonhaun osa-alueiden määrittelemiseksi voidaan käyttää TREC-
konferenssin [BaR99, luku 3] määrittelemiä tiedonhakutehtäviä. Konferenssissa evaluoi-
daan eri tiedonhakujärjestelmien suorituskykyä. Jotta järjestelmiä voidaan vertailla keske-
nään, niille annetaan suoritettavaksi sama tiedonhakutehtävä. Seuraavassa esitellään kaksi
tällaista tehtävätyyppiä: ad hoc -hakutehtävät [VoH99] ja kysymys-vastaus -hakutehtävät
[Voo03].

Ad hoc -hakutehtävätyyppi jäljittelee tutkijan tiedonhakua kirjastosta. Siinä dokumentti-
kokoelma on muuttumaton ja kokoelman sisältämät aihealueet ovat hakijan tiedossa etu-
käteen. Järjestelmä ei sen sijaan tiedä kyselyiden sisältöä vasta kuin hakutilanteessa. Jär-
jestelmä ei siis voi varautua tietynlaisiin kyselyiden sisältöihin muodostaessaan doku-
menttien kuvaajia. Suorituksen arvioinnissa jokaiselle arvioitavalle järjestelmälle anne-
taan samat, luonnollista kieltä olevat tekstimuotoiset hakutehtävät. Järjestelmät muodos-
tavat näistä hakutehtävistä kyselyt, joilla ne hakevat dokumentteja samasta dokumentti-
kokoelmasta. Arvioitava hakutulos on täsmäävyyden mukaan järjestetty lista löydetyistä
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dokumenteista.

Kysymys-vastaus -hakutehtävätyyppi poikkeaa ad hoc -hakutehtävätyypistä ainoastaan
kyselyiden ja hakutulosten muodon puolesta. Kyselyt ovat luonnollista kieltä olevia ky-
symyksiä, joihin voi vastata lyhyellä vastauksella (engl. factoid question). Aiempana esi-
merkkinä tällaisesta kysymyksestä oli ”Milloin Suomi itsenäistyi?” Hakutulos tällaiseen
kyselyyn on lyhyt, dokumenttikokoelmasta haettu tekstikatkelma, josta vastaus käy hel-
posti ilmi. Tästä hakutehtävätyypistä voidaan käyttää myös termiä faktahaku [Jär95, lu-
ku 1].

On olemassa myös monia muita hakutehtävätyyppejä. Esimerkiksi suodatuksen hakuteh-
tävätyypissä [BeC92] dokumenttikokoelma on jatkuvasti muuttuva, mutta kysely koko
ajan sama. Esimerkiksi dokumenttikokoelma voi olla koko ajan saapuva sähköposti ja
kysely: ”Onko tämä sähköpostiviesti roskapostia vai ei?” Tässä tutkielmassa käsitellään
kuitenkin jatkossa ainoastaan sellaisia tiedonhakujärjestelmiä, jotka on suunniteltu ratkai-
semaan hakutehtäviä, jotka kuuluvat näihin kahteen edellä kuvattuun, ad hoc ja kysymys-
vastaus -hakutehtävätyyppeihin.

2.2 Dokumenttihakemisto

Tiedonhakujärjestelmän oleellinen osa on tapa, millä sen käsittelemä dokumenttikokoel-
ma on tallennettu. Vakiintunut tietorakenne on hakemisto, johon on tallennettuina doku-
menttien kuvaajat ja viitteet kokonaisiin dokumentteihin [WMB94]. Seuraavassa käsitel-
lään tällaisen dokumenttihakemiston rakennetta ja käyttöä.

Dokumentilla voidaan tiedonhaussa tarkoittaa tekstidokumentin lisäksi myös muun tyyp-
pistä tietoyksikköä. Esimerkiksi multimediatiedonhaussa dokumentti voi olla äänitallenne
tai videoleike. Tässä tutkielmassa käsitellään kuitenkin ainoastaan tiedonhakua tekstido-
kumenteista. Lisäksi aiheen käsittely rajataan yksikieliseen tiedonhakuun eli sekä kyselyt
että hakutulokset ovat samaa kieltä.

Hakemisto on tiedonhakujärjestelmän keskeisin tietorakenne. Siihen on tallennettuna do-
kumenttien kuvaajat sellaisessa muodossa, että kuvaajien läpikäynti on tehokasta. Teks-
titiedonhaun tapauksessa dokumenttien kuvaajia käsitellään usein joukkona hakusanoja

(engl. index terms), joista käytetään myös nimeä termi. Hakusanojen tarkoitus on kuvata
tiiviisti dokumentin semanttinen sisältö. Tällöin hakemisto koostuu hakusanoista, joista
on viitteet dokumentteihin, joissa hakusanat esiintyvät. Kaikki tässä tutkielmassa käsitel-
lyt hakemistorakenteet perustuvat tähän hakemiston malliin.

Termejä käytettäessä keskeinen indeksoinnin ongelma on se, mitkä termit valitaan kun-
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kin dokumentin kuvaajaan. Termit voidaan valita manuaalisesti. Esimerkiksi kunkin do-
kumentin kirjoittaja voi ilmoittaa joukon avainsanoja, joiden hän katsoo kuvaavan doku-
mentin sisältöä. Objektiivisempi ja helposti automatisoitava tapa on valita dokumentin ku-
vaajan termeiksi kaikki dokumentin sisältämät sanat. Tällöin hakemiston hakuavaimiksi
tallennetaan kaikki dokumenttikokoelmasta löytyvät erilliset sanat. Tällaista hakemistoa
havainnollistaa kuva 2.

Hakemisto

Sanasto Käänteislistat

...
pieni

...
koira

...

dfi

dfi ... ,!dj,1", ...

... ,!dj,2", ...

Dokumentit

... Pieni kissa ja pieni koira leikkivät ...

...

Kuva 2: Esimerkki tiedonhakujärjestelmän hakemiston rakenteesta [Zob95].

Tässä esimerkkihakemistossa termin ti yhteyteen tallennetaan myös sen dokumenttifrek-

venssi dfi eli niiden kokoelman dokumenttien lukumäärä, joissa termi esiintyy. Jokaises-
ta termistä on viite käänteislistaan, jossa on jokaisen sellaisen dokumentin d j tunniste,
jossa termi esiintyy. Lisäksi käänteislistaan on tallennettuna kyseisen termin esiintymis-
frekvenssi tfi, j kyseisessä dokumentissa eli termifrekvenssi. Näitä frekvenssejä käytetään
määrittämään termin semanttista merkittävyyttä kyseisen dokumentin kannalta eli termin
painoarvoa [Zob95].

Hyvin yleinen käytäntö tämänkaltaista hakemistoa muodostettaessa on jättää pois tiettyjä
yleisiä sanoja, kuten ”ja”, ”ei” ja ”tai”. Tällaiset hukkasanat (engl. stop words) ovat niin
yleisiä, että niitä voidaan pitää semanttisesti merkityksettöminä.

Joissain järjestelmissä hakusanaa ei tallenneta hakemistoon kaikissa niissä sanamuodois-
sa, joissa sana esiintyy tekstissä. Tällöin saneille tehdään typistys vartaloksi [Len81] ja
indeksiin tallennetaan ainoastaan sanan vartalo. Esimerkiksi saneet ”pieni” ja ”pienen”
tallennetaan saman hakusanan ”pien” ilmentymiksi. Perusteluna tällaiselle menettelylle
on se, että poisleikattavien päätteiden semanttinen merkitys on niin pieni, että hakusa-
nan kaikki sanamuodot kuvaavat dokumenttia miltei yhtä hyvin. Toinen vastaava tapa on
käyttää ainoastaan sanojen perusmuotoja.
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2.3 Tiedonhakujärjestelmien evaluointi

Tiedonhakujärjestelmän arviointi tehdään tyypillisesti kokeellisesti. Evaluoinnissa mita-
taan järjestelmän toimintoihin liittyviä suureita. Suureet, joilla voidaan mitata järjestel-
män tuottamien hakutulosten laatua, ovat saanti ja tarkkuus. Näillä suureilla mitattavasta
järjestelmän laadun aspektista käytetään termiä hakusuorituskyky [BaR99, luku 3]. Ha-
kusuorituskyvystä käytetään myös termiä päättelykyky (engl. effectiveness). Tässä luvus-
sa keskitytään saannin ja tarkkuuden määritelmiin sekä niiden käyttöön.

Indeksoinnin ja haun käsittelyn suorituskykyä ilmaisevia suureita ovat toimintoihin ku-
luva suoritusaika sekä järjestelmän toimintojen aikana käyttämä muistitila. Jotta voidaan
erottaa tämä suorituskykynäkökulma edellä kuvatusta hakusuorituskyvystä, käytetään täs-
tä termiä suorituskyky. Englannin kielessä käytetään tältä kannalta tarkastellusta tiedon-
haun suorituskyvystä termiä efficiency.

Saannin ja tarkkuuden määritelmät perustuvat dokumenttien relevanssin käsitteeseen. Vaik-
ka tiedonhaussa relevanssin käsite on yleisessä käytössä, ei käsite ole yksiselitteinen. Sitä
voidaan käsitellä useana erilaisena ilmentymänä, riippuen dokumenttien sisältämän tie-
don suhteesta esimerkiksi käyttötilanteeseen tai järjestelmän käyttäjän hakumotiiviin. Li-
säksi relevanssin määritelmä voi perustua onnistuneen haun tuloksien määritelmään eli
tulosten käyttökelpoisuuteen tai saadun tiedon tuoreuteen [CoI00]. Seuraavassa käytetään
kuitenkin järjestelmälähtöistä relevanssin käsitteen rajausta aiherelevanssiksi. Siinä doku-
mentti määritellään relevantiksi, jos dokumentin aihe täsmää kyselyn aiheeseen. Lisäksi
tässä tutkielmassa rajoitutaan binääriseen relevanssiin: joko dokumentti on relevantti tai
se ei ole relevantti.

Evaluointiympäristössä relevantit dokumentit käytännössä määrittelee yksi tai useampi
asiantuntija. Dokumentin relevanssi riippuu tällöin kyselystä: Asiantuntijaraati määritte-
lee ennalta sekä kyselyn että tälle kyselylle relevantit dokumentit [Jär95, luku 3].

Merkitään dokumenttikokoelmaa joukkona N. Kun tarkastellaan tiettyä kyselyä, voidaan
määrittää tälle kyselylle relevanttien dokumenttien joukko R⊆N, jonka koko on |R|. Mer-
kitään järjestelmältä tälle kyselylle hakutuloksena saatuja dokumentteja joukkona A⊆ N,
jonka koko on |A|. Lisäksi merkitään R:n ja A:n leikkauksen kokoa |R∩A|:lla. Näin voi-
daan määritellä saanti ja tarkkuus [BaR99, luku 3]:

saanti =
|R∩A|
|R|

tarkkuus =
|R∩A|
|A|

.

Saanti siis ilmaisee, kuinka suuren osan kaikista relevanteista dokumenteista järjestelmä
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löysi. Tarkkuus ilmaisee, kuinka suuri osa hakutuloksen dokumenteista oli relevantteja
kyselylle.

2.4 Tiedonhaun mallit

Edellä esiteltiin relevanssin käsite käyttäjän näkökulmasta, sekä tiedonhakujärjestelmän
toiminnallisuus: Järjestelmä etsii kyselylle relevantteja dokumentteja ja palauttaa ne käyt-
täjälle niiden relevanssin mukaisessa järjestyksessä. Seuraavassa käsitellään sitä, miten
tämä voidaan toteuttaa käytännössä eli miten relevanssin käsite voidaan mallintaa tiedon-
hakujärjestelmässä.

Käyttäjän ymmärtämä relevanssin määritelmä pyritään mallintamaan automatisoitavaan
muotoon tiedonhaun mallin avulla. Tiedonhaun malli koostuu neljästä osasta [BaR99,
luku 2]:

• dokumenttien loogisista näkymistä eli dokumenttien kuvaajista

• tiedonhakutehtävien loogisista näkymistä eli kyselyistä

• viitekehyksestä dokumenttien kuvaajien, kyselyiden sekä näiden välisten suhteiden
mallintamiseksi

• järjestämisfunktiosta, joka asettaa dokumentit relevanssijärjestykseen kyselyn pe-
rusteella.

Seuraavassa esitellään neljä tiedonhaun mallia: vektoriavaruusmalli, todennäköisyysmal-
li, tilastollista kielimallia käyttävä tiedonhakumalli ja Markovin piilomallia käyttävä tie-
donhakumalli. Myös muita malleja on käytetty tiedonhaun tutkimuksessa, mutta tässä
tutkielmassa keskitytään näihin tiedonhaun malleihin, sekä niiden sovelluksiin katkelma-
haussa.

2.4.1 Vektoriavaruusmalli

Vektoriavaruusmalli [SWY75] on vanha ja laajalti käytetty [BaR99, luku 2] tiedonhaun
malli. Siinä, kuten myös muissa klassisissa tiedonhaun malleissa, dokumentti esitetään
järjestämättömänä joukkona termejä (ns. bag-of-words). Mallissa oletetaan, että doku-
mentin termit esiintyvät dokumentissa toisistaan riippumatta.

Jokaiselle dokumenttikokoelman termille ti määritetään jokaista dokumenttia d j kohden
painoarvo wi, j ≥ 0. Painoarvo ilmaisee termin semanttisen merkitsevyyden kyseiselle do-
kumentille. Mitä suurempi termin painoarvo on, sitä paremmin termi kuvaa dokumentin
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semanttista sisältöä. Jos termin painoarvo on nolla, ei se esiinny kyseisessä dokumentissa
lainkaan.

Termin painoarvo voidaan määrittää termin esiintymistiheyden perusteella. Paljon käytet-
ty painoarvo on tf·idf [Sal88, luku 10]:

wi, j = tfi, j · idfi = tfi, j · log
|N|
dfi

,

jossa tfi, j on termin ti frekvenssi dokumentissa d j, |N| on dokumenttien lukumäärä doku-
menttikokoelmassa ja dfi on niiden dokumenttien lukumäärä, joissa termi esiintyy. Tässä
siis termin paino dokumentissa on sitä suurempi, mitä useammin se esiintyy kyseisessä
dokumentissa. Toisaalta käänteinen dokumenttifrekvenssi idfi pienentää termin painoa,
jos termi on yleinen koko dokumenttikokoelmassa. Termifrekvenssi voidaan normalisoi-
da myös dokumentin pituudella dl j, eli sen sisältämien kaikkien termien frekvenssien
summalla:

tfi, j =
fi, j

dl j
=

fi, j

∑
tk∈d j

fk, j
,

jossa fi, j on termin ti frekvenssi dokumentissa d j.

Termien painot muodostavat dokumentin kuvaajan, joka esitetään vektorina

~d j = (w1, j,w2, j, . . . ,w|T |, j),

jossa |T | on dokumenttikokoelman kaikkien eri termien lukumäärä.

Mallissa myös kysely esitetään vastaavana, |T |-ulotteisena vektorina

~q = (w1,q,w2,q, . . . ,w|T |,q).

Nyt dokumentin ja kyselyn samanlaisuutta voidaan vertailla mittaamalla vektoreiden vä-
listä kulmaa. Täysin samanlaisten dokumenttien kuvaajien vektorit ovat yhdensuuntai-
set. Jos vektorit ovat kohtisuorat, ei dokumenttien kuvaajilla ole mitään yhteistä. Lisäksi,
kun tarkastellaan kulman kosinia (kuva 3), saadaan dokumentin ja kyselyn samanlaisuus
sim(d j,q) rajoitettua välille [0,1]. Tästä käytetään termiä kosinisamanlaisuus:

sim(d j,q) = cos(~d j,~q) =
~d j ·~q
|~d j||~q|

=

|T |
∑

i=1
wi, j ·wi,q√

|T |
∑

i=1
w2

i, j ·
|T |
∑

i=1
w2

i,q

. (1)
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!

dj

q

Kuva 3: Dokumentin ja kyselyn samanlaisuus sim(d j,q) kulman θ kosinina.

Näin jokaiselle kysely-dokumentti -parille saadaan määritettyä numeerinen relevanssiar-
vio, jonka perusteella hakutuloksen dokumentit voidaan järjestää keskenään relevanssi-
järjestykseen.

Yhtälön (1) kerroin

1√
|T |
∑

i=1
w2

i, j ·
|T |
∑

i=1
w2

i,q

(2)

normalisoi samanlaisuusarvon. Tätä nimitetään kosininormalisaatioksi [SaB88]. Norma-
lisaatiota tarvitaan, koska pelkkää kyselyn ja dokumentin painojen tuloa käytettäessä pit-
kät dokumentit saisivat pituutensa perusteella suurempia samanlaisuusarvoja kuin lyhyet
dokumentit. Termien frekvenssit pitkissä dokumenteissa ovat suurempia kuin lyhyissä,
koska pitkissä dokumenteissa on enemmän termien esiintymiä kuin lyhyissä. Lisäksi ky-
selyn termien esiintyminen on todennäköisempää pitkissä kuin lyhyissä dokumenteissa,
koska pitkissä on enemmän eri termien esiintymiä.

Vektorimalli on yksinkertainen toteuttaa. Se on suorituskyvyltään vertailukelpoinen ja
useissa vertailuissa yhtä tehokas tai lähes yhtä tehokas kuin uudemmat tiedonhaun mallit
[BaR99, luku 2].

2.4.2 Todennäköisyysmalli

Todennäköisyysmallit voidaan vektoriavaruusmallin ohella lukea klassisten tiedonhaku-
mallien joukkoon. Seuraavassa esitellään esimerkkinä todennäköisyysmalleista binää-

rinen, riippumaton tiedonhaun malli (engl. binary independence retrieval model, BIR)
[RoS76]. Malli pohjaa oletukseen, jossa dokumenttikokoelma voidaan jakaa kyselyn q

perusteella kahteen erilliseen osajoukkoon: relevanttien dokumenttien joukkoon R ja epä-
relevanttien dokumenttien joukkoon R. Lisäksi oletetaan, että kunkin dokumentin rele-
vanssi ei riipu muista kokoelman dokumenteista. Hakutuloksen dokumentit voidaan jär-
jestää sen mukaan, millä todennäköisyydellä kukin dokumentti arvioidaan kuuluvan näi-
hin joukkoihin. Seuraavassa käsitellään tätä järjestämisfunktiota sekä sitä, miten ideaali-
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sen relevanttien dokumenttien joukon R sisältöä voidaan estimoida.

Kyselyn ja dokumenttien kuvaajien perusteella kullekin dokumentille d j määritetään re-
levanttien dokumenttien joukkoon kuulumisen todennäköisyys P(R|d j) ja epärelevanttien
dokumenttien joukkoon kuulumisen todennäköisyys P(R|d j). Näin dokumentit voidaan
asettaa järjestykseen sen perusteella, miten samanlaisia ne ovat annetun kyselyn kans-
sa käyttäen näiden kahden todennäköisyyden suhdetta. Jos todennäköisyydet pystytään
arvioimaan tarkimmalla mahdollisella tavalla, on menetelmä hakusuorituskyvyltään pa-
ras mahdollinen. Tämä on todennäköisyysmallin kantavana ajatuksena oleva tilastollisen

järjestyksen periaate (engl. probability ranking principle).

Seuraavaksi tarkastellaan todennäköisyyksien arviointia. Niiden suhteelle voidaan sovel-
taa Bayesin sääntöä:

sim(d j,q) =
P(R|d j)
P(R|d j)

=
P(d j|R)P(R)
P(d j|R)P(R)

.

Tässä P(d j|R) tarkoittaa todennäköisyyttä, jolla joukosta R satunnaisesti valittu doku-
mentti on dokumentti d j. P(d j|R) tarkoittaa vastaavaa todennäköisyyttä käyttäen joukkoa
R. Todennäköisyydet P(R) ja P(R) tarkoittavat todennäköisyyksiä, joilla koko dokument-
tikokoelmasta satunnaisesti valittu dokumentti on relevantti (P(R)) ja ei-relevantti (P(R)).

Koska P(R) ja P(R) ovat samat kaikille kokoelman dokumenteille, voidaan käyttää sa-
manlaisuudesta lyhyempää, verrannollista muotoa [BaR99, luku 2]

sim(d j,q)∼
P(d j|R)
P(d j|R)

.

Tarkastellaan kyselyä q ja dokumenttia d j järjestämättömänä joukkoina termejä. Lisäk-
si oletetaan termien esiintymisen riippumattomuus relevanttien dokumenttien joukossa ja
ei-relevanttien dokumenttien joukossa. Tällöin samanlaisuus voidaan ilmaista näiden ter-
mien esiintymistodennäköisyyksien avulla. Määritellään täsmälleen kyselyn q termit si-
sältävä joukko Q sekä kysely- ja dokumenttikohtainen joukko Q j ⊆ Q, joka sisältää ne
kyselyn termit, jotka esiintyvät dokumentissa d j. Nyt samanlaisuus saa muodon

sim(d j,q)∼
( ∏
ti∈Q j

P(ti|R))( ∏
ti∈Q−Q j

1−P(ti|R))

( ∏
ti∈Q j

P(ti|R))( ∏
ti∈Q−Q j

1−P(ti|R))
,

jossa P(ti|R) tarkoittaa todennäköisyyttä, jolla termi ti esiintyy relevanttien dokument-
tien joukosta R satunnaisesti valitussa dokumentissa ja 1−P(ti|R) tarkoittaa todennäköi-
syyttä, jolla termi ei esiinny joukosta R satunnaisesti valitussa dokumentissa. P(ti|R) ja
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1−P(ti|R) ovat vastaavat todennäköisyydet, mutta siten että dokumentti valitaan satun-
naisesti epärelevanttien dokumenttien joukosta R.

Dokumenttien järjestämiseen käytettävä funktio saadaan BIR-mallissa käytettyyn lineaa-
riseen muotoon käyttäen todennäköisyyden logistista muunnosta (logit P = log P

1−P ):

sim(d j,q)∼ ∑
ti∈Q j

log
P(ti|R)
P(ti|R)

+ ∑
ti∈Q−Q j

log
1−P(ti|R)
1−P(ti|R)

. (3)

Nyt ongelmaksi jää todennäköisyyksien P(ti|R) ja P(ti|R) määrittäminen. Todennäköi-
syyksien arvot voidaan luonnollisesti määrittää, jos tiedetään jo, mitkä dokumentit kuu-
luvat joukkoon R. Sen sijaan jos mallia halutaan käyttää ennustavasti, täytyy todennäköi-
syyksien arvot estimoida jollain tapaa.

Estimointi voidaan tehdä esimerkiksi relevanssipalautetta käyttäen. Tällöin käyttäjä an-
taa relevanssipalautetta iteratiivisesti. Estimaation on tarkoitus joka palautteenantokier-
roksella parantua siten, että relevanttien dokumenttien joukon R sisältö lähenee ideaalia.
Tällöin kuitenkin ensimmäisellä iteraatiokierroksella palautetun hakutuloksen täytyy olla
tarpeeksi laadukas, jotta käyttäjä voisi helposti antaa relevanssipalautetta [CrH79].

Estimointi voidaan tehdä myös ilman vuorovaikutusta käyttäjän kanssa. Tällöin jokaisella
iteraatiolla käytetään edellisen iteraation hakutuloksen parhaiten täsmänneitä dokument-
teja parametrien estimointiin. Edellisen hakutuloksen parhaiten täsmänneitä dokumentte-
ja käsitellään joukkona R ja kokoelman muita dokumentteja joukkona R.

Todennäköisyysmalleissa on etuna niiden yhdenmukainen määrittely. Dokumenttien jär-
jestämisfunktio ja dokumenttien kuvaajat pohjautuvat samaan relevanssin todennäköisyy-
den käsitteeseen. Toisaalta todennäköisyysmalleihin pohjautuvien hakumenetelmien ha-
kusuorituskyky ei ole osoittautunut esimerkiksi vektoriavaruusmallia käyttäviä menetel-
miä merkittävästi paremmaksi [BaR99, luku 2].

2.4.3 Tilastollinen kielimalli

Tilastollisella kielimallilla (engl. language model) [PoC98] tarkoitetaan todennäköisyys-
jakaumaa, joka mallintaa luonnollisen kielen sanojen tai äänteiden tilastollisia säännöl-
lisyyksiä. Yksinkertaistettuna kielimalli on ne todennäköisyydet luonnollisen kielen sa-
noille, joilla kielen tuottaja käyttää kutakin sanaa. Tällöin mallilla voi määrittää, mi-
kä on tietyn merkkijonon generoitumisen todennäköisyys kyseisessä kielessä. Esimer-
kiksi puheentunnistuksessa ja lauseenrakenteen jäsentämisessä on sovellettu kielimalleja
[SoC99]. Seuraavassa tarkastellaan niiden käyttöä tiedonhakuun.
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Ponte ja Croft [PoC98] esittelivät tavan käyttää kielimalleja tiedonhakuun. Siinä kutakin
dokumenttikokoelman dokumenttia käsitellään tietyn kielen otoksena. Jokaiselle doku-
mentille päätellään kielimalli eli sen sisältämien termien esiintymisen todennäköisyys-
jakauma. Annetulle kyselylle voidaan määrittää todennäköisyys, jolla kyselyn termisek-
venssi on generoitunut kunkin dokumentin kielimallista (kuva 4). Dokumentit voidaan
järjestää täsmäävyysjärjestykseen näiden todennäköisyyksien perusteella.

Dokumentit Kielimallit Todennäköisyydet Kysely
dj

dj+1

dj+2

Mj

Mj+1

Mj+2

P(q|Mj)
P(q|Mj+1)
P(q|Mj+2)

... ...
...

q

Kuva 4: Kyselyn generoitumisen todennäköisyydet dokumenttien kielimalleista.

Käytetään yksittäisten termien todennäköisyyksien arviointiin dokumentin d j kielimallis-
sa M j suurimman uskottavuuden estimaattia

Pmle(ti|M j) =
tfi, j

dl j
,

jossa dl j on dokumentin d j pituus ja tfi, j on termin ti termifrekvenssi. Kun oletetaan ter-
mien esiintyvän toisistaan riippumatta, kyselyn q todennäköisyys tälle kielimallille on
kyselyn termien Q arvioiden tulo:

P(Q|M j) = ∏
ti∈Q

Pmle(ti|M j). (4)

Tässä menettelytavassa törmätään aukkoisen aineiston ongelmaan (engl. sparse data prob-
lem). Yksi dokumentti ei välttämättä ole tarpeeksi kattava otos koko dokumentin määrit-
telemästä kielestä. Ensinnäkin jos jokin termi esiintyy kyselyssä mutta ei dokumentissa,
tulee funktion (4) arvoksi nolla. Toiseksi termien esiintymistiheys dokumentissa saattaa
olla vääristynyt, koska dokumentti ei välttämättä ole tarpeeksi kattava otos sen käyttämäs-
tä sanavarastosta. Esimerkiksi jos avaruustutkimusta käsittelevässä dokumentissa sattuu
esiintymään sana ”krokotiili” kaksi kertaa ja sana ”planeetta” kaksi kertaa, olisivat nämä
sanat yhtä todennäköisesti generoituvia, vaikka sana ”planeetta” kuuluisikin luonnolli-
semmin dokumentin sanavarastoon ja kuvaisi näin paremmin dokumenttia [Hie98].
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Aukkoisen aineiston ongelma pyritään ratkaisemaan käyttämällä erilaisia menetelmiä ar-
vioiden tasoittamiseen (engl. smoothing). Eri tapahtumien todennäköisyysmassa pyritään
levittämään tasaisemmin tapahtumien kesken. Lausekkeen (4) nollatekijöiden ongelman
voi ratkaista antamalla dokumenteissa esiintymättömille termeille todennäköisyysmassaa.
Dokumentissa esiintymättömän termin arvioksi voidaan asettaa esimerkiksi sen esiinty-
misen todennäköisyys koko dokumenttikokoelmassa cfi

cs , jossa cfi on termin ti kokoel-

mafrekvenssi kaikissa kokoelman N dokumenteissa d j eli ∑d j∈N tfi, j ja cs on kokoelman
kaikkien dokumenttien yhteenlaskettu pituus, kun mittayksikkönä on termi.

Tasoittamismenetelmässä arvioon otetaan mukaan keskiarvo termin frekvensseistä niissä
dokumenteissa, joissa termi esiintyy:

Pavg(ti) =
∑ti∈d j Pmle(ti|M j)

dfi
.

Lisäksi Ponte ja Croft käyttävät riskin minimoimiseen seuraavaa riskin mallia:

Ri, j =
(

1
1+Pavg(ti)dl j

)(
Pavg(ti)dl j

1+Pavg(ti)dl j

)tfi, j

.

Termin generoitumisen todennäköisyyden arviossa pyritään saamaan dokumentin termin
todennäköisyyden arvio lähelle sen todennäköisyyden arviota koko dokumenttikokoel-
massa. Termin generoitumisen todennäköisyyden arvio on kokonaisuudessaan:

P(ti|M j) =

{
Pmle(ti|M j)(1−Ri, j)Pavg(ti)Ri, j jos tfi, j > 0,
cfi
cs muulloin.

(5)

Kyselyn termien generoitumisen todennäköisyyden arviossa yhdistetään kyselyn termien
generoimisen todennäköisyydet ja kyselyyn kuulumattomien termien poisjäämisen toden-
näköisyydet. Tätä funktiota käytetään dokumenttien järjestämiseen kyselyn perusteella:

P(Q|M j) =

(
∏
ti∈Q

P(ti|M j)

)(
∏
ti /∈Q

(1−P(ti|M j))

)
.

Song ja Croft [SoC99] käsittelivät kyselyä t termin esiintymän jonona, jolloin termin
useampi esiintyminen kyselyssä vaikuttaa kyselyn generoitumisen todennäköisyyteen.
Tästä järjestämisfunktiosta käytetään nimitystä kyselyn uskottavuus (engl. query likeli-
hood):

P(Q|M j) =
t

∏
k=1

P(ti|M j). (6)



15

Tilastollisessa kielimallissa ei käytetä relevanssin käsitettä. Tällöin esimerkiksi relevans-
sipalautteen yhdistäminen malliin ei ole yhtä suoraviivaista kuin vektoriavaruusmallissa
ja todennäköisyysmallissa [SoC99]. Tilastollinen kielimalli on kuitenkin käsitteenä yksin-
kertainen ja osoittautunut hakusuorituskyvyltään tehokkaaksi tiedonhaun mallin pohjaksi
[LaZ01].

Edellä kuvatuissa tiedonhakumenetelmissä oletetaan termien esiintyvän toisistaan riip-
pumatta. Näiden unigrammeja käyttävien kielimallien lisäksi tiedonhakuun on sovellet-
tu myös esimerkiksi kielimalleja, joissa käsitellään kahden termin järjestettyjä jonoja
[SoC99] ja monimutkaisempia termirakenteita [Gao04]. Termien riippuvuudet huomioon
ottavia menetelmiä ei kuitenkaan ole käytetty katkelmahakuun, joten niitä ei käsitellä täs-
sä tutkielmassa lukuun ottamatta seuraavaksi esiteltävää Markovin piilomallia.

2.4.4 Markovin piilomalli

Tilastollisen kielimallin lisäksi luonnollisen kielen käsittelyssä, kuten puheentunnistuk-
sessa, on käytetty Markovin piilomallia (engl. hidden Markov model, HMM) [KnY97].
Mallia on sovellettu myös tiedonhakuun [MiS94] ja siinä etenkin katkelmahakuun [JiZ04].

Markovin piilomalli koostuu joukosta tiloja ja joukosta tulostusmerkkejä. Tilojen välil-
lä on tilasiirtymiä, joista jokaiseen liittyy todennäköisyys. Malli tulostaa yhden tulostus-
merkin kussakin tilassa. Kullekin tulostusmerkille on olemassa todennäköisyys, jolla se
tulostuu kussakin tilassa. Malli määrittää stokastisen prosessin, joka etenee tilasiirtymien
kautta siten, että aina yhden tilasiirtymän jälkeen tulostuu yksi tulostusmerkki. Siirtymien
todennäköisyydet ja tulostusmerkkien todennäköisyydet eivät riipu prosessin edellisistä
siirtymistä tai tulosteista.

Tietylle Markovin piilomallille ja tietylle tulostusmerkkijonolle voidaan löytää tilasek-
venssi, jota seuraamalla kyseinen tulostusmerkkijono todennäköisimmin tulostuu. Tähän
käytetään tehokasta1Viterbin algoritmia [Vit67]. Lisäksi Markovin piilomalli, jossa on
tietyt tilat ja tietyt tulostusmerkit, voidaan kouluttaa joukolla tulostusmerkkisekvenssejä.
Tällöin tähän piilomalliin voidaan löytää sellaiset siirtymätodennäköisyydet ja tulostus-
todennäköisyydet, jotka tuottavat kyseiset tulostusmerkkisekvenssit suurella todennäköi-
syydellä. Tähän käytetään Baum-Welch algoritmia [Bau72].

Markovin piilomallien pohjalta on kehitetty tiedonhakumalli katkelmien hakuun [MiS94,
Kna95]. Tässä mallissa kysely ja pisteytettävä dokumentti yhdistetään reaalilukuvektorik-

1Kun oletetaan mallin tilarakenne vakioksi, on algoritmin aikavaatimus lineaarinen tulostusmerkkijonon
pituuden suhteen [MiS94].
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si, jota käsitellään Markovin piilomallin tulostusmerkkisekvenssinä. Katkelmien järjestä-
miseksi eristetään Viterbin algoritmia käyttämällä todennäköisin katkelma dokumentista.
Todennäköisin katkelma poistetaan dokumentista ja menettelyä toistetaan, kunnes doku-
mentin katkelmat on järjestetty todennäköisyysjärjestykseen. Tätä tiedonhakumallia ei
käsitellä tarkemmin tässä tutkielmassa. Markovin mallia käyttäviä katkelmien eristysme-
netelmiä käsitellään kuitenkin tarkemmin luvussa 4.2.2.

3 Katkelmahaku

Seuraavassa esitellään katkelmahaun käsite. Luvussa 3.2 käydään läpi erilaisia tiedonha-
kujärjestelmien ongelmia, joita katkelmahaku pyrkii ratkaisemaan. Katkelmahakuun liit-
tyviä erityispiirteitä esitellään luvussa 3.3.

3.1 Määritelmä

Katkelmahaun määrittelemiseksi on hyödyllistä ensin määritellä, mitä tarkoitetaan termil-
lä dokumenttihaku [Coo64]. Dokumenttihaussa käyttäjälle tarjotaan hänen esittämänsä
kyselyyn vastauksena viitteitä kokonaisiin dokumentteihin. Tällaisen järjestelmän tavoit-
teena on siis löytää käyttäjän luettavaksi dokumentteja, jotka sisältävät hänen etsimänsä
tiedon. Dokumenttihakujärjestelmä ei kuitenkaan etsi dokumentin sisältä hakutehtävälle
relevanttia kohtaa, vaan jättää näiden kohtien etsimisen käyttäjän tehtäväksi.

Kysymys-vastaus -tiedonhakujärjestelmä sen sijaan antaa käyttäjälle täsmällisen vastauk-
sen hänen esittämäänsä kysymykseen järjestelmän dokumenttikokoelman sisältämän tie-
don pohjalta. Tällaiselle järjestelmälle tyypillinen ominaisuus on myös ainoastaan yhden
vastauksen palauttaminen käyttäjälle useamman vastausvaihtoehdon sijaan [Voo03]. Li-
säksi useimpien kysymys-vastaus -järjestelmien toimintaan kuuluu vastauksen vaatiman
tiedon eristäminen relevanteista dokumenteista ja vastauksen muotoilu kysymyksen edel-
lyttämään muotoon [Tel03]. Esimerkiksi jos esitetty kysymys on ”Kuinka monta ruot-
sinkielistä kuntaa on Suomessa?” ja dokumenttikokoelmasta löytyy vastauksen sisältävä
teksti

Nykyisen, vuoteen 2012 asti voimassa olevan jaottelun mukaan
Suomessa on 19 ruotsinkielistä (joista 16 sijaitsee Ahvenanmaalla)
ja 44 kaksikielistä kuntaa.

Tällöin järjestelmä pyrkisi eristämään vastauksen (”19”) ja esittämään sen kysymystä vas-
taavassa muodossa: ”Suomessa on 19 ruotsinkielistä kuntaa.”
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Katkelmahaku voidaan määritellä dokumenttihaun ja kysymys-vastaus -haun välimuoto-
na. Kuten kysymys-vastaus -haussa, katkelmahaussa järjestelmä etsii dokumenteista käyt-
täjän tiedontarvetta vastaavat kohdat. Katkelmahakujärjestelmä ei kuitenkaan muotoile
erikseen vastauksia, vaan palauttaa relevantit tekstikatkelmat käyttäjälle sellaisinaan. Li-
säksi hakutulos voi sisältää useita tekstikatkelmia, mahdollisesti järjestettynä niiden rele-
vanssin mukaiseen järjestykseen.

Tyypillisen kysymys-vastaus -järjestelmän arkkitehtuuriin kuuluvat katkelmahakukom-
ponentti ja vastauksen eristävä komponentti. Eron määritteleminen katkelmahaun ja vas-
tauksen eristämisen välille ei ole yksinkertaista. Tätä erottelua käsitellään lisää myöhem-
min luvussa 3.2.4.

Lisäksi katkelmahaun määritelmää rajataan sen tehokkuuden perusteella. Katkelmaha-
kujärjestelmän tehokkuuden tulee olla samaa suuruusluokkaa kuin samaa dokumentti-
kokoelmaa käsittelevän dokumenttihakujärjestelmän. Tämän rajoitteen tarkoituksena on
jättää katkelmahaun käsitteen ulkopuolelle menetelmät, joissa katkelman haku koostuu
ainoastaan merkkijonohahmon sovittamisesta kaikkiin dokumenttikokoelman merkkijo-
noihin. Katkelmahakumenetelmän oletetaan siis toimivan huomattavasti nopeammin kuin
sellaisen hakumenelmän, jossa käydään jokaisen haun yhteydessä kaikki dokumentit ko-
konaisuudessaan läpi.

3.2 Tarve katkelmahaulle

Katkelmahaun käyttämisen syyt liittyvät lyhyen tekstikatkelman käyttökelpoisuuteen tie-
don yksikkönä. Ihmisen on helpompi ja nopeampi käsitellä lyhyitä tekstikatkelmia tekstiä
kuin pitkiä dokumentteja. Luvuissa 3.2.1 ja 3.2.2 käsitellään näitä käyttäjälähtöisiä syitä
käyttää katkelmahakua tiedonhakujärjestelmässä.

Myös tekstin automaattista käsittelyä voidaan tehostaa käsittelemällä tekstiä rajatun ko-
koisina katkelmina. Joissain tekstiaineistoissa ei ole lainkaan luonnollisia dokumentin ra-
joja, jolloin muodostuu tarve katkelmien muodostamiseksi automaattisesti. Esimerkkinä
tällaisesta aineistosta ovat oikeusistuntojen litteroidut puheet [KaZ01]. Katkelmahakume-
netelmiä käyttämällä voidaan myös parantaa tiedonhakujärjestelmien hakusuorituskykyä.
Näitä käyttötapoja esitellään luvuissa 3.2.3 ja 3.2.4.
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3.2.1 Käyttöliittymän parantaminen

Seuraavassa tarkastellaan katkelmahakuominaisuutta osana tiedonhakujärjestelmän käyt-
töliittymää. Lisäksi käydään läpi käyttöliittymän näkökulmasta syitä, jotka ovat motiivei-
na katkelmahakuominaisuuden toteuttamiselle. Tarkastelun kohteena on kysymys: Paran-
taisiko katkelmahakuominaisuuden lisääminen perinteisen dokumenttihakujärjestelmän
käytettävyyttä?

Esimerkkinä katkelmahakujärjestelmän käyttöliittymästä käsitellään Okapi-järjestelmän
[Rob95] käyttöliittymää. Motiivina järjestelmän katkelmahakuominaisuudelle oli rele-
vanssipalautteen antamisen helpottaminen. Tarkoituksena oli, että käyttäjälle annetaan
luettavaksi dokumentin relevantein katkelma erikseen merkittynä ja että käyttäjä voi tä-
män kohdan perusteella päättää, oliko dokumentti relevantti hänen antamalleen kyselylle.
Vaikka tässä käyttöliittymäesimerkissä on myös relevanssipalauteominaisuus, voidaan tä-
tä pitää esimerkkinä tyypillisestä katkelmahaun sovelluksesta: Käyttäjälle näytetään rele-
vantein kohta dokumentista suoraan, jotta hänen ei tarvitse lukea koko dokumenttia löy-
tääkseen haluamansa tiedon.

Esimerkin Okapi-järjestelmä suorittaa ad hoc -tyyppisiä hakutehtäviä. Siinä käyttäjä an-
taa kyselynsä järjestelmälle syöttäen yhden tai useampia hakutermejä. Järjestelmä käsitte-
lee kyselyn ja tuottaa sen perusteella listan dokumenttien otsikkoja käyttäjän selattavaksi.
Käyttäjä voi valita listalta dokumentin, jolloin hän saa luettavakseen hakutulosdokumen-
tin, johon relevantti katkelma on merkittynä (kuva 5). Katkelma on merkitty käyttöliitty-
mässä vaaleansinisellä taustavärillä ja täsmänneet hakutermit on merkitty tummanvihreäl-
lä taustavärillä. Täsmänneen katkelman lisäksi näkymässä on muutama rivi tekstiä ennen
katkelmaa ja sen jälkeen auttamassa asiayhteyden hahmottamista.

Oleellinen kysymys katkelmahakuominaisuuden toteuttamisesta on sen tarpeellisuus käyt-
täjien näkökulmasta. USA:n energiatutkimuksen tieteellisen laskennan keskuksessa käy-
tössä olleen DOCUMENT-dokumentaationhallintajärjestelmän käyttöä seurattiin vuosina
1977–1986 [GLN88]. Järjestelmässä oli mahdollista tulostaa paperikopio kokonaisesta
dokumentista. Myöhemmin siihen toteutettiin hakuominaisuuksia ja mahdollisuus selata
dokumenttien katkelmia suoraan päätteellä.

DOCUMENT-järjestelmän käyttäjien toiminnan seurannassa huomattiin, että katkelmien
lukeminen päätteellä nousi paljon käytetymmäksi toiminnoksi kuin koko dokumentin tu-
lostus. Lisäksi järjestelmää käytettiin hakuteoskirjaston tavoin. Käyttäjät tyypillisimmin
hakivat ja lukivat vain lyhyen katkelman, sen sijaan että olisivat selanneet dokumentaa-
tiota laajemmin. Tutkimus antaa merkkejä katkelmien käytön hyödyllisyydestä tiedonha-
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Kuva 5: Okapi-järjestelmän hakutulosnäkymä, jossa relevantti katkelma on merkittynä
hakutulosdokumenttiin [Rob95].

kujärjestelmän käyttöliittymässä. Voi kuitenkin olla, että tulokset ovat vanhentuneet käyt-
tötapausten suhteellisten suosioiden osalta. Esimerkiksi tietokonepäätteiden käyttömuka-
vuus on parantunut ja niiden käyttö pidempien tekstien lukemiseen on helpompaa kuin
1980-luvulla.

Kysymys-vastaus -järjestelmien kehityksessä ollaan keskitytty täsmällisten vastausten an-
tamiseen kysymyksiin [Lin03]. Lin et al. tutkivat kysymys-vastaus -järjestelmän käyttöä
tiedonhaussa ja saivat selville, että käyttäjät pitävät hyödyllisempänä hakutuloksen muo-
toa, jossa on näkyvissä vastauksen ympäröivää tekstiä kontekstin selville saamiseksi. Yli-
voimaisesti suosituin hakutuloksen muoto testihenkilöiden mukaan oli sellainen, jossa
näytettiin vastauksen sisältävä tekstikappale ja itse vastaus kappaleessa lihavoituna. Vä-
hiten suosittu oli muoto, jossa näytettiin pelkkä vastaus. Muut kaksi vastausmuotoa olivat
vastauksen sisältävän koko dokumentin näyttäminen ja vastauksen sisältävän virkkeen
näyttäminen. Konteksti auttoi käyttäjiä muun muassa arvioimaan vastauksen sisältävän
lähdetekstin luotettavuutta.
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3.2.2 Käyttö relevanssipalautteessa

Relevanssipalautteella pyritään parantamaan kyselyitä paremmin täsmääviksi muokkaa-
malla niitä relevanttien hakutulosten perusteella [Sal88, luku 10]. Hakutuloksesta mää-
ritellään jollain tavalla, mitkä tulosjoukon dokumenteista ovat relevantteja. Näiden rele-
vanttien dokumenttien kuvaajat yhdistetään kyselyn kuvaajaan. Esimerkiksi vektoriava-
ruusmallissa voidaan yhdistää relevanteiksi määriteltyjen dokumenttien sisältämien ter-
mien painot kyselyn termien painoihin. Tämän jälkeen muokattu kysely suoritetaan uu-
delleen.

Tekstikatkelmat ovat käyttökelpoinen relevanssipalautteen tietoyksikkö [Rob94]. Sen si-
jaan, että määritettäisiin relevantiksi ja yhdistettäisiin kyselyyn koko dokumentin kuvaaja,
voidaan yhdistää kyselyyn ainoastaan dokumentin relevanteimmasta katkelmasta muo-
dostettu kuvaaja. Esimerkiksi vektoriavaruusmallissa voidaan valita ainoastaan katkel-
massa olevat termit relevanssipalautteen termeiksi.

Relevanssipalautteen antaminen voi olla käyttäjän kanssa vuorovaikutteinen prosessi. Täl-
löin käyttäjä merkitsee hakutuloslistalta palautteeseen ne dokumentit, jotka ovat hänen
mielestään relevantteja hänen antamalleen kyselylle. Jos hakutulos on joukko kokonaisia
dokumentteja, joutuu käyttäjä mahdollisesti lukemaan dokumentteja läpi määrittäessään
näiden relevanssia. Sen sijaan, jos hakutulos on joukko dokumentin katkelmia, tarvitsee
käyttäjän lukea ainoastaan rajatun kokoinen katkelma ja määrittää, onko tämä katkelma
relevantti vai ei. Esimerkki tällä tavoin toimivasta Okapi-järjestelmän käyttöliittymästä
[Rob95] esiteltiin edellä luvussa 3.2.1. Toinen esimerkki katkelmien käytöstä relevans-
sipalautteen annossa on TREC-konferenssin HARD-tiedonhakutehtäviä (high accuracy
data retrieval) ratkaisevat järjestelmät [All03, All04].

HARD-tiedonhakutehtävissä järjestelmille annetaan hakutehtävä. Järjestelmät voivat tä-
män jälkeen tuottaa hakutehtävän ja dokumenttikokoelmasta löytämänsä tiedon perus-
teella vapaamuotoisen tarkennuslomakkeen, joka tarjotaan käyttäjälle täytettäväksi. Tässä
tarkennuslomakkeessa käyttäjältä voidaan kysyä lisäkysymyksiä hänen tiedontarpeestaan.
Järjestelmä palauttaa lopullisen hakutuloksen käyttäen hyväksi alkuperäistä hakutehtävää
ja tarkennuslomaketta. Useat evaluaatioon osallistuneet järjestelmät tulostivat tarkennus-
lomakkeillaan katkelmia ja käyttivät näitä relevanssipalautteen lähteinä.

3.2.3 Hakusuorituskyvyn parantaminen

Suuri osa katkelmahakua käsittelevästä tutkimuksesta on keskittynyt katkelmahakumene-
telmien järjestelmän hakusuorituskykyä parantavaan vaikutukseen (esimerkiksi [Mof93,
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Wil94, KZS99]). Seuraavassa käsitellään niitä tiedonhaun piirteitä, joille katkelmahaun
tarkkuutta ja saantia parantavat vaikutukset perustuvat.

Pitkät tekstidokumentit voivat sisältää käsittelemänsä pääasiallisen aiheen lisäksi lyhyi-
tä ala-aiheita (engl. subtopics) [HeP93]. Ala-aiheeella tarkoitetaan tekstin paikallisesti
tietyssä kohtaa käsittelemää aihetta. Aihe, joka on tekstin teemana koko dokumentin pi-
tuudelta, kuuluu dokumentin pääaiheisiin. Esimerkiksi Mars-luotainta käsittelevän usean
sivun pituisen lehtiartikkelin pääaiheena on avaruustutkimus. Kun artikkelin teksti kä-
sittelee parin tekstikappaleen verran Mars-planeetan geologiaa, on geologia tällöin yksi
artikkelin ala-aihe. Jos dokumentti ainoastaan mainitsee ohimennen esimerkiksi raketti-
polttoaineen, ei rakettipolttoainetta lueta tällöin ala-aiheeksi.

Jos tiedonhakumalli perustuu esimerkiksi pelkästään termien frekvenssiin dokumentis-
sa, kätkeytyvät dokumentin ala-aiheet dokumentin pääaiheen alle. Pääaihetta kuvaavia
termejä on runsaasti dokumentissa ja niiden esiintymät ovat levittäytyneet tasaisesti ko-
ko dokumentin pituudelle. Ala-aiheen termejä on lukumääräisesti vähemmän, mutta nii-
den esiintymät ovat ryhmittyneet tiiviimpiin rykelmiin. Kun käyttäjä esittää kyselyn, joka
koostuu ala-aiheen termeistä, ei tällainen kysely täsmää dokumenttiin yhtä hyvin kuin
vastaava pääaihetta määrittäviä termejä sisältävä kysely. Sen sijaan, jos ala-aihetta etsi-
vä kysely täsmäytettäisiin koko dokumentin sijasta siihen katkelmaan, jossa kyseistä ala-
aihetta käsitellään, löytyisi haettu tieto todennäköisemmin.

Jos dokumentteja voitaisiin siis käsitellä joukkona sellaisia katkelmia, jotka sisältäisivät
käyttäjän tiedontarvetta vastaavia ala-aiheita, voitaisiin kyselyt täsmäyttää näihin katkel-
miin parantaen järjestelmän hakusuorituskykyä. Kyselyn kohdistamisessa katkelmiin ol-
laankin saatu parannettua tiedonhakujärjestelmien hakusuorituskykyä [SAB93, Cal94].

Hakutulokset voivat olla paitsi katkelmia, myös kokonaisia dokumentteja. Dokumenttien
tapauksessa kysely täsmäytetään katkelmiin, mutta hakutulos sisältää dokumentteja, jotka
sisältävät täsmääviä katkelmia. Katkelmahakumenetelmää käyttäen voidaan siis parantaa
dokumenttihakujärjestelmän hakusuorituskykyä.

Dokumenttihakujärjestelmässä voidaan kyselyn täsmäytys myös tehdä sekä dokument-
teihin että niiden katkelmiin. Tällöin voidaan vertailla kyselyn kuvaajaa dokumenttien ja
katkelmien kuvaajiin sekä näiden kuvaajien yhdistelmiin [Wil94].

Kyselyn täsmäyttäminen katkelmiin helpottaa myös vektoriavaruusmallin dokumenttien
pituuden normalisointiongelmaa [Zob95]. Voidaan käsitellä dokumenttikokoelmaa ko-
koelmana suunnilleen yhtä pitkiä tekstikatkelmia vaihtelevankokoisten dokumenttien si-
jaan. Tällöin vektoriavaruusmallin samanlaisuutta kuvaavat funktiot eivät suosi eri tavalla
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eri pituisia dokumentteja, koska ne vertailevat kyselyyn suunnilleen samankokoisia kat-
kelmia.

3.2.4 Käyttö komponenttina kysymys-vastaus -järjestelmässä

Kysymys-vastaus -järjestelmien arkkitehtuuriksi on vakiintunut kolmen komponentin tie-
tovuoarkkitehtuuri (kuva 6). Esimerkkejä tämänkaltaisista kysymys-vastaus -järjestelmis-
tä ovat MultiText [Cla00a], IBM:n tilastollinen kysymys-vastaus -järjestelmä [Itt00] ja
SiteQ [Lee01]. Arkkitehtuurien pysyessä samankaltaisina järjestelmien kesken, keskittyy
kehitystyö komponenttien erilaisiin toteutuksiin [Voo03].

K"s"m"ksen anal"sointi

Katkelma.aku

0astauksen eristäminen

Dokumenttikokoelma

K"sel"

Katkelmat

K"s"m"s

0astaus

0astaus4
.a.mo

Kuva 6: Tyypillinen kysymys-vastaus -järjestelmän arkkitehtuuri [Tel03, Voo03].

Kysymyksen analysointivaiheessa järjestelmä muodostaa kyselyn kysymyksen perusteel-
la. Kyselyn tulee olla sellainen, että se täsmää niihin dokumentteihin tai katkelmiin, joista
vastauksen kysymykseen toivotaan löytyvän. Lisäksi kysymyksestä voidaan selvittää esi-
merkiksi sen kategoria: ”Milloin?” ”Kuka?” ”Kuinka monta?” ja niin edelleen [Cla00a].
Kysymyksen kategoriaa ja muotoa voidaan käyttää muodostettaessa vastaushahmoa eli
halutun vastauksen yleistä muotoa. Esimerkiksi ”Milloin?”-kysymyksen vastaushahmo
voi olla ajanilmaus, kuten päivämäärä tai kellonaika.

Vastauksen eristämisvaiheessa käydään läpi dokumentteja ja katkelmia, joita on haettu do-
kumenttikokoelmasta kyselyn avulla. Tekstistä etsitään vastaushahmoon täsmääviä vas-



23

tauksia. Löydetyistä vastauksista parhaiten täsmännyt palautetaan hakutuloksena.

Syy, miksi arkkitehtuurin toisessa vaiheessa suositaan katkelmahakua kokonaisten do-
kumenttien hakemisen sijasta, liittyy vastauksen eristämisvaiheen raskauteen. Tässä vai-
heessa käytetään usein laskennallisesti raskaita luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä
[LVF02]. Esimerkkejä käytetyistä menetelmistä ovat sanaluokkien ja erisnimien tunnis-
tus, lauseenjäsennys, synonyymien etsintä sekä samaviitteisyyden ratkaiseminen (esimer-
kiksi mihin tekstin erisnimeen tekstin sana ”hän” viittaa) [Itt00, Lee01]. Vaiheen suori-
tusaikaa voidaan rajoittaa tehokkaasti kohdistamalla nämä menetelmät rajoitetun kokoi-
siin katkelmiin, sen sijaan että syötteenä käytettäisiin mahdollisesti pitkiä dokumentteja.

Kysymys-vastaus -järjestelmiä käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole selkeää erottelua kat-
kelmahaun ja vastauksen eristämisen välillä. Tästä tutkielmasta on rajattu pois joidenkin
menetelmien käsittely, joita esimerkiksi Tellex et al. [Tel03] käsittelivät katkelmahaku-
menetelminä. Nämä poisrajatut menetelmät ovat sellaisia, että niitä pystytään käyttämään
ainoastaan kysymys-vastaus -järjestelmien osina, ei erillisinä katkelmahakujärjestelminä.
Näissä menetelmissä käytetään esimerkiksi kysymyksen kategoriaa [Itt00] tai erisnimien
erityistä käsittelyä [HHL01].

Vaikka katkelmahaun käyttö dokumenttihaun sijasta parantaa kysymys-vastaus -järjes-
telmän suorituskykyä, se usein huonontaa järjestelmän hakusuorituskykyä [ClT03]. Kat-
kelmahakua käyttävän komponentin saanti on kysymys-vastaus -järjestelmässä pienempi
kuin dokumenttihakua käyttävän komponentin. Yhtenä vaihtoehtona on tehdä ensin doku-
menttihaku ja tämän jälkeen parhaiten täsmänneistä dokumenteista katkelmahaku. Monz
[Mon04] esittää, että katkelmahakukomponentin hakusuorituskykyä voidaan parantaa ke-
hittämällä sopivampi katkelmahaun menetelmä.

3.3 Katkelmahaun erityispiirteet

Katkelmahakuongelmaksi voidaan määritellä parhaiten kyselyyn täsmäävien katkelmien
hakeminen dokumenttikokoelmasta. Tämän katkelmahakuongelman voi jakaa kahteen
luonnolliseen osaan [JiZ05]: dokumenttien jakamiseen katkelmiksi ja katkelmien järjes-
tämiseen relevanttiusjärjestykseen. Näitä kahta osa-ongelmaa tarkastellaan luvuissa 3.3.1
ja 3.3.2. Lisäksi katkelmahakujärjestelmien evaluointi on monimutkaisempaa kuin doku-
menttihakujärjestelmien evaluointi. Katkelmahakujärjestelmien evaluoinnin erityispiirtei-
tä tarkastellaan luvussa 3.3.3.
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3.3.1 Dokumentin jakaminen katkelmiksi

Katkelmahakuongelmaan luonnollisesti kuuluva osaongelma on katkelman määritelmä:
Millä perusteella ja millä tavoin dokumentit jaetaan katkelmiksi. Katkelman määrittelyä
muodostettaessa voidaan painottaa katkelman käyttökelpoisuutta sekä järjestelmän käyt-
töliittymän käytettävyyden että järjestelmän hakusuorituskyvyn kannalta. Käyttäjän kan-
nalta katkelman on hyvä olla sopivan pituinen ja olla sisällöltään yhtenäinen. Katkelman
määritelmä vaikuttaa siihen, mitä termejä kuhunkin katkelmaan päätyy, kuten myös ter-
mien jakaumiin katkelmissa. Tämän takia määritelmä vaikuttaa tiedonhakumenetelmän
toimintaan ja tällöin myös järjestelmän hakusuorituskykyyn [Mel98].

Katkelmiin jako voidaan suorittaa etukäteen indeksointivaiheessa tai kyselyn käsittely-
vaiheessa [LVF02]. Jos katkelmointi tehdään kyselyn käsittelyvaiheessa, voidaan kyselyn
semanttista sisältöä käyttää päättelyssä siitä, minkälaisia katkelmien semanttiset sisällöt
ovat eli miten katkelmointi tehdään. Sen sijaan jos katkelmointi tehdään etukäteen in-
deksointivaiheessa, ei kyselyn käsittelyvaiheessa tarvitse käyttää resursseja katkelmien
rajojen selvittämiseen. Toisaalta tällöin voi katkelmien suuri määrä tehdä hakemistosta
epäkäytännöllisen suuren [KZS99].

Menetelmä, jolla katkelmiin jako tehdään, on tärkeä tekijä järjestelmän hakusuoritus-
kyvyn kannalta. Katkelmahakua käsittelevässä kirjallisuudessa on tyypillisesti käytetty
kolmea erilaista lähtökohtaa dokumenttien katkelmointiin [LVF02]: dokumentin ulkois-
ta rakennetta, dokumentin semanttista rakennetta ja mielivaltaisesti määriteltyä katkel-
maa. Dokumentin semanttista rakennetta käyttävissä menetelmissä pyritään katkelmointi
tekemään siten, että kukin katkelma sisältäisi semanttisesti yhtenäisen tekstikatkelman.
Ulkoista rakennetta käyttävät menetelmät hyödyntävät tekstin luonnollista rakennetta eli
tekstin virke-, kappale-, ja lukurajoja. Mielivaltaisessa katkelman määrittelyssä katkelmat
määritellään yksinkertaisesti tietynkokoisiksi tekstilohkoiksi. Näiden tekstilohkojen koot
ja sijainnit voidaan määrittää siten, että ne toimivat mahdollisimman hyvin järjestelmän
suorituskyvyn ja hakusuorituskyvyn kannalta [KaZ01].

3.3.2 Katkelmien järjestäminen

Dokumenttien katkelmoinnin ohella voidaan katkelmahakujärjestelmän kehittämisessä
erottaa omaksi ongelmakseen katkelmien järjestäminen. Tämä ongelma voidaan määri-
tellä samalla tavoin kuin dokumenttien järjestäminen dokumenttihakujärjestelmässä: Do-
kumenttikokoelman sisältämien katkelmien asettaminen relevanssijärjestykseen järjestel-
mälle annetun kyselyn perusteella.
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Kun oletetaan dokumenttien katkelmointiongelma ratkaistuksi, voidaan katkelmien jär-
jestämisongelmaa lähestyä samoilla menetelmillä kuin dokumenttien järjestysongelmaa.
Tällöin järjestettävät tietoyksiköt ovat dokumenttien sijasta katkelmia. Monet käytetyt
katkelmahakumenetelmät ovatkin alun perin dokumenttihakuun kehitettyjä [Tel03].

Kyselyn käsittelyn aikana katkelmien järjestäminen voi myös saada aikaan suoritusky-
kyongelmia. Dokumenttikokoelma luonnollisesti sisältää suuremman määrän katkelmia
kuin dokumentteja. Käsiteltävien katkelmien määrä voi kohota hyvin suureksi, etenkin
jos katkelmat voivat olla toistensa kanssa päällekkäisiä [KaZ01]. Koska katkelmia saat-
taa olla järjestettävänä suuri määrä, vaatii järjestyksessä käytettävä tietorakenne runsaasti
muistitilaa [Mof93, Zob95].

Vaikka dokumenttien katkelmointiongelmaa ja katkelmien järjestämisongelmaa voidaan-
kin käsitellä kahtena erillisenä osa-ongelmana, ovat ne joissain katkelmahakumenetelmis-
sä liittyneet läheisesti toisiinsa. Jos katkelman sisällön määrittää lopullisesti vasta annettu
kysely, suoritetaan dokumenttien katkelmiin jako ja katkelmien järjestäminen käytännös-
sä samalla kertaa [Cla00a, Mon04].

3.3.3 Katkelmahakumenetelmien evaluointi

Dokumenttihakujärjestelmän evaluaatioympäristö koostuu tyypillisesti dokumenttikokoel-
masta, joukosta kyselyitä ja dokumenttien relevanssiarvioista näille kyselyille. Katkelma-
haun ongelmana on pitkään ollut vastaavien evaluaatioympäristöjen puute [Mel98]. Tätä
ongelmaa on kierretty toteuttamalla evaluoitava katkelmahakumenetelmä dokumenttiha-
kujärjestelmän osaksi. Evaluoitava järjestelmä järjestää hakutuloksensa dokumentit siten,
että dokumenttien järjestykseen vaikuttavat niiden sisältämien katkelmien täsmäävyys ky-
selyyn [Zob95]. Tällä tavoin voidaan arvioida katkelmahaun hakusuorituskykyä epäsuo-
rasti käyttäen dokumenttien relevanssiarvioita.

Tätä menetelmää on käytetty laajemminkin katkelmahakumenetelmien arviointiin. Kasz-
kiel ja Zobel [KaZ01] vertailivat eri katkelmointimenetelmiä keskenään ja mittasivat nii-
den vaikutusta dokumenttihakujärjestelmän hakusuorituskykyyn. Tellex et al. [Tel03] ver-
tailivat eri katkelmahakumenetelmien vaikutusta kysymys-vastaus -järjestelmän hakusuo-
rituskykyyn. Vertailussa käytettiin TREC-konferenssin kysymys-vastaus -hakutehtävien
relevanssiarvioita.

Viime vuosina on kehitetty myös joitakin suoraan katkelmahaun evaluaatioon tarkoitettu-
ja koeympäristöjä. TREC-konferenssin kysymys-vastaus -hakutehtävän yhteydessä on ar-
vioitu tarkan vastauksen lisäksi myös tekstikatkelmia vastauksena kysymyksiin [Voo03].
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Testattujen järjestelmien palauttamien katkelmien relevanssi arvioitiin sen mukaan, sisäl-
sivätkö ne kokonaisuudessaan etsityn vastauksen vai eivät. Lisäksi TREC-konferenssin
HARD-hakutehtävissä [All03, All04] järjestelmät pystyivät palauttamaan hakutulosjou-
kossaan dokumenttien lisäksi katkelmia. Relevanssiarviot olivat dokumentteihin relevan-
teiksi merkittyjä katkelmia. Järjestelmien hakusuorituskykyä arvioitiin sen mukaan, miten
hyvin niiden palauttamat katkelmat osuivat päällekkäin relevanssiarvioiden katkelmien
kanssa.

HARD-hakutehtävän katkelmahaun hakusuorituskykyä arvioitiin katkelmatarkkuuden ja
katkelmasaannin avulla. Seuraavassa tarkoitetaan merkkisijainnilla tiettyä, merkinpituis-
ta kohtaa tietyssä katkelmassa. Olkoon R relevanteiksi arvioitujen katkelmien sisältämien
merkkisijaintien joukko ja A hakutuloksena saatujen katkelmien sisältämien merkkisijain-
tien joukko. Näin katkelmasaanti ja katkelmatarkkuus ovat:

katkelmasaanti =
|R∩A|
|R|

katkelmatarkkuus =
|R∩A|
|A|

.

HARD-evaluoinneissa on käytetty lisäksi R-tarkkuutta, joka on tarkkuus, kun tarkas-
tellaan hakutuloksen R kappaletta parhaaksi järjestettyä dokumenttia. R-tarkkuuden on-
gelmana on ollut lyhyiden katkelmien suosiminen [Abd04]. Tätä korjaamaan HARD-
evaluaatiossa otettiin käyttöön binäärinen preferenssi (engl. binary preference, bpref)
[BuV04], sovellettuna katkelmiin [All04, ACL05]. Tässä tarkastellaan evaluoitavan jär-
jestelmän tuottamaa hakutulosta, joka on järjestetty lista katkelmia. Tarkastellaan tämän
listan parhaiten täsmänneitä katkelmia siten, että katkelmat on liitetty yhteen tuloslistan
järjestyksessä merkkijonoksi A. Olkoon RC relevanteiksi arvioitujen katkelmien merkki-
sijaintien joukko ja RC vastaavasti epärelevanttien katkelmien merkkisijaintien joukko.
Tällöin

bpref =
1
|RC| ∑

c∈RC

|{n ∈ RC | r(n) > r(c)}|
|RC|

,

jossa c ja n ovat merkkisijainteja ja r(x) on merkkisijainnin x järjestysluku merkkijonossa
A.

Edellä on käsitelty katkelmahakua yleisesti sekä kohteita, joihin katkelmahakua voidaan
soveltaa. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään katkelmahakumenetelmien toteutusta tar-
kemmin aloittaen menetelmistä, joilla jaetaan dokumentteja katkelmiksi.
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4 Dokumentin jakaminen katkelmiksi

Katkelmahakujärjestelmän oleellinen osa on katkelman määrittely eli tapa, millä järjes-
telmän käsittelemät dokumentit jaetaan pienemmiksi katkelmiksi. Callan [Cal94] jakoi
katkelmatyypit kolmeen ryhmään. Tätä jaottelua ollaan käytetty katkelmahakua käsitte-
levässä kirjallisuudessa hyvin yhtenäisesti [LVF02]. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin
näitä kolmea eri katkelmatyyppiä, sekä niihin liittyviä menetelmiä dokumenttien katkel-
miin jakamiseksi tai katkelmoimiseksi.

Ensin käsitellään dokumentissa valmiina olevan luonnollisen rakenteen, kuten kappale-
jaon, perusteella tehtävää katkelmiin jakamista. Seuraavaksi luvussa 4.2 käsitellään kat-
kelmia, jotka on muodostettu tekstistä siten, että dokumentti on jaettu osiin sen semant-
tisen sisällön perusteella. Kaikkein yksinkertaisin tapa jakaa dokumentti katkelmiksi on
määritellä katkelmien koot ja sijainnit tekstissä mielivaltaisesti, katkelmien sisällöstä riip-
pumattomalla tavalla. Tällaisen jakamistavan menetelmiä ja ominaisuuksia tarkastellaan
luvussa 4.3. Luvussa 4.4 tutustutaan katkelmointimenetelmien vertailuun ja esitetään nä-
kökohtia, joita tulee ottaa huomioon valittaessa katkelmointimenetelmä katkelmanhaku-
järjestelmää toteutettaessa.

4.1 Jako dokumentin rakenteen perusteella

Suoraviivainen tapa jakaa dokumentti katkelmiin on käyttää hyväksi dokumentin ekspli-
siittistä ulkoista rakennetta. Ulkoisella rakenteella tarkoitetaan tässä typografisilla mene-
telmillä tekstiin merkittyjä katkelmia. Tällaisen rakenteen koneellinen käsittely on yksin-
kertaista toteuttaa [SAB93].

On olemassa lukuisia tapoja määrittää dokumentin ulkoinen rakenne. Seuraavassa esite-
tään joitain esimerkkejä tällaisista tavoista.

• Teksti voidaan jakaa hierarkkisesti lukuihin ja näiden alalukuihin. Lukujen rajat on
merkitty dokumenttiin muusta tekstistä erottuvilla otsikoilla.

• Kappaleisiin jaetussa tekstissä kappaleiden rajat voivat erottua tietynsuuruisella
tyhjällä tilalla tekstissä.

• Tekstiä voidaan käsitellä erillisinä virkkeinä. Virkkeiden loppu- ja alkukohdat voi-
daan erottaa esimerkiksi tiettyjä välimerkkejä ja kirjainten kirjoitusmuotoja tarkas-
telemalla.

• Lakiteksti voidaan jakaa numeroiduilla pykälämerkeillä pykäliksi.



28

Tiedonhakujärjestelmän käsittelemät dokumentit voivat olla valmiiksi rakenteisia doku-

mentteja. Tällaisten dokumenttien ulkoinen rakenne on merkitty tekstiin siten, että raken-
netta on yksinkertaista käsitellä koneellisesti. Esimerkiksi kuvan 7 esimerkkitekstiin on
merkitty luku- ja kappalerakenne. Kutakin rakenne-elementtiä ympäröivät kulmasulkeis-
sa olevat rakennemerkinnät.

<pääluku>

<otsikko> Avaruustutkimus ja Mars-planeetta </otsikko>

<kappale>

Tämä teksti esittelee avaruustutkimusta ja Mars-planeettaa.

</kappale>

<alaluku>

<otsikko> Avaruustutkimuksen historia </otsikko>

<kappale>

Giovanni Schiaparelli löysi Marsista kanavia. Viking 1

-luotain löysi Marsista kasvot.

</kappale>

<kappale>

Tiedon lisääntyessä Mars on alkanut vaikuttaa tylsemmältä.

</kappale>

</alaluku>

</pääluku>

Kuva 7: Esimerkki rakenteisen dokumentin osasta.

Katkelmana voidaan käyttää tekstin kappaletta. Kappaleiden pituudet tekstissä voivat kui-
tenkin vaihdella. Tästä on haittaa silloin kun katkelmoinnilla pyritään saamaan aikaan yh-
tenäisen kokoisia katkelmia hakusuorituskyvyn parantamista varten. Moffat et al. [Mof93]
keräsivät katkelmiksi peräkkäisiä kappaleita siten, että katkelman koko saatiin lähelle en-
nalta määrättyä katkelman kokoa.

Okapi-hakujärjestelmässä käytettiin katkelmana kappaleista kerättyä, muuttuvan kokoista
liukuvaa ikkunaa [Rob94]. Myös tässä menetelmässä kerätään peräkkäisiä kappaleita kat-
kelmiksi. Katkelmaan sisältyvien kappaleitten lukumäärä kuitenkin vaihtelee tiettyjen an-
nettujen ala- ja ylärajojen välissä. Lisäksi katkelman alkukohtaa voidaan siirtää eteenpäin
niin pienen määrän kappaleita, että eri katkelmat voivat sisältää päällekkäisiä kappaleita.
Esimerkiksi katkelman koko vaihtelee välillä 2–3 kappaletta ja ikkuna liukuu yhden kap-
paleen kerrallaan. Tällöin viisi kappaletta sisältävästä dokumentista tehtäisiin seitsemän
katkelmaa: 1–2, 1–3, 2–3, 2–4, 3–4, 3–5 ja 4–5.

Lukujen perusteella tehty katkelmointi on yksinkertaista suorittaa, jos aineisto koostuu
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rakenteisista dokumenteista. Wilkinson [Wil94] käytti aineistoa, jonka jokaisessa doku-
mentissa oli samanlainen, merkitty lukurakenne. Katkelmia käytettiin dokumenttihaun
hakusuorituskyvyn parantamiseen siten, että dokumentin sisältämien katkelmien painoar-
vot yhdistettiin dokumentin painoarvoksi. Eräässä yhdistämismenetelmässä lukujen tyyp-
pi otettiin huomioon antamalla erityyppisille luvuille erilaisia kertoimia. Esimerkiksi pai-
noarvon kerroin dokumentin tiivistelmästä muodostetulle katkelmalle oli suurempi kuin
kerroin dokumentin johdannolle. Myös Salton, Allan ja Buckley [SAB93] käyttivät kat-
kelmia dokumenttihakujärjestelmässä. He saivat parannettua kyseisen järjestelmän ha-
kusuorituskykyä yhdistämällä dokumentin painoon sekä kappaleista että luvuista muo-
dostettujen katkelmien painot.

Virkkeitä on käytetty katkelmina etenkin uudempien kysymys-vastaus -järjestelmien kat-
kelmahakukomponenteissa. SiteQ-järjestelmä [Lee01] yhdistää virkkeitä katkelmiksi sil-
loin, kun vierekkäiset virkkeet muodostavat leksikaalisen ketjun. Leksikaalisella ketjul-
la tarkoitetaan tässä sellaisten virkkeiden ketjua, joissa toisen virkkeen pronomini viittaa
toisen virkkeen substantiivilausekkeeseen. Katkelmaksi otetaan enintään kolmen tällaisen
virkkeen muodostama ketju. IR-n -järjestelmä [LVF02, VFL01] käyttää kiinteän määrän
virkkeitä sisältävää liukuvaa ikkunaa.

Murdockin ja Croftin kysymys-vastaus -järjestelmä [MuC04] palauttaa dokumenttiko-
koelmasta haetun virkkeen vastauksena kysymykseen. Järjestelmä tekee dokumenttihaun
ja tämän jälkeen katkelmoi täsmäävimmät dokumentit virkkeiksi. Järjestelmä palauttaa
parhaiten täsmänneen virkkeen hakutuloksena. Myös Cui et al. [Cui05] käsittelevät kysy-
mys-vastaus -järjestelmänsä katkelmahakukomponentissa virkkeitä. Järjestelmä muodos-
taa lauseenjäsennintä käyttäen lauseiden rakenteita mallintavat dependenssipuut kyselyn
kysymysvirkkeelle sekä dokumentin virkkeille. Tämän jälkeen se täsmäyttää virkkeitä
vertaamalla näiden dependenssipuita toisiinsa.

4.2 Semanttinen jako

Dokumentit voidaan pyrkiä jakamaan katkelmiksi niiden sisällön perusteella, käyttäen
dokumenttien implisiittistä semanttista rakennetta. Tässä menettelytavassa oletetaan, et-
tä dokumentin semanttinen rakenne ei välttämättä noudata sen ulkoista rakennetta, kuten
jakoa kappaleisiin tai lukuihin. Lisäksi menettelytavalla on tarkoitus päätellä semanttinen
rakenne samoin ja yhdenmukaisin perustein kaikille dokumenttikokoelman dokumenteil-
le.

Dokumentin ulkoinen rakenne voi toki kuvastaa dokumentin sisäistä rakennetta. Kirjoit-
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tajat usein jakavat tekstin kappaleiksi siten, että yksi kappale käsittelee yhtä aihetta tai
ala-aihetta. Lisäksi esimerkiksi tieteelliset artikkelit jakavat tekstin luvuiksi ja näiden ala-
luvuiksi. Sanomalehtiartikkelissa merkitään ulkoiseen rakenteeseen erikseen tiivistelmä-
tyyppinen alkukappale ja erikseen muu teksti. Silti rakenteen uudelleenpäättelemisessä
on etuja [Hea97]. Kappalejako tehdään joskus vain lukemisen helpottamiseksi. Lisäk-
si eri kirjoittajilla ja eri tekstien lajityypeillä voi olla toisistaan poikkeavia tapoja tehdä
kappale- tai lukujako. Tällöin automaattisella semanttisella katkelmoinnilla saadaan mää-
ritettyä semanttinen rakenne yhdenmukaisesti koko dokumenttikokoelmalle.

Semanttinen katkelmointi katkelmahakujärjestelmässä voidaan tehdä annetun haun pe-
rusteella. Tällöin ei päätellä semanttista rakennetta kaikille dokumenttikokoelman doku-
menteille yleisesti, vaan keskitytään poimimaan kokoelmasta ne katkelmat, jotka käsitte-
levät annetun haun aihetta. Tästä menettelytavasta käytetään tässä tutkielmassa nimitystä
katkelmien eristäminen.

Seuraavaksi käsitellään semanttisia katkelmointimenetelmiä, joissa katkelmointi voidaan
tehdä ennakkoon eli ennen kuin järjestelmälle aletaan esittää kyselyitä. Tämän jälkeen
luvussa 4.2.2 käsitellään semanttisia katkelmien eristysmenetelmiä.

4.2.1 Semanttiset esikatkelmointimenetelmät

Semanttisia katkelmointimenetelmiä käsitellään tässä tutkielmassa erillään dokumentin
ulkoista rakennetta käyttävistä katkelmointimenetelmistä. Silti semanttiset katkelmoin-
timenetelmät käyttävät usein hyväkseen tekstin ulkoisia rakenneyksiköitä. Seuraavaksi
esiteltävät menetelmät käsittelevät tekstin perusyksikköjä, jotka pystytään helposti erot-
tamaan automaattisesti tekstissä. Perusyksikköinä voidaan käyttää edellä luvussa 4.1 ku-
vailtuja tekstin ulkoisen rakenteen yksikköjä. Esimerkkejä tällaisista perusyksiköistä ovat
kappaleet ja virkkeet. Menetelmät pyrkivät yhdistämään tällaisia peräkkäisiä perusyksi-
köitä toisiinsa siten, että ne muodostavat semanttisia katkelmia. Katkelmat pyritään muo-
dostamaan siten, että kukin niistä käsittelee yhtenäisesti yhtä tekstin ala-aihetta. Tällä
tavoin tehtävästä katkelmoinnista muodostuu tekstin semanttinen rakenne.

Menetelmien toiminta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. painon määrittäminen kullekin perusyksikölle

2. perusyksikköjen välisen samanlaisuuden määärittäminen

3. katkelmien muodostaminen perusyksikköjä yhdistämällä.

Perusyksikön paino voidaan määrittää perusyksikön termien perusteella samalla taval-
la kuin kokonaiselle dokumentille voidaan määrittää painoarvo. Esimerkiksi Saltonin,
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Allanin ja Singhalin [SAS96] menetelmä käyttää luvussa 2.4.1 esiteltyä vektoriavaruus-
mallia. Menetelmässä katkelmoitavan dokumentin jokaiselle kappaleelle määritetään tf·
idf-paino. Jokaisen kappaleen välille määritetään samanlaisuusarvo kosinisamanlaisuu-
della. Kuvassa 8 on esitetty tietosanakirja-artikkelin kappaleiden samanlaisuuksien verk-
ko, josta on jätetty pois kaaret, joiden samanlaisuusarvo on pienempi kuin 0.20. Ku-
van solmut edustavat artikkelin kappaleita ja solmujen vastapäivään kasvava numeroin-
ti seuraa kappaleiden alkuperäistä järjestystä. Verkon kuvasta käy ilmi neljä kappalery-
pästä, joiden artikkelit liittyvät ryppään muihin artikkeleihin ja jotka esiintyvät peräkkäin
tekstissä. Tällä tavoin siis yhdistämällä toisiinsa liittyviä, peräkkäisiä kappaleita, voidaan
muodostaa yhtenäisiä katkelmia.
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Kuva 8: Esimerkki tietosanakirjan artikkelin kappaleiden samanlaisuutta ilmaisevasta
kaaviosta [SAS96].

Ponten ja Croftin [PoC97] menetelmä käsittelee virkettä tekstin perusyksikkönä. Menetel-
mä on tarkoitettu teksteille, joille ei ole määritelty virkettä laajempia ulkoisia rakenteita.
Esimerkki tällaisesta tekstityypistä on puhutusta uutislähetyksestä puheentunnistusjärjes-
telmällä tuotettu teksti.

Termien esiintymien määrä tyypillisessä virkkeessä on pieni. Tämän vuoksi käytetään
rajallisen kontekstin relevanssipalautetta (engl. local context analysis) [XuC96]. Tässä
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virke esitetään kyselynä aiheeseen liittyvään dokumenttikokoelmaan. Kyselyn tulosdo-
kumenteista valitaan parhaiten täsmänneet dokumentit. Näistä dokumenteista poimitaan
sanoja ja lausekkeita, joita nimitetään yhteisesti käsitteiksi. Poimitut käsitteet järjestetään
sen mukaan, miten usein kyselyn termit esiintyvät näiden käsitteiden lähellä dokumen-
teissa. Tämän jälkeen samanlaisuutta ei määritetä virkkeiden välille, vaan virkkeitä vas-
taavien laajempien käsitejoukkojen välille. Virkkeiden samanlaisuuden mittana käytetään
yhteisten käsitteiden lukumäärää. Suurimmat samanlaisuusryppäät etsitään käyttäen dy-
naamista ohjelmointia.

TextTiling-katkelmointimenetelmässä [Hea97] käytetään perusyksikkönä kappaletta. Mah-
dolliset katkelmarajat etsitään kuitenkin ensin tarkastelemalla lohkoa, joka koostuu k:sta
virkkeestä. Vierekkäisten lohkojen samanlaisuutta vertaillaan. Lohkojen välissä sijaitse-
valle virkevälille määritetään samanlaisuusarvo. Lohkopari siirtyy yhden virkkeen kerral-
laan liukuvana ikkunana tekstin yli. Täten siis tekstin jokaiselle virkevälille määritetään
samanlaisuusarvo.

TextTiling-menetelmässä on sovellettu useita erilaisia samanlaisuuden laskentatapoja. Tar-
kastellussa lohkoparissa lohkojen samanlaisuus voi olla esimerkiksi:

• niiden termien lukumäärä, jotka esiintyvät kummassakin lohkossa

• sellaisten sanojen lukumäärä, jotka esiintyvät ensimmäistä kertaa koko tekstissä
lohkoparin sisällä

• lohkovälin ylittävien sanaketjujen lukumäärä, jossa sanaketjulla tarkoitetaan jouk-
koa saman sanan esiintymiä, jossa esiintymät ovat lähellä toisiaan

• kosinisamanlaisuus tf·idf-painotettujen lohkojen välillä [HeP93].

Richmond, Smith ja Amitay [RSA97] kehittivät TextTiling-menetelmään uuden samanlai-
suuden laskentatavan. Tässä tavassa annetaan jokaiselle tekstin sanalle merkittävyysarvo
välille [0,1]. Merkittävyysarvo on sitä suurempi, mitä tiheämmin kyseisen sanan ympäril-
lä on tämän saman sanan muita esiintymiä. Lohkovälille määritettävä samanlaisuusarvo
tässä menetelmässä on:

sim(A,B) =
|A′|−|A′′|
|A| + |B

′|−|B′′|
|B|

2

Merkinnällä |A| tarkoitetaan tässä lohkon A sanojen merkittävyysarvojen summaa. Mer-
kinnällä |A′| tarkoitetaan lohkon A merkittävyysarvojen summaa niille sanoille, jotka
esiintyvät myös lohkossa B. Merkinnällä |A′′| tarkoitetaan lohkon A merkittävyysarvo-
jen summaa niille sanoille, jotka esiintyvät lohkossa A mutta eivät lohkossa B. Merkinnät
|B|, |B′| ja |B′′| määritellään komplementaarisesti.
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Kun jokaiselle virkevälille ollaan määritetty samanlaisuusarvo TextTiling-menetelmässä,
voidaan tekstin samanlaisuusarvojen vaihtelu esittää käyränä, jonka kuvaajasta on esi-
merkki kuvassa 9. Katkelmarajoja asetetaan tekstiin niihin virkeväleihin, joissa on ku-
vaajan paikallisia minimejä. Paikallisille minimeille annetaan pistemäärä minimiä ympä-
röivien paikallisten maksimien samanlaisuusarvojen avulla: Kun paikallinen minimisa-
manlaisuusarvo y2 on paikallisten maksimien y1 ja y3 välissä, on minimin y2 pistemää-
rä (y1− y2)+ (y3− y2). Tietyn pistemäärärajan ylittävien minimien virkevälit merkitään
katkelmarajoiksi. Käyrää voidaan myös tasoittaa ennen minimien etsimistä erilaisilla me-
netelmillä [HeP93, Hea97, RSA97]. Muodostettavien katkelmien laadun vuoksi katkel-
marajat siirretään lopuksi tekstissä olevan lähimmän kappalerajan kohdalle.
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Kuva 9: Esimerkki TextTiling-menetelmän avulla asetetuista katkelmanrajoista [HeP93].

4.2.2 Semanttiset katkelmien eristysmenetelmät

Katkelmahakujärjestelmä hakee käyttäjän antaman kyselyn perusteella täsmääviä katkel-
mia dokumenttikokoelmasta. Kyselyä voidaan katkelmien hakemisen lisäksi hyödyntää
myös itse katkelmoinnissa. Tällöin keskitytään rajaamaan palautetut katkelmat ainoas-
taan käyttäjän tiedontarpeen perusteella. Seuraavassa esitellään katkelmointimenetelmiä,
jotka käyttävät kyselyssä annettuja termejä katkelmoinnin perusteena.

MultiText-tiedonhakujärjestelmään [Cla00b] kuuluu katkelmahakumenetelmä, jota ollaan
hyödynnetty esimerkiksi kysymys-vastaus -järjestelmän komponenttina [Cla00a] ja ad
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hoc -hauissa suurikokoisesta dokumenttikokoelmasta [Cor99]. MultiText käyttää katkel-
man määrittämiseen ja katkelmien järjestämiseen n-peitettä.

Tarkastellaan kyselyn termit sisältävän joukon Q jokaista epätyhjää alijoukkoa Qn ⊆ Q.
Jos ja vain jos dokumentti sisältää alijoukon Qn kaikki termit, sisältää se myös yhden
tai useamman n-peitteen, jossa n = |Qn|. n-peite on dokumentin sellainen katkelma, jo-
ka sisältää joukon Qn kaikki termit siten että kyseiseen dokumentin katkelmaan ei sisälly
lyhyempää katkelmaa, johon sisältyisi kaikki joukon Qn termit. MultiText hakee doku-
menttikokoelmasta kyselylle kaikkia kyselyn alijoukkoja vastaavat n-peitteet.

Katkelmien määrittämisen lisäksi MultiText järjestää katkelmat peitteiden sisältämien ky-
selytermien esiintymien tiheyden perusteella. Annetaan jokaiselle termille ti ∈ Qn pai-
noarvo wi = log( cs

cfi
), jossa cfi on termin ti kokoelmafrekvenssi ja cs on kokoelman kaik-

kien dokumenttien yhteenlaskettu pituus, kun mittayksikkönä on termi. Peitteelle c, jonka
pituus on cl, annetaan pistemäärä

I(c) =

{
K

cl+1
jos cl+1 > K,

1 muulloin,

jossa K on katkelman haluttuun pituuteen vaikuttava vakio. Katkelmaa vastaavan n-peitteen
(n = |Qn|) pistemäärä on summa [Cor99]:

score(c) = ∑
ti∈Qn

wi + |Qn| log(I(c)).

Katkelmat järjestetään tätä pistemäärää käyttäen. Hakutuloksen kärkeen päätyvät siis kat-
kelmat, jotka sisältävät runsaasti hakutermejä siten että hakutermien esiintymät ovat lä-
hekkäin. MultiText-algoritmi toteuttaa siis sekä katkelmiin jaon että katkelmien järjestä-
misen. Algoritmi on tehokkuudeltaan verrannollinen tavanomaisiin tiedonhakumenetel-
miin, kun kyselyn termien määrä on pieni [Cla00b]. Algoritmi käyttää tietorakenteenaan
tiedonhakujärjestelmille tyypillistä käänteislistahakemistoa, joka esiteltiin luvussa 2.2.

Monz [Mon04] käytti n-peitteen kanssa samankaltaista käsitettä pienin täsmäävä vä-

li (engl. minimal matching span). Myös siinä käytettiin termien esiintymien tiheyttä ja
katkelman pituutta katkelman painoarvon määrittämiseen. Ofoghi, Yearwood ja Ghosh
[OYG06] yhdistivät n-peitteen arvon kosinisamanlaisuuteen katkelmien täsmäytysmene-
telmässään. SiteQ-järjestelmän katkelmointia käsiteltiin edellä luvussa 4.1 dokumentin
ulkoista rakennetta käyttävänä katkelmointimenetelmänä. Menetelmä ottaa kuitenkin kat-
kelmien pisteytyksessä huomioon kyselyn termien esiintymien etäisyyden toisistaan teks-
tissä. Tällä tavoin menetelmä muistuttaa semanttista katkelmien eristysmenetelmää.

Abdul-Jaleel et al. [Abd04] käyttivät kielimalleihin perustuvaa katkelmahakumenetelmää.
Tilastollinen kielimalli esiteltiin aiemmin luvussa 2.4.3. Menetelmässä kyselyn jokaiselle
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termille määritellään vaikutusalue, joka määritellään käsitteen laajuus (engl. region) avul-
la. Hakumenetelmän parametrit ovat termin minimi- ja maksimilaajuus. Kyselystä arvioi-
daan kielimalli. Tarkastellaan kunkin kyselyn termin generoitumisen todennäköisyyden
arviota kyseisessä kielimallissa. Laajuus saadaan kustakin todennäköisyydestä skaalaa-
malla sen arvo lineaarisesti minimi- ja maksimilaajuuden välille. Termin vaikutusalue
on tällöin (2 · laajuus) + 1. Jokaisen termin esiintymän dokumentin alueelle muodosta-
va vaikutusalue eristetään tämän jälkeen katkelmaksi, kuitenkin karsien pois parametrina
annettua minimipituutta lyhyemmät katkelmat.

Mittendorf ja Schäuble [MiS94] esittelivät tavan käyttää Markovin piilomallia ja Viterbin
algoritmia parhaiten täsmäävän katkelman eristämiseen dokumentista. Tätä menetelmää
käsiteltiin lyhyesti aiemmin luvussa 2.4.4. Seuraavassa kuvataan samankaltainen Marko-
vin piilomallia käyttävä katkelmaneristysmenetelmä [JiZ04], jossa Markovin piilomallin
tulostusmerkkisekvenssi on dokumentin sanat. Tässä katkelmaneristysmenetelmässä käy-
tetyn Markovin piilomallin tilakaavio on kuvassa 10. Tarkoitus on kouluttaa tämä malli
kyselyä ja dokumentteja käyttäen siten, että tilat R ja B2 tulostavat kyselylle relevant-
tia katkelmaa ja tilat B1 ja B3 tulostavat eristettävään katkelmaan kuulumattomia osia
dokumentissa. Tila B4 tulostaa ainoastaan dokumentin lopetusmerkkiä.

B4

B2

B1 R B3

Kuva 10: Katkelmien eristämiseen käytettävä Markovin piilomallin tilarakenne [JiZ04].

Ensin koulutetaan mallin tulostustodennäköisyydet. Epärelevanttien tilojen B1 ja B3 tu-
lostustodennäköisyydet voidaan arvioida kunkin termin suurimman uskottavuuden esti-
maatilla koko dokumenttikokoelmassa. Relevanttien tilojen R ja B2 todennäköisyydet
voidaan arvioida esimerkiksi sen perusteella, miten usein kyselyn termit esiintyvät do-
kumentissa [JiZ05]. Lisäksi voidaan käyttää aiemmin eristettyä, relevanttia katkelmaa re-
levanttien tilojen koulutuksen syötteenä. Tällöin koulutus muistuttaa automaattista rele-
vanssipalautteen antoa. Näin siis voidaan ensin eristää jollain yksinkertaisella tavalla kat-
kelma. Tämän jälkeen Markovin piilomalli koulutetaan tällä katkelmalla. Lopulta käyte-
tään tätä koulutettua mallia katkelman rajojen tarkentamiseen.

Mallin siirtymätodennäköisyydet koulutetaan kaikilla dokumenttikokoelman dokumen-
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teilla. Malli vaatii tasoittamista, koska relevantin tulosteen eli katkelman suuruus koulu-
tusaineistossa on pieni. Tämän takia mallissa on kaksi tilaa, jotka tulostavat katkelmaa.
Esimerkiksi jos relevantin osan koulutusaineistona on ainoastaan kyselyn termit, tulostaa
tila R näitä termejä katkelmassa ja tila B2 muita katkelmaan sisältyviä sanoja.

4.3 Mielivaltainen jako

Kaikkein yksinkertaisin tapa jakaa dokumentti katkelmiin on olla välittämättä lainkaan
dokumentin sisäisestä tai ulkoisesta rakenteesta. Kaszkiel ja Zobel [KaZ97] käyttivät ter-
miä mielivaltainen katkelma (engl. arbitrary passage) menetelmästä, jossa tarkastellaan
jokaista mahdollista dokumentista muodostettavaa katkelmaa eli kaikkia tietyn pituisten
katkelmien sijaintivaihtoehtoja. Voidaan myös käyttää laajempaa katkelman määritelmää,
vaihtelevankokoista mielivaltaista katkelmaa [KaZ01], jolloin katkelma voi sekä alkaa
mistä kohtaa dokumenttia vain että olla minkä pituinen tahansa. Mielivaltaisia katkelmia
käsiteltäessä, esimerkiksi täsmäytettäessä niitä kyselyyn, käsitellään jokaista mahdollista
mielivaltaista katkelmaa.

Käytännössä näin suuren katkelmajoukon täsmäyttäminen kyselyyn on harvoin mahdol-
lista [KaZ01]. Tässä tutkielmassa termiä mielivaltainen katkelma käytetään suppeammas-
sa merkityksessä: mielivaltaisille katkelmille on määritelty ennakkoon jokin tietty koko
ja tietyt mahdolliset alkukohdat dokumentissa. Mielivaltainen katkelmointi voidaan teh-
dä esikatkelmointina siten, että katkelmien tiedot kirjataan dokumenttihakemistoon do-
kumenttien tavoin. Jos mielivaltaiset katkelmat määritellään siten, että niiden lukumäärä
kasvattaisi hakemiston koon epäkäytännöllisen suureksi, voidaan mielivaltainen katkel-
mointi tehdä kyselyn käsittelyn aikana [KZS99].

Mielivaltaisesta katkelmasta, jolle on määritelty jokin tietty koko ja tietyt mahdolliset al-
kukohdat dokumentista, voidaan myös käyttää termiä teksti-ikkuna. Teksti-ikkunalle mää-
ritellään sen koko sekä se, miten monta termin esiintymää kerrallaan se liukuu eteenpäin.
Jos teksti-ikkuna liukuu eteenpäin sen kokoa lyhyemmän matkan, ovat muodostuvat kat-
kelmat toistensa kanssa päällekkäisiä. Päällekkäisyydestä on hyötyä, koska katkelmoin-
nissa ei oteta huomioon lainkaan tekstin sisältöä. Jos katkelmat eivät ole päällekkäisiä, on
suurempi todennäköisyys, että käyttäjän etsimä kohta tekstissä päätyy kahden katkelman
rajalle ja leikkaantuu kahteen eri katkelmaan.

Vaikka tällaiset, mielivaltaisesti määritellyt katkelmat eivät kuvastakaan lainkaan tekstin
sisältöä tai rakennetta, ovat ne silti hyödyllisiä. Katkelmien muodostaminen on lasken-
nallisesti tehokasta verrattuna menetelmiin, joissa joudutaan tutkimaan tekstin rakennet-
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ta. Joissain tiedonhakumenetelmissä joudutaan katkelmien painoarvoja normalisoimaan
katkelmien pituuksilla, esimerkiksi käyttäen kosininormalisaatiota (yhtälö (2) sivulla 10).
Koska mielivaltaisessa katkelmoinnissa jokaisen katkelman pituus voidaan määritellä mil-
tei täsmälleen samaksi, ei normalisaatio pituudella ole tarpeen [Zob95]. Kun katkelmaha-
kua käytetään dokumenttihakujärjestelmän hakusuorituskyvyn parantamiseen, on katkel-
mien mielivaltainen määrittely tehokkaampi vaihtoehto kuin dokumentin ulkoisen raken-
teen [Cal94] tai semanttisen rakenteen [KaZ97] käyttäminen katkelmien määrittelyyn.

Mielivaltaista katkelmaa määriteltäessä tulee valita sen koko sekä katkelmien päällekkäi-
syyden aste. Xi et al. [XiX01] tutkivat katkelman pituuden vaikutusta dokumenttihaku-
järjestelmän hakusuorituskykyyn. He mittasivat kysely- ja dokumenttijoukoille hakusuo-
rituskyvyn jokaista katkelman pituutta kohden. Jos kullekin kyselylle oltaisiin pystytty
päättelemään parhaimman tuloksen tuottanut katkelman pituus etukäteen, olisi hakusuo-
rituskyky parantunut huomattavasti. He eivät kuitenkaan löytäneet menetelmää parhaim-
man katkelman pituuden selvittämiseksi. Kaszkiel ja Zobel [KaZ97] mittasivat myös kat-
kelmien päällekkäisyyden vaikutusta dokumenttihakujärjestelmän hakusuorituskykyyn.
Kun katkelmien päällekkäisyyttä toistensa kanssa pienennettiin, järjestelmän hakusuo-
rituskyky pieneni.

4.4 Menetelmien vertailua

Katkelmahakumenetelmien evaluaation ongelmana on ollut evaluaatioaineistojen puute.
Ensimmäiset katkelmahakua evaluoivat kokeet mittasivat katkelmahaun vaikutusta do-
kumenttihakuun ja käyttivät evaluaatioaineistona relevanssiarvioitujen dokumenttien ko-
koelmaa.

Katkelmahakua käytetään dokumenttihaussa joko yhdistämällä katkelmien painoarvoja
dokumenttien painoarvoihin tai määrittelemällä dokumentin täsmäävyys sen sisältämien
katkelmien täsmäävyyksien avulla. Käyttämällä katkelmina dokumenttien lukuja ja yh-
distämällä näiden painot dokumentin painoon, saatiin pieni parannus dokumenttihaun
tarkkuuteen [Wil94]. Kun yhdistettiin kappaleista muodostettujen katkelmien paino do-
kumentin painoon, saatiin hakusuorituskykyä hiukan parannettua [Mof93]. TextTiling-
menetelmällä muodostettujen semanttisten katkelmien painojen yhdistäminen dokument-
tien painoihin lisäsi vastaavasti dokumenttihaun hakusuorituskykyä hieman [HeP93].

Kazkiel ja Zobel [KaZ97] vertailivat eri katkelmatyyppejä dokumenttijärjestelmän ha-
kusuorituskyvyn kannalta. Testissä vertailtiin TextTiling-menetelmällä tuotettuja semant-
tisia katkelmia, luvuista muodostettuja katkelmia, kappaleista muodostettuja katkelmia,
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sekä monentyyppisiä mielivaltaisia katkelmia. Lisäksi testissä vertailtiin, onko kiinteän
kokoinen teksti-ikkuna parempi kuin vaihtelevankokoinen, mikä on teksti-ikkunan pa-
ras pituus, sekä mikä on teksti-ikkunan paras päällekkäisyyden aste. Dokumenttihakujär-
jestelmän hakusuorituskykyä eniten paransivat näistä vaihtoehdoista kiinteän kokoiset ja
päällekkäiset teksti-ikkunat. Testissä dokumentin järjestyslukuna hakutuloksessa käytet-
tiin dokumentin sisältämän parhaan katkelman järjestyslukua. Vaikka mielivaltaiset kat-
kelmat ovat tällä tavoin käytettyinä tehokkaita, on niiden laatu lukijan kannalta huono:
Katkelman alku- ja päätepisteet voivat sijaita keskellä tekstin virkettä [JiZ05].

Tellex et al. [Tel03] vertailivat eri kysymys-vastaus -järjestelmien katkelmahakukompo-
nentteja keskenään. Ensin dokumenttihakujärjestelmä haki tietyn määrän dokumentte-
ja. Tämän jälkeen vertailtavat katkelmahakujärjestelmät käsittelivät näitä dokumentteja.
Evaluaatioon käytettiin kysymys-vastaus -järjestelmille tarkoitettua evaluaatioympäris-
töä. Evaluaatiossa parhaiten menestyivät semanttiset katkelmien eristysmenetelmät, joissa
kyselytermien esiintymien lähekkäisyys tekstissä otettiin huomioon katkelman määritte-
lyssä. Esimerkkinä tällaisesta menetelmästä on SiteQ [Lee01].

Katkelmahakumenetelmien hakusuorituskykyjen vertailun lisäksi voidaan vertailla mene-
telmien muodostamien katkelmien laatua. Hearst [Hea97] mittasi TextTiling-menetelmän
asettamien katkelmarajojen sijaintien poikkeamia evaluoijien asettamien katkelmarajojen
sijainneista. Vastaavaa evaluaatiota ei kuitenkaan ole käytetty muiden katkelmahakume-
netelmien kohdalla.

TREC-konferenssin HARD-hakutehtävissä [All03, All04] ollaan joiltain kyselyiltä vaa-
dittu hakutuloksena katkelmia. Näiden kyselyiden kohdalla on siis voinut evaluoida kat-
kelmahakua suoraan käyttämättä dokumenttihakujärjestelmää tai kysymys-vastaus -jär-
jestelmää evaluaation mahdollistamiseksi. Jiang ja Zhai [JiZ05] käyttivät Markovin piilo-
mallia katkelmahakumenetelmässään ja paransivat hakusuorituskykyä verrattuna kiinteä-
kokoisiin, liukuviin teksti-ikkunoihin ja n-peitteisiin. Vaikka he saivatkin parannuksia ha-
kusuorituskykyyn, oli heidän Markovin piilomalleja käyttävä katkelmointimenetelmänsä
suorituskyvyltään huonompi kuin nopeammat ja yksinkertaisemmat ulkoista rakennetta
tai mielivaltaisia katkelmia käyttävät menetelmät [JiZ04].

Katkelmahakujärjestelmän hakusuorituskykyyn vaikuttaa katkelmointimenetelmän lisäk-
si myös menetelmä, jolla katkelmia täsmäytetään annettuun kyselyyn ja jolla katkelmat
järjestetään. Edellä ollaan joidenkin katkelmointimenetelmien kohdalla käsitelty myös
täsmäytysmenetelmiä. Seuraavassa luvussa perehdytään syvemmin eri katkelmahakume-
netelmien täsmäytysmenetelmiin.
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5 Katkelmien järjestäminen

Tässä luvussa käsitellään menetelmiä, joilla käyttäjän syöttämä kysely voidaan täsmäyttää
dokumenttikokoelman dokumenttien sisältämiin katkelmiin ja joilla katkelmat voidaan
järjestää täsmäävyysjärjestykseen. Menetelmät on jaoteltu niiden soveltamien tiedonhaun
mallien mukaan, jotka esiteltiin luvussa 2.4.

Katkelmahakumenetelmien tarkastelu eroteltuna kahteen vaiheeseen, katkelmointiin ja
järjestämiseen, on ongelmallinen lähestymistapa joidenkin katkelmahakumenetelmien koh-
dalla. Esimerkiksi MultiText-katkelmahakumenetelmän [Cla00b] järjestämisalgoritmi liit-
tyy kiinteästi sen katkelmointialgoritmiin. Tämänkaltaisia yhtenäisiä menetelmiä ei käsi-
tellä tässä luvussa.

Tässä tutkielmassa ei käsitellä tarkemmin myöskään katkelmien järjestysmenetelmien ha-
kusuorituskykyjen keskinäistä vertailua. Tämänkaltaista vertailua on tehty esimerkiksi
TREC-konferenssin kysmys-vastaus -tiedonhakutehtävien [Voo03] ja HARD-tiedonha-
kutehtävien [All03, All04] yhteydessä.

Kaikkia seuraavassa käsiteltäviä menetelmiä on käytetty alunperin dokumenttien järjes-
tämismenetelminä. Näiden menetelmien käyttö katkelmien järjestämiseen ei olennaisesti
eroa niiden käytöstä dokumenttien järjestämiseen: Menetelmät käsittelevät katkelmia ku-
ten lyhyitä dokumentteja. Katkelmilla on kuitenkin erityispiirteitä tyypillisiin dokument-
teihin verrattuna: katkelmien lyhyys, niiden sisältämien eri termien pieni määrä, katkel-
mien yhtenäinen koko sekä katkelmien suuri lukumäärä dokumenttikokoelmassa. Näistä
erityispiirteistä voi seurata eroja esimerkiksi samaa täsmäytysmenetelmää käyttävien do-
kumenttihakujärjestelmän ja katkelmahakujärjestelmän välille.

Valittaessa järjestämismenetelmää katkelmahakujärjestelmään on otettava huomioon me-
netelmän hakusuorituskyky, suorituskyky ja menetelmän toteuttamisen vaativuus. Toi-
saalta, kuten myöhemmin luvussa 6.3 tullaan toteamaan, kaikki nämä järjestämismene-
telmät ovat suorituskyvyltään hyvin lähellä toisiaan ja järjestelmän suorituskykyyn vai-
kuttaa enemmän sen tietorakenteiden suunnitelu ja sen levyltälukuoperaatioiden suunnit-
telu. Lisäksi joissain menetelmissä käytetään koneoppimismenetelmiä, jolloin tarvitaan
sopiva ja tarpeeksi kattava opetusaineisto täsmäytysmenetelmän opettamiseksi. Joissain
menetelmissä tulee järjestelmälle antaa erilaisten parametrien arvoja. Näiden parametrien
optimaalisten arvojen määrittäminen kokeellisesti voi olla hankalaa ja hidasta.

Katkelmien täsmäytysmenetelmien ohessa esitellään niiden kanssa usein käytettyjä rele-
vanssipalautteen käsittelymenetelmiä. Ensin esitellään relevanssipalautteen käsittelyä tar-
kemmin sekä vektoriavaruusmallin käyttöä katkelmien järjestämiseen. Luvussa 5.2 käsi-
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tellään todennäköisyysmallin käyttöä. Luvussa 5.3 käsitellään niitä lukuisia tilastolliseen
kielimalliin pohjautuvia täsmäytysmenetelmiä, joita viime vuosien aikana on käytetty kat-
kelmahakujärjestelmissä katkelmien järjestämiseen.

5.1 Vektoriavaruusmalli

Vektoriavaruusmallin peruskäsitteet esiteltiin aiemmin luvussa 2.4.1. Tässä luvussa käsi-
tellään vektoriavaruusmallin ohessa käytettyjä menetelmiä järjestelmien hakusuoritusky-
vyn parantamiseen sekä vektoriavaruusmallin käyttöä katkelmahaussa.

Vektoriavaruusmallin eräs ongelma on ollut dokumenttien pituuksien vaikutus täsmäytyk-
seen. Tätä korjataan erilaisilla normalisaatiotavoilla, kuten kosininormalisaatiolla (yhtälö
(2) sivulla 10). Kosininormalisaation ongelmana on lyhyiden dokumenttien suosiminen
tiedonhaussa [SBM96].

Myös muita tapoja dokumentin pituuden suhteen normalisoimiseksi on kehitetty. Kään-

netty normalisaatio (engl. pivoted document length normalization) [SBM96] käyttää do-
kumentin painon kertoimena arvoa, joka riippuu sekä kyseisen dokumentin pituudesta et-
tä kyseisen dokumentin odotetusta relevanssista kyseiselle kyselylle. Odotetut relevanssit
arvioidaan opetusaineistosta, joka koostuu dokumenteista, kyselyistä sekä näiden doku-
menttien relevanssiarvioista näille kyselyille. Käännetyn normalisaation käyttö vektoria-
varuusmallia käyttävässä dokumenttihakujärjestelmissä parantaa hakusuorituskykyä huo-
mattavasti [KaZ97].

Katkelmahaussa normalisaatiolle dokumentin pituuden suhteen ei ole vastaavaa tarvetta
kuin dokumenttihaussa. Koska katkelmien pituudet ovat lähellä toisiaan, ei dokumenttien
pituuseroja ja näistä seuraavia ongelmia ole [HeP93]. Katkelmahakumenetelmiä voidaan
hyödyntää tällä tavoin myös vektoriavaruusmallia käyttävissä dokumenttihakujärjestel-
missä. Dokumenttihakujärjestelmässä kyselyn täsmäytys tehdään dokumenttien katkel-
miin ja dokumentit järjestetään niiden sisältämien, parhaiten täsmänneiden katkelmien
perusteella. Kazkiel, Zobel ja Sacks-Davis [KZS99] mittasivat tällaisen dokumenttihaku-
menetelmän hakusuorituskyvyn olevan parempi kuin käännettyä normalisaatiota käyttä-
vän dokumenttihakumenetelmän.

Tiedonhakujärjestelmän hakusuorituskykyä voidaan parantaa käyttämällä hyväksi rele-
vanssipalautetta. Järjestelmän käyttäjä tekee ensin haun. Tämän jälkeen käyttäjä merkit-
see saamistaan hakutuloksista ne dokumentit, jotka ovat hänen mielestään relevantteja.
Tämän jälkeen tehdään uusi kysely, jossa otetaan huomioon sekä alkuperäinen kysely et-
tä annettu relevanssipalaute. Esimerkki tällaisen järjestelmän käyttöliittymästä esitettiin
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luvussa 3.2.1.

Voidaan myös olettaa, että aiemmin annetun kyselyn hakutuloslistan parhaiten täsmän-
neet dokumentit olivat relevantteja. Tällöin voidaan käyttää näitä dokumentteja relevans-
sipalautteena seuraavalle kyselylle ilman vuorovaikutusta käyttäjän kanssa. Tätä nimi-
tetään pseudorelevanssipalautteeksi (engl. pseudo-relevance feedback, blind relevance
feedback).

Seuraavassa kuvaillaan Rocchion algoritmi [SaB90] relevanssipalautteen käyttöön. An-
nettu kysely on termien painojen vektori ~q0 = (w1,0,w2,0, . . . ,w|T |,q), tälle kyselylle rele-
vanttien dokumenttien vektorit ovat joukko R ja tälle kyselylle epärelevanttien dokument-
tien vektorit ovat joukko R. Seuraavalla hakukierroksella käytettävä kysely ~q1 on

~q1 =~q0 +β ∑
~d j∈R

~d j

|R|
− γ ∑

~d j∈R

~d j

|R|
,

jossa β ja γ ovat järjestelmälle annettavia parametreja väliltä [0,1] siten että β + γ = 1.
Uuden kyselyn~q1 termien painot voivat siis muuttua relevanssipalautteen perusteella. Li-
säksi uuteen kyselyyn voi päätyä termejä, joita alkuperäisessä kyselyssä ei ollut lainkaan.
Tätä kutsutaan kyselyn laajentamiseksi (engl. query expansion).

Vektoriavaruusmallia on käytetty katkelmahakumenetelmien tutkimuksessa usein. Mallin
käyttö on kuitenkin mahdollisesti selittynyt sen yksinkertaisuudella hakusuorituskyvyn
sijaan. Mallia on käytetty kyselyn täsmäyttämisessä katkelmiin, kun on tutkittu katkelma-
hakumenetelmien suorituskykyä [KZS99] ja katkelmien määrittelyn vaikutusta hakusuo-
rituskykyyn [KaZ97]. TextTiling-menetelmässä on käytetty vektoriavaruusmallia semant-
tisten katkelmien eristämisessä [HeP93].

Katkelmahakujärjestelmien hakusuorituskyvyn parantamiseen keskittyneessä tutkimuk-
sessa vektoriavaruusmalli ei ole ollut suosittu katkelmien täsmäytysmenetelmä viime vuo-
sina. Tästä poikkeuksena on IR-n -järjestelmä [LVF02]. Vektoriavaruusmallin yksinker-
taisuuden ja melko hyvän hakusuorituskyvyn ansiosta sitä voi kuitenkin esimerkiksi käyt-
tää lähtötasona mitattaessa muiden menetelmien hakusuorituskykyä [JiZ05].

5.2 Todennäköisyysmalli

Tiedonhaun todennäköisyysmalli esiteltiin yleisesti luvussa 2.4.2. Tässä luvussa keski-
tytään todennäköisyysmalliin pohjautuvaan Okapi-tiedonhakujärjestelmään. Okapia on
käytetty katkelmahakuun kahtena vuotena TREC-konferenssin kysymys-vastaus -haku-
tehtävässä [Rob94, Rob95]. Okapi on ollut dokumenttihakujärjestelmänä suosittu [Tel03].
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Lisäksi Okapia on käytetty dokumenttihakumenetelmänä katkelmahakujärjestelmissä ja
kysymys-vastaus -järjestelmissä, joissa on suoritettu dokumenttihakuvaihe ennen katkel-
mahakuvaihetta [Kna95, Itt00].

Todennäköisyysmallin dokumenttien järjestysfunktiosta (yhtälö (3) sivulla 12) voidaan
johtaa [RoS76] kullekin kyselyyn q kuuluvalle termille ti painoarvo

wi = log
P(ti|R)(1−P(ti|R))
P(ti|R)(1−P(ti|R))

.

Painoarvon todennäköisyydet voidaan arvioida käyttämällä relevanttien dokumenttien jou-
kon kokoa |R|, koko dokumenttikokoelman kokoa |N|, termin ti dokumenttifrekvenssiä dfi
ja termin ti sisältävien relevanttien dokumenttien joukon kokoa |Ri|:

wi = log
(|Ri|+0.5)(|N|−dfi−|R|+ |Ri|+0.5)

(dfi−|Ri|+0.5)(|R|− |Ri|+0.5)
. (7)

Tätä termin painoarvoa kutsutaan Robertson-Sparck Jones -painoksi. Joukko R voidaan
määritellä käyttäjän antaman relevanssipalautteen perusteella. Myös pseudorelevanssipa-
lautteen käyttö on mahdollista, jolloin tiedonhakujärjestelmä muodostaa joukon R auto-
maattisesti edellisen haun tulosjoukosta esimerkiksi valitsemalla tietyn määrän parhaiten
täsmänneitä dokumentteja.

Suoritettaessa tällaisen tarkentavan hakuprosessin ensimmäistä hakua, ei ole käytössä
lainkaan relevanssi-informaatiota. Asettamalla |R|= |Ri|= 0 arviossa (7), saadaan Croft-

Harper -arvio

wi = log
|N|−dfi +0.5

dfi +0.5
. (8)

Kun dfi on pieni verrattuna arvoon |N|, on funktion (8) arvo lähellä käänteisen dokument-
tifrekvenssin idfi arvoa. Tätä painoarvoa käytetään ensimmäisen haun yhteydessä esimer-
kiksi Okapi-tiedonhakujärjestelmässä [RoW97].

Dokumenttien järjestämisfunktiona Okapi-järjestelmä käyttää Best Match 25 -funktiota

(BM25) [Rob94]

sim(d j,q) = ∑
ti∈Q

wi
(k1 +1)tfi, j

k1((1−b)+b dl j

avdl)+ tfi, j

(k3 +1)tfi,q
k3 + tfi,q

+ k2|Q|
avdl−dl j

avdl +dl j
.

Tässä Q on kyselyn q termien joukko, jonka koko on |Q|. Ensimmäisellä hakukerralla wi

määritellään ilman relevanssi-informaatiota (yhtälö (8)) ja myöhemmillä hakukerroilla wi

määritellään termin Robertson-Sparck Jones -painoksi (yhtälö (7)). Paino kerrotaan teki-
jöillä, jotka ottavat huomioon termin ti frekvenssin dokumentissa (tfi, j) ja termin frekvens-
sin kyselyssä (tfi,q). Dokumentin d j pituutta dl j ja dokumentin keskimääräistä pituutta
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kokoelmassa avdl käytetään skaalaamaan näitä kertoimia. Funktion arvoon voidaan vielä
lisätä termien esiintymistä riippumaton korjauskerroin, joka ottaa huomioon kyselyn ja
dokumentin pituudet. Yhtälössä k1,k2,k3 ja b ovat vakioita, jotka annetaan parametreinä
BM25-funktiolle.

Relevanssipalautteen käsittely sisältyy jo termin painon määrittelyyn edellä kuvatussa
menetelmässä. Tämän lisäksi Okapi-järjestelmässä relevanssipalautteen avulla laajenne-
taan kyselyä seuraavalle hakukierrokselle. Relevanttien dokumenttien sisältämille ter-
meille määritetään painoarvot. Kaikki nämä termit järjestetään niiden painon mukaiseen
järjestykseen. Seuraavan kierroksen kyselyyn lisätään termejä tämän järjestetyn listan sii-
tä päästä, jossa painoarvot ovat suurimpia. Tähän järjestämiseen voi käyttää termin pai-
noarvona Robertsonin valinta-arvoa (engl. Robertson selection value, RSV) [Rob94], jos-
sa kertoimena wi käytetään Robertson-Sparck Jones -painoa:

wRSV
i = wi

|Ri|
|R|

.

Okapi-tiedonhakujärjestelmä ja BM25-järjestysfunktio ovat olleet suosittuja ja hakusuo-
rituskyvyltään tehokkaita dokumenttihaussa. Katkelmahaussa niiden hakusuorituskyky ei
kuitenkaan ole ollut hyvä verrattuna muihin järjestelmiin [Tel03, Gai03].

5.3 Tilastollinen kielimalli

Tilastollisten kielimallien käyttämistä tiedonhakuun käsiteltiin luvussa 2.4.3, jossa esitel-
tiin dokumenttien järjestämisfunktiona käytetty kyselyn uskottavuus (lauseke (6) sivulla
14).

Kyselyn uskottavuutta käytettiin SmartSkim-katkelmahakujärjestelmässä [HCY02] kat-
kelmien täsmäyttämisessä kyselyyn. Tämän lisäksi järjestelmä visualisoi tietyn doku-
mentin jokaisen katkelman relevanssin annetulle kyselylle. Järjestelmä kuvasi relevanssin
vaihtelun dokumentin katkelmissa histogrammina, jonka arvot olivat kyselyn uskottavuu-
den arvoja esitettynä logaritmisella asteikolla.

Seuraavassa esitellään muita kielimalleihin pohjautuvia järjestysfunktioita, joita on käy-
tetty katkelmahakumenetelmissä. Tämän jälkeen luvussa 5.3.2 esitellään näissä menetel-
missä käytettyjä kielimallien todennäköisyysarvioiden tasoitusmenetelmiä.
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5.3.1 Kielimalleja käyttävät dokumenttien järjestysfunktiot

Lafferty ja Zhai [LaZ01] muodostivat tiedonhakumallin riskin minimoinnin perusteel-
la. Tässä mallissa tarkastellaan kyselystä q muodostetun kielimallin Mq ja dokumentista
d j muodostetun kielimallin M j välistä etäisyyttä ∆(Mq,M j). Etäisyyttä käytetään tappio-
funktiona, josta muodostetaan tappion odotusarvo eli riski R(d j,q). Tämä riski ilmaisee
kyselyn q perusteella dokumentin d j valinnan riskiä relevantiksi dokumentiksi. Tällöin
funktiota R(d j,q) voidaan käyttää dokumenttien järjestysfunktiona: Mitä pienempi riski,
sitä todennäköisemmin dokumentti on kyselylle relevantti. Kun oletetaan, että tappiofunk-
tio riippuu ainoastaan kyselyn ja dokumentin kielimalleista, on riski suoraan verrannolli-
nen mallien etäisyyteen:

R(d j,q) ∝ ∆(Mq,M j).

Etäisyysfunktiona voidaan käyttää Kullback-Leibler -divergenssiä (KL-divergenssiä) eli
suhteellista entropiaa. Näin voidaan käyttää järjestysfunktiona negatiivista KL-divergens-
siä:

sim(d j,q) =−∆(Mq,M j) = ∑
ti∈Q

P(ti|Mq) log
P(ti|Mq)
P(ti|M j)

, (9)

jossa Q on kyselyn q termien joukko.

Abdul-Jaleel et al. [Abd04] käyttivät negatiivista KL-divergenssiä katkelmahakujärjestel-
mässään katkelmien järjestämiseen. Menetelmässä katkelman kielimalli oli lineaarinen
yhdiste kokoelman, dokumentin ja katkelman kielimalleista, arvioituina suurimman us-
kottavuuden estimaatilla.

Jos KL-divergenssiä käyttävässä järjestysfunktiossa (9) estimoidaan P(ti|Mq) käyttäen
suurimman uskottavuuden estimaattia

Pmle(ti|Mq) =
tfi,q
|Q|

,

järjestää järjestysfunktio dokumentit samaan järjestykseen kuin jos oltaisiin käytetty jär-
jestämisfunktiona kyselyn uskottavuutta [LaZ01]. KL-divergenssiä kannattaakin käyttää
vain jos kyselyn kielimallin estimaattia tarkennetaan tasoittamalla sitä jollain tapaa.

Abdul-Jaleel et al. [Abd04] käyttivät kyselyn kielimallin arvion tarkentamiseen relevans-
sipalautteeksi valittuja katkelmia. Käyttäjä valitsi katkelmat relevanssipalautteeksi haku-
tulokseksi saamistaan dokumenteista. Näistä katkelmista poimittiin 200 termiä, joiden
generoitumisen todennäköisyys oli suurin. Todennäköisyysarviot normalisoitiin ja poimi-
tuista termeistä muodostettiin uusi kyselyn kielimalli, jota käytettiin seuraavalla hakukier-
roksella.
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Lafferty ja Zhai esittävät kyselyä laajentavan tavan käyttää relevanssipalautetta kyselyn
kielimallin estimaatin parantamiseen [LaZ01]. Kyselyn kielimalli arvioidaan edellisen
kyselyn termien Q perusteella:

P(ti|Mq) = ∑
tq∈Q

Pα(tq|ti)P(ti), (10)

jossa priorijakaumana P(ti) voidaan käyttää esimerkiksi termien jakaumaa koko doku-
menttikokoelmassa P(ti) = cfi

cs . Yhtälön (10) uskottavuusfunktio Pα(tq|ti) mallintaa muo-
dostettavan kyselyn kielimallin termin ti vastaavuutta alkuperäisen kyselyn termiin tq. Tä-
män mallin arviointiin Lafferty ja Zhai käyttivät seuraavassa kuvattua menetelmää.

Aloitetaan tarkastelu jostain termistä t0. Tarkastellaan todennäköisyyttä, jolla kokoelman
dokumentit sisältävät tämän termin esiintymän. Tämä todennäköisyys voidaan arvioida

P(d j|ti) =
P(ti|M j)P(d j)

∑
|N|
k=1 P(ti|Mk)P(dk)

, (11)

jossa P(ti|M j) voi olla arvioitu suurimman uskottavuuden estimaatilla tai jollain muul-
la tasoitusmenetelmällä. P(d j) on dokumenttien priorijakauma, josta yksinkertainen esi-
merkki on tasainen jakauma P(d j) = 1

|N| . Tarkastellaan kunkin dokumentin d0 kielimallia,
jolla voidaan arvioida seuraavan termin t1 todennäköisyys. Tässä ollaan seurattu kuvas-
sa 11 esitettyä Markovin ketjua yhden askeleen verran. Ketjun seuraamista jatketaan aina
askel lisää menetelmälle parametrina annetulla todennäköisyydellä α. Uskottavuusfunk-
tio Pα(tq|ti) ilmaisee todennäköisyyden, jolla ketjun seuraaminen parametrilla α päättyi
termiin tq alkaen termistä ti.

P(
t 1|
M
0)P(d

0 |t0 ) P(
t 2|
M
1)P(d

1 |t1 )

d0 d1

t0 t1 t2

Kuva 11: Kyselyn kielimallin laajentaminen Markovin ketjua käyttämällä [LaZ01].

Tätä Markovin ketjun menetelmää voidaan soveltaa tehokkaasti relevanssipalautteen kä-
sittelyyn. Tällöin ketjua seurataan yksi askel siten että todennäköisyydessä (11) huo-
mioidaan ainoastaan ne dokumentit, jotka kuuluvat relevanssipalautteena annettuun do-
kumenttijoukkoon. Tässä kyselyn kielimallin arviointimenetelmässä kyselyn kielimalliin
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muodostuu nollasta poikkeavia todennäköisyyksiä kyselyn termeihin semanttisesti liit-
tyville muille termeille. Kysely siis laajenee termeillä, jotka ovat alkuperäisten kysely-
termien synonyymejä tai niihin muulla tavoin liittyviä. Relevanssipalautetta käytettäessä
nämä uudet termit liittyvät semanttisesti myös relevanssipalautejoukon dokumentteihin.
Tällaisesta menetelmästä voidaan käyttää nimitystä semanttinen tasoitus.

Berger ja Lafferty [BeL99] pyrkivät toteuttamaan semanttisen tasoituksen soveltamalla
tilastollista konekäännösmenetelmää tiedonhakuun. Tässä menetelmässä käytetään kään-

nösmallia P(ti|tk), jolla tarkoitettan todenäköisyyttä jolla termi tk ”kääntyy” termiksi ti.
Käännösmallia konekäännössovelluksessa käytettäessä tk oli eri kieltä kuin ti. Tiedonha-
kusovelluksessa puolestaan voidaan ti käsittää termin tk synonyymiksi tai siihen muulla
tavoin semanttisesti liittyväksi toiseksi termiksi. Dokumenttien järjestysfunktio muodos-
tetaan yhdistämällä käännösmalli dokumentin kielimalliin:

sim(d j,q) = P(q|M j) =
|Q|

∏
i=1

|T |

∑
k=1

(
dl j

dl j +1
P(ti|tk)P(tk|M j)+

1
dl j +1

P(ti|ε)
)

, (12)

jossa |Q| on kyselyn pituus termeissä, |T | on kokoelman eri termien joukon koko, dl j on
dokumentin d j pituus, P(tk|M j) on termin tk generoitumisen todennäköisyys dokumentin
d j kielimallissa M j ja P(ti|ε) on tyhjän termin ε kääntymisen todennäköisyys kyselyn huk-
kasanaksi (esimerkiksi kysely, joka alkaa dokumentissa esiintymättömillä hukkasanoilla:
”Haluan löytää dokumentteja, jotka sisältävät...”). Käännösmallimenetelmän hankaluute-
na on suuren koulutusaineiston käytön tarve käännösmallin arvioimiseen.

Murdock ja Croft [MuC04] sovelsivat käännösmalleja kysymys-vastaus -järjestelmän tie-
donhakuun. Järjestelmä käyttää katkelmina dokumenttien virkkeitä. Järjestelmän antama
vastaus kuhunkin kysymykseen on yksi tällainen virke. Virkkeet järjestetään käyttäen ky-
selyn uskottavuutta ja käännösmallia, kuten yhtälössä (12). Katkelmien lyhyydestä joh-
tuen kunkin katkelman käännös- ja kielimallin arvioon yhdistettiin myös dokumentin kie-
limallin arvio. Käännösmallin käyttäminen paransi järjestelmän hakusuorituskykyä ver-
rattuna pelkkään kielimallin käyttöön. Järjestelmän hakusuorituskyky oli korkea verrattu-
na muihin vastaaviin kysymys-vastaus -järjestelmiin [Voo03].

Myös Cui et al. [Cui05] käyttivät käännösmallia samaan tapaan virkkeiden järjestämi-
seen kysymys-vastaus -järjestelmässä. Termijonojen sijaan järjestelmä käsitteli virkkei-
tä lauserakennetta mallintavina dependenssipuina. Verrattuna toisiin vastaaviin kysymys-
vastaus -järjestelmiin, paransi tämä menetelmä hakusuorituskykyä huomattavasti.

Lavrenko ja Croft [LaC01] käyttivät kielimalleja tiedonhaun todennäköisyysmallin (katso
luku 2.4.2 sivulla 10) relevanssimallin MR arvioimiseen. Tässä ei oleteta kyselyn q gene-
roituneen dokumentin d j kielimallista M j jollain todennäköisyydellä, vaan oletetaan sekä
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kyselyn että dokumentin generoituneen samasta relevanssimallista todennäköisyyksillä
P(q|MR) ja P(d j|MR) (kuva 12). Seuraavassa kuvataan yksi menetelmä tällaisen relevans-
simallin arvioimiseksi.

Relevanssimalli TodennäköisyydetKysely Relevantit
dokumentit

Todennäköisyys

P(q|MR)q MR

dj

dj+1

dj+2
...

...

P(dj+1|MR)
P(dj+2|MR)

P(dj|MR)

Kuva 12: Kyselyn ja dokumenttien generoitumisien todennäköisyydet relevanssimallista
[LaC01].

Oletetaan, että otokseen on poimittu relevanssimallista MR kyselyyn kuuluvat termit Q =
{t1, t2, . . . , tk}. Halutaan arvioida termin ti esiintymisen todennäköisyys relevanssimallis-
sa, joka voidaan arvioida riippumaan jonon t1, t2, . . . , tk esiintymisestä:

P(ti|MR)≈ P(ti|t1, t2, . . . , tk) =
P(ti, t1, t2, . . . , tk)
P(t1, t2, . . . , tk)

.

Kun M on äärellinen joukko dokumenttien kielimalleja, valitaan kielimalli M j, jonka to-
dennäköisyys on P(M j) (esimerkiksi 1

|M|). Tämän jälkeen käytetään valitun kielimallin
termien esiintymisten todennäköisyyksiä:

P(ti, t1, t2, . . . , tk) = ∑
M j∈M

P(M j)P(ti|M j)
k

∏
l=1

P(tl|M j).

Relevanssimalli voidaan käsittää kyselyn kielimallina, jota on laajennettu relevanssipa-
lautteella. Eräs mahdollinen järjestysfunktio onkin siis negatiivinen KL-divergenssi do-
kumentin kielimallin ja relevanssimallin välillä.

Zhang ja Lee [ZhL03] käyttivät tämänkaltaista menetelmää relevanssimallin arvioimiseen
katkelmahakujärjestelmässään. Järjestelmän samanlaisuusfunktio oli katkelman kielimal-
lin M j ja relevanssimallin MR negatiivinen KL-divergenssi korjattuna katkelman kielimal-
lin selkeydellä (engl. clarity):

sim(d j,q) =−∆(M j,MR)+ clarity(M j)

Selkeydellä tarkoitetaan kielimallin ja taustamallin välistä KL-divergenssiä. Taustamalli-
na voi käyttää esimerkiksi koko dokumenttikokoelman kielimallia. Järjestelmän hakusuo-
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rituskyky oli korkea TREC-konferenssin vuoden 2003 kysymys-vastaus -hakutehtävässä,
verrattuna muihin järjestelmiin [Voo03].

Liu ja Croft [LiC02] mittasivat kielimalleja käyttävän katkelmahakumenetelmän vaiku-
tusta dokumenttihakujärjestelmän hakusuorituskykyyn. He vertailivat eri järjestysfunk-
tioiden hakusuorituskykyä: kyselyn samankaltaisuutta katkelmien kielimalleihin, katkel-
mien kielimallien ja relevanssimallin KL-divergenssiä sekä dokumenttien kielimallien ja
relevanssimallin KL-divergenssiä. Tutkimuksessa kokeiltiin relevanssimallin muodosta-
mista sekä katkelmista että dokumenteista. Tulosjoukon dokumentit järjestettiin parhaiten
pisteytetyn katkelman perusteella. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin kielimalleja käyttävän
katkelmahaun hakusuorituskykyä eri dokumenttikokoelmissa ja eri tavoin määritellyillä
mielivaltaisilla katkelmilla. Eniten hakusuorituskykyä tavalliseen dokumenttihakujärjes-
telmään verrattuna paransivat menetelmät, joissa käytettiin relevanssimalleja. Hakusuori-
tuskyky parani eniten sellaisissa dokumenttikokoelmissa, joiden dokumentit olivat pitkiä
ja sisälsivät useita ala-aiheita.

5.3.2 Dokumenttien kielimallien tasoitusmenetelmät

Kielimalleihin pohjautuvien menetelmien oleellinen osa on todennäköisyysarvioiden ta-
soittaminen. Termin ti esiintymisen todennäköisyyttä P(ti|M j) dokumentissa d j, jonka
kielimalli on M j, voidaan käsitellä jaettuna kahteen osaan [ZhL04]:

P(ti|M j) =

{
Ps(ti|M j) jos tfi, j > 0,

α jP(ti|MN) muulloin,
(13)

jossa Ps(ti|M j) on termin esiintymisen tasoitettu todennäköisyys dokumentissa esiinty-
ville termeille, P(ti|MN) on termin esiintymisen todennäköisyys koko dokumenttikokoel-
man N kielimallissa MN ja α j on kerroin, jolla todennäköisyysmassa tasoitetaan kaikkien
termien kesken siten että todennäköisyyksien summa on yksi. Seuraavassa tarkastellaan
erilaisia tasoitusmenetelmiä, joita voidaan käyttää tasoitetun todennäköisyyden Ps(ti|M j)
arvioimiseen.

Yksinkertainen tasoitusmenetelmä on Jelinek-Mercer -tasoitus. Siinä dokumentin kieli-
mallin suurimman uskottavuuden estimaatti ja kokoelman kielimalli yhdistetään lineaari-
sella interpolaatiolla. Menetelmälle annetaan parametrina kerroin λ:

Pλ(ti|M j) = (1−λ)Pmle(ti|M j)+λP(ti|MN).

Tässä todennäköisyysarvion pohjana on suurimman uskottavuuden estimaatti

Pmle(ti|M j) =
tfi, j

dl j
,
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jossa termifrekvenssi tfi, j on termin ti esiintymisfrekvenssi dokumentissa d j. Termin esiin-
tymisen todennäköisyytenä kokoelman kielimallissa voidaan käyttää esimerkiksi suhdetta

P(ti|MN) =
cfi
cs

, (14)

jossa cfi on termin kokoelmafrekvenssi ja cs on kokoelman kaikkien dokumenttien yh-
teenlaskettu pituus, kun mittayksikkönä on termi.

Toinen tasoitusmenetelmä on Bayeslainen tasoitus käyttäen Dirichlet’n prioreita [KaP95].
Menetelmälle annetaan parametrina µ:

Pµ(ti|M j) =
tfi +µP(ti|MN)

dl j +µ
.

Zhai ja Lafferty [ZhL04] mittasivat tasoitusmenetelmän parametrien arvojen vaikutusta
tiedonhakujärjestelmän hakusuorituskykyyn. Heidän tutkimuksessaan oli edellämainittu-
jen kahden menetelmän lisäksi mukana myös kolmas tasoitusmenetelmä, absoluuttinen

alennus, jota ei tässä tutkielmassa käsitellä tarkemmin. He tutkivat muun muassa erimuo-
toisten dokumenttikokoelmien ja eripituisten kyselyiden pituuden vaikutusta hakusuori-
tuskykyyn tasoitusmenetelmien parametrien eri arvoilla. Dirichlet’n prioreita käytettäessä
dokumenttikokoelman ja kyselyiden ominaisuudet vaikuttivat vähiten hakusuorituskyvyn
vaihteluun eri parametrin µ arvoilla. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että tasoitusmene-
telmistä Dirichlet’n prioreita on helpoin käyttää, koska sen parametrin arvon optimoi-
minen on kolmesta tasoitusmenetelmästä helpointa. Lisäksi Jelinek-Mercer -tasoituksen
parametrin λ optimaalinen arvo riippuu kyselyiden termien määrästä. Lyhyillä kyselyillä
parametrin pienet arvot parantavat hakusuorituskykyä; pitkillä kyselyillä parametrin suu-
ret arvot parantavat hakusuorituskykyä.

Tasoittamisella voidaan helpottaa aukkoisen aineiston ongelmaa. Zhai ja Lafferty ehdot-
tavat, että sopivalla menetelmällä voidaan myös tasoittaa kyselyn hukkasanoista johtuvaa
ongelmaa. Tässä hukkasanoilla tarkoitetaan sellaisia kyselyn sanoja, joiden ei voida olet-
taa generoituneen dokumentin kielimallista. Tämäntyyppinen tasoitus on tarpeen etenkin
pitkissä kyselyissä, joissa saattaa esiintyä paljon hukkasanoja. Äärimmäisenä esimerkki-
nä on kyselyn aloittaminen kysymyksellä, joka koostuu sanoista, jotka eivät kuvaa doku-
menttia: ”Haluan löytää artikkeleita, jotka käsittelevät...”

Kielimalleja käyttävää täsmäytysmenetelmää voidaan käsitellä kahtena vaiheena: doku-
menttien kielimallien estimointina ja samanlaisuuden määrittämisenä dokumenttien kie-
limallien ja kyselyn kielimallin välille. Kaksivaiheinen tasoitus [ZhL04] yhdistää Dirich-
let’n prioreita käyttävän tasoitusmenetelmän Jelinek-Mercer -tasoitukseen. Tarkoituksena
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on, että Dirichlet’n prioreita käyttävä tasoitusmenetelmä tasoittaa dokumenttien kielimal-
lien arvioita ja että Jelinek-Mercer -tasoitusmenetelmä tasoittaa kyselyn generoitumisen
arviota:

Pλ,µ(ti|M j) = (1−λ)
tfi, j +µP(ti|MN)

dl j +µ
+λP(ti|MB),

jossa P(ti|MB) on kyselyn taustamalli eli kyselyssä esiintymättömien sanojen generoitu-
misen todennäköisyys kyselyyn. Kyselyn taustamallin arviona voidaan käyttää koko ko-
koelman kielimallin P(ti|MB) estimaattia, kuten esimerkiksi estimaattia yhtälössä (14).
Lisäksi Zhai ja Lafferty esittelivät menetelmät, joilla parametrien λ ja µ optimaaliset ar-
vot voidaan arvioida. Parametrin λ arvo voidaan arvioida koulutusaineistosta, joka koos-
tuu kyselyistä. Parametrin µ arvo voidaan arvioida käyttäen dokumenttikokoelmaa.

6 Katkelmahaun toteutus

Toteutettaessa katkelmahakua tulee valita sopiva menetelmä dokumenttien katkelmiksi
jakamiseen sekä sopiva katkelmien järjestämisalgoritmi. Näitä menetelmiä tarkasteltiin
kahdessa edellisessä luvussa. Tässä luvussa tutustutaan lähemmin tiedonhakujärjestelmän
toteutukseen.

Luvussa 6.1 tutustutaan dokumenttikokoelman tietorakenteisiin sekä siihen, mitä tieto-
rakenteita katkelmahaun toteuttaminen vaatii. Tämän jälkeen, luvussa 6.2, tarkastellaan
kyselyn käsittelyä dokumentti- ja katkelmahakujärjestelmässä. Lopuksi, luvussa 6.3 esi-
tellään yleisesti tiedonhakujärjestelmän suorituskykyyn ja erityisesti kyselyn käsittelyn
suorituskykyyn liittyviä piirteitä.

6.1 Dokumenttikokoelma

Edellä esitellyissä katkelmointi- ja täsmäytysmenetelmissä käytetään hyväksi erilaisia do-
kumenttikokoelman piirteitä: termien frekvenssejä, termien dokumenttifrekvenssejä, ko-
koelman dokumenttien pituuksia ja niin edelleen. Näiden tietojen laskeminen käymällä
läpi lähdetekstiä kyselyn käsittelyn aikana olisi epäkäytännöllisen hidasta. Tarvitaan tieto-
rakenne, jota kyselyiden käsittelyalgoritmit pystyvät käyttämään tehokkaasti. Vakiintunut
tietorakenne näiden dokumenttikokoelman tietojen esittämiseksi on hakemisto [WMB94,
luku 3]. Aiemmin luvussa 2.2 esiteltiin hakemiston käsitteitä ja sen käyttöä yleisesti. Seu-
raavassa tutustutaan tarkemmin hakemiston tietorakenteeseen sekä rakenteen käytännön
toteutukseen.
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Kuten kuvasta 2 sivulla 6 käy ilmi, hakemisto koostuu kahdesta osasta: sanastosta ja kään-
teislistoista. Sanasto sisältää kaikki dokumenttikokoelman eri termit pois lukien mahdolli-
set hukkasanat. Hukkasanat ovat termejä, joiden esiintymisfrekvenssi dokumenttikokoel-
massa on niin suuri, että ne vaikuttavat vain vähän kyselyiden täsmäyttämiseen.

Tämä pätee etenkin silloin, kun täsmäytysmenetelmässä oletetaan termien esiintyvän toi-
sistaan riippumatta. Esimerkiksi suomen sanat ”ja” ja ”tai” esiintyvät tyypillisessä suo-
menkielisessä tekstissä niin usein, ettei näitä termejä voi käyttää dokumenttien erottami-
seen toisistaan. Jättämällä hukkasanoja pois sanastosta voidaan hakemiston kokoa pie-
nentää huomattavasti [WMB94, luku 3], ja täten myös parantaa tiedonhakujärjestelmän
suorituskykyä. Hukkasanojen pois jättäminen voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Tarkas-
tellaan tapausta, jossa halutaan löytää dokumentti, joka sisältää ilmaisun ”ja niin tai näin”.
Tällöin kyselyn ”ja niin tai näin” käsittely ei onnistu, jos kaikki nämä sanat on jätetty huk-
kasanoina pois sanastosta.

Hukkasanojen poiston lisäksi dokumenttikokoelman saneille on voitu tehdä typistys var-
taloksi. Tällöin esimerkiksi saneita ”pieni” ja ”pienen” ei tallenneta sanastoon erillisiksi
termeiksi, vaan näihin kumpaankin viitataan termillä ”pien”, joka on saatu typistämällä
saneet vartaloksi. Nyt kumpaakin esimerkin sanetta käsitellään saman termin esiintyminä.
Kun sanaston termeille on tehty vartaloksi typistys, tehdään typistys samalla tavoin myös
järjestelmälle annettujen kyselyiden termeille. Tällöin esimerkiksi kyselyn sane ”pieni”
täsmää sanaston termiin ”pien” ja täten se täsmää dokumenttikokoelman sanamuotoihin
”pieni” ja ”piene”. Tämä menettely kasvattaa tiedonhakujärjestelmän saantia, koska kyse-
lytermit täsmäävät useampaan dokumenttiin. Tarkkuus sen sijaan vähenee, koska toden-
näköisyys kyselytermin täsmäämisestä väärään kokoelman saneeseen kasvaa. Englannin
kielen typistäjiä on useita [Len81], joista Porterin typistin [Por80] on paljon käytetty. Vä-
hemmän isoloivissa kielissä, kuten suomessa, typistys vartaloksi voi olla hankalammin
toteutettavissa kuin englannissa. Vartaloksi typistäminen parantaa tiedonhakujärjestelmän
suorituskykyä, koska sanaston koko pienenee, kun useat eri sanamuodot esitetään yhdellä
termillä.

Hakemisto on järjestetty siten, että sen käyttäjä voi termin perusteella hakea tehokkaas-
ti termiin liittyviä tietoja. Tyypillinen tapa toteuttaa sanasto on käyttää hajautinfunktiota,
joka kuvaa termien merkkijonot termeihin liittyviin tietoihin [WMB94, luku 3]. Kulle-
kin termille ti voidaan tallentaa indeksointivaiheessa sanastoon sen frekvenssi koko doku-
menttikokoelmassa cfi ja sen dokumenttifrekvenssi dfi. Lisäksi jokaiselle termille tallen-
netaan tieto sen esiintymisestä kussakin dokumentissa, joka esitetään kuhunkin termiin
liitettävässä käänteislistassa Ii.
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Termin käänteislistan kukin alkio sisältää viitteen sellaiseen dokumenttiin, jossa termi
esiintyy. Lisäksi listan alkioon voidaan tallentaa kyseisen termin ti termifrekvenssi tfi, j

kyseisessä dokumentissa d j. Jos dokumentteja ei ole esikatkelmoitu indeksointivaihees-
sa, tulee käänteislistan jokaisen alkion yhteyteen tallentaa lista (l1,i, j, l2,i, j, . . . , ltfi, j,i, j) ky-
seisen termin sijaintikohdista kyseisessä dokumentissa. Näitä sijaintitietoja käyttämällä
voidaan katkelmointi tehdä kyselyn käsittelyn yhteydessä.

Hakemiston koko voi olla niin suuri, että sen lukeminen kokonaisuudessaan käyttömuis-
tiin on epäkäytännöllistä [WMB94, luku 3]. Tällöin luetaan muistiin ainoastaan sanasto.
Kunkin termin yhteyteen tallennetaan viite levyllä olevaan käänteislistaan. Tämä viite voi
olla esimerkiksi kyseisen käänteislistan alkukohdan osoite peräkkäistiedostossa, joka si-
sältää kaikki hakemiston käänteislistat. Kun jonkin termin käänteislistaa halutaan käsitel-
lä, luetaan käänteislista tai sen osa levyltä muistiin käsittelyn ajaksi.

Vaikka kaikkia hakemiston käänteislistoja ei luettaisikaan muistiin yhtä aikaa, voivat lis-
tojen koot aiheuttaa ongelmia. Tätä koko-ongelmaa voi lieventää pakkaamalla käänteislis-
tat levylle jollain menetelmällä. Kun lista luetaan muistiin, se luetaan pakatussa muodossa
ja listasta puretaan vain kullakin hetkellä käsiteltävä osa. Vaikka pakkauksen purkuun ku-
luukin käsittelyaikaa, nopeutuu käännettyjen listojen käsittely. Pakattu ja lyhyempi lista
on nopeampi lukea levyltä muistiin, jolloin järjestelmän kokonaissuorituskyky paranee
pakkaamattomien käänteislistojen käyttöön verrattuna [MoZ96].

Indeksointivaiheessa voidaan laskea valmiiksi kyselyn käsittelyä varten myös muita tie-
toja. Kunkin dokumentin d j pituus dl j voidaan laskea ja tallentaa assosiatiiviseen tauluk-
koon, jonka avaimena on dokumentin tunnus. Kun tämä taulukko pidetään kokonaisuu-
dessaan käyttömuistissa, voidaan kunkin dokumentin pituus selvittää vakioajassa. Tämä
nopeuttaa huomattavasti joidenkin täsmäytysmenetelmien käyttöä [Kna95]. Käytettäes-
sä kosinisamanlaisuutta täsmäytykseen, voidaan tähän samaan taulukkoon tallentaa myös
kyselytermeistä riippumaton dokumentin normalisaatiokerroin [Zob95]

1√
|T |
∑

i=1
w2

i, j

.

Hakemiston luonnin yhteydessä voidaan myös laskea koko hakemistosta eräitä arvoja, ku-
ten dokumenttien yhteenlaskettu pituus termeissä laskettuna cs ja hakemiston dokumen-
tin keskimääräinen pituus termeissä laskettuna avdl. Esimerkki edellä kuvattujen tietojen
järjestämisestä hakemistotietorakenteeseen on kuvassa 13.

Jos dokumentit on jaettu katkelmiin indeksointivaiheessa, tallennetaan tieto katkelmis-
ta hakemistoon. Tällöin hakemistoon tallennetaan katkelmien tiedot samalla tavoin kuin
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Kuva 13: Tiedonhaussa käytettävien tietojen tallennus hakemistotietorakenteeseen.

dokumenttien tiedot. Termifrekvenssit katkelmissa tallennetaan käänteislistoihin, joissa
kukin listan alkio sisältää yhden katkelman tiedot. Katkelmien pituudet voidaan tallen-
taa assosiatiiviseen taulukkoon, josta tietyn katkelman pituus voidaan hakea tehokkaas-
ti. Tähän taulukkoon voi myös tallentaa tiedon, mihin alkuperäiseen dokumenttiin kukin
katkelma kuului, jos esimerkiksi halutaan järjestää dokumentteja niiden sisältämien kat-
kelmien täsmäävyyksien avulla [HeP93].

6.2 Kyselyn käsittely

Seuraavaksi esitellään tarkemmin menetelmiä, joilla kyselyn täsmäytys tehdään käyttäen
hakemistoa. Nämä kyselyn käsittelymenetelmät soveltuvat käytettäväksi kaikkien edellä
käsiteltyjen katkelmien täsmäytysmenetelmien kanssa.

Termien järjestyksen mukaisessa käsittelyssä (engl. term-ordered processing, TO) [KZS99]
käydään läpi kunkin kyselyn termin käänteislista kokonaisuudessaan. Jokaiselle näissä
käänteislistoissa käsiteltävälle dokumentille alustetaan pistemääräakkumulaattori. Tällai-
seen akkumulaattoriin kerätään dokumentin pistemäärät jokaisesta sellaisesta käsitellystä
käänteislistasta, jossa dokumentti esiintyy. TO-käsittely on esitetty kuvassa 14.

Tässä tutkielmassa esitellyt täsmäytysmenetelmät voidaan muuntaa sellaiseen muotoon,
että dokumenttien samanlaisuusarvo kyselyyn voidaan laskea osissa. Samanlaisuuden las-
kemiskohdat algoritmissa, osittaispäivitys ja loppupäivitys, on merkitty kuvaan 14. Itse
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1. Luo taulukko pistemääräakkumulaattoreita. Jokaista kokoelman dokumenttia d j

kohden luodaan yksi akkumulaattori A j.

2. Käsittele kyselyn termien joukon kukin alkio ti:

(a) Lue sanastosta termin dokumenttifrekvenssi dfi, kokoelmafrekvenssi cfi ja ter-
min käänteislistan osoite käänteislistatiedostossa.

(b) Lue termin käänteislista Ii levyltä muistiin.

(c) Käsittele järjestyksessä jokainen listan Ii alkio:

i. Lue alkioon sisältyvä termikohtainen tieto liittyen kyseisen alkion doku-
menttiin d j, kuten esimerkiksi termifrekvenssi tfi, j.

ii. Päivitä akkumulaattoria A j luetulla tiedolla. Itse päivitysoperaatio
(osittaispäivitys) riippuu käytetystä täsmäytysmenetelmästä.

3. Käy käpi akkumulaattoritaulukko ja käsittele jokainen akkumulaattori A j:

(a) Päivitä akkumulaattoria A j dokumenttikohtaisella tiedolla, esimerkiksi doku-
mentin d j pituudella dl j. Itse päivitysoperaatio (loppupäivitys) riippuu täs-
mäytysmenetelmästä.

4. Järjestä dokumentit akkumulaattorien arvojen mukaiseen järjestykseen ja palauta
järjestetyt dokumentit hakutuloksena.

Kuva 14: Kyselyn käsittely termien mukaisessa järjestyksessä [MoZ96].

päivitysoperaatioita ja näiden vaatimaa aikaa tarkastellaan myöhemmin luvussa 6.3.

Edellä kuvattua kyselyn käsittelymenetelmää voi käyttää dokumenttien ja esikatkelmoi-
tujen katkelmien järjestämiseen. Kuvassa 15 esitetään TO-käsittelyn muunnos, jossa kat-
kelmointi suoritetaan kyselyn käsittelyn aikana. Katkelmien pistemääriä varten alustetaan
joukko akkumulaattoreita. Tässä menetelmässä ei katkelmien lukumäärää tiedetä ennen
kyselyn käsittelyä. Tämän vuoksi akkumulaattorijoukon kokoa joudutaan mahdollisesti
kasvattamaan käsittelyn aikana, jos kaikkien katkelmien pistemäärästä halutaan pitää kir-
jaa. Tällöin akkumulaattorit tulee tallentaa assosiatiiviseen taulukkoon, jossa katkelmien
tunnukset kuvataan hajautinfunktiolla niitä vastaaviin akkumulaattoreihin.

TO-käsittelyssä akkumulaattoreiden vaatiman muistin määrä saattaa osoittautua ongel-
maksi, etenkin katkelmahaussa. Koska katkelmia saattaa olla käsiteltävänä suuri luku-
määrä, voi näiden katkelmien akkumulaattorien käyttämä muistitila olla epäkäytännölli-
sen suuri [Zob95]. Ongelma on vielä vakavampi tiedonhakujärjestelmissä, joissa käsitel-
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1. Luo joukko pistemääräakkumulaattoreita katkelmia varten.

2. Käsittele kyselyn termien joukon kukin alkio ti:

(a) Lue sanastosta termin tiedot ja sen käänteislistan osoite.

(b) Lue termin käänteislista Ii levyltä muistiin.

(c) Käsittele järjestyksessä jokainen listan Ii alkio:

i. Lue alkioon sisältyvää termikohtaista tietoa kyseisen alkion dokumentista
d j, mukaan lukien lista l, joka sisältää termin ti sijaintikohdat dokumen-
tissa d j.

ii. Käy läpi lista l. Käyttäen jotain katkelmointimenetelmää, määrittele ne
katkelmat, joissa ti sijaitsee.

iii. Käy läpi jokainen edellä määritelty katkelma pk. Osittaispäivitä jokaista
akkumulaattoria Ak, joka vastaa katkelmaa pk.

3. Käy käpi akkumulaattorijoukko ja käsittele jokainen akkumulaattori Ak:

(a) Päivitä akkumulaattoria Ak katkelmakohtaisella tiedolla, esimerkiksi katkel-
man pk pituudella dlk.

4. Järjestä katkelmat akkumulaattorien arvojen mukaiseen järjestykseen ja palauta jär-
jestetyt katkelmat hakutuloksena.

Kuva 15: Dokumenttien jakaminen katkelmiin kyselyn TO-käsittelyn aikana [KZS99].

lään usean käyttäjän antamia hakuja rinnakkain samassa muistiavaruudessa [KZS99].

Akkumulaattorien käyttämää muistitilaa voi pienentää yksinkertaisella tavalla: rajoitta-
malla akkumulaattorien lukumäärää [Zob95]. Akkumulaattorien lukumäärälle asetetaan
jokin yläraja, joka on pienempi kuin dokumenttien tai katkelmien lukumäärä kokoelmas-
sa. TO-käsittely tehdään aiemmin kuvatulla tavalla, mutta sillä erotuksella, että uusi ak-
kumulaattori alustetaan, kun käsittelyyn tulee aiemmin käsittelemätön dokumentti tai kat-
kelma. Uusien akkumulaattorien alustus lopetetaan, kun niiden lukumäärä saavuttaa mää-
ritellyn ylärajan. Tämän jälkeen olemassa olevia akkumulaattoreita osittaispäivitetään,
mutta uusia akkumulaattoreita ei alusteta. Tämä menettely vaatii sellaisen järjestyksen
asettamisen termeille ja käänteislistojen alkioille, jossa relevanteimmat dokumentit käsi-
tellään ensiksi. Termit voidaan käydä läpi niiden dokumenttifrekvenssin mukaisessa kas-
vavassa järjestyksessä. Kukin käänteislista voidaan järjestää ja käydä läpi termifrekvens-
sin mukaisessa vähenevässä järjestyksessä [KZS99].
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Rajallisten akkumulaattorien käyttöä TO-käsittelyssä voidaan tehostaa käyttämällä kään-
teislistoja, joihin on merkitty hyppykohtia (engl. skips) [MoZ96]. Käänteislista on jär-
jestetty dokumentin tunnuksen mukaan. Hyppykohtia on listassa muutaman alkion vä-
lein. Kuhunkin hyppykohtaan on merkitty seuraavan hyppykohdan osoite sekä seuraavaa
hyppykohtaa seuraavan dokumentin tunnus (kuva 16). Hyppykohtia voidaan käyttää sii-
nä kyselyn käsittelyn vaiheessa, jossa uusia akkumulaattoreita ei enää alusteta. Hyppy-
kohdasta nähdään, sisältääkö seuraavaa hyppykohtaa edeltävä käänteislistan osa sellaisia
dokumentteja, joille on alustettu akkumulaattoreita. Jos listan osa ei sisällä tällaisia do-
kumentteja, voidaan hypätä seuraavaan hyppykohtaan käsittelemättä välissä olevaa listaa.
Kaszkiel, Zobel ja Sacks-Davis [KZS99] nimittivät tätä kyselyn käsittelymenetelmää ter-
mien järjestyksen mukaiseksi käsittelyksi hyppykohdin (engl. term-ordered processing
with skips, TOS). Heidän suorittamissaan kokeissa tiedonhakujärjestelmän hakusuoritus-
kyky ei pudonnut merkittävästi, vaikka dokumenttihakujärjestelmässä dokumenttien ak-
kumulaattorien määrä rajoitettiin viiteen prosenttiin dokumenttien lukumäärästä ja katkel-
mahakujärjestelmässä katkelmien akkumulaattorien määrä rajoitettiin kahteen prosenttiin
katkelmien lukumäärästä. Lisäksi TOS-käsittelyn käyttäminen paransi järjestelmän suo-
rituskykyä verrattuna TO-käsittelyyn.

... , !!d2,  "", !d2,#tfi,2", !d3,#tfi,3", !d5,#tfi,5", !!d9,  "", !d9,#tfi,9", !d10,#tfi,10", ...

...

hyppykohtia

Kuva 16: Esimerkkikatkelma termin ti hyppykohtalistasta, johon hypyt on sijoitettu kol-
men alkion välein [MoZ96].

TO-käsittelyn sijaan kysely voidaan käsitellä dokumenttien järjestyksen mukaan (engl.
document-ordered processing, DO) [TuF95]. Tällöin kaikkien kyselytermien käänteislis-
toja käydään läpi rinnakkain. Käänteislistat on järjestetty dokumenttien tunnusten mu-
kaiseen järjestykseen. Käänteislistoista poimitaan dokumenttien tiedot käsittelyyn siten,
että saman dokumentin tiedot kaikista listoista käsitellään samalla kertaa. Edellä kuvatut
osittaispäivitys- ja loppupäivitysoperaatiot siis tehdään aina kaikille saman dokumentin
käänteislista-alkioille ennen kuin siirrytään käsittelemään seuraavaa dokumenttia.

DO-käsittely on tehokasta silloin, kun kyselyn termien lukumäärä on pieni ja kaikkien ter-
mien käänteislistat pystytään lukemaan muistiin yhtä aikaa. Jos halutaan pienentää DO-
käsittelyn käyttämää muistitilaa, voidaan käänteislistat lukea levyltä muistiin osa kerral-
laan. Levyltälukuoperaatiot kuitenkin hidastavat tällöin kyselyn käsittelyä. DO-käsittely
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onkin TOS-käsittelyä tehokkaampaa ainoastaan, kun kyselyn termien lukumäärä on hyvin
pieni [KZS99].

Sekä DO-käsittelyn että TOS-käsittelyn edut katkelmahaun kyselyn käsittelyssä saadaan
yhdistämällä nämä. Tästä yhdistetystä käsittelystä käytetään nimitystä DO-TOS -käsittely
[KZS99]. Kyselyn termien joukko Q jaetaan kahteen osajoukkoon QDO ⊂Q ja QTOS ⊂Q

siten että QDO∩QTOS = /0. Joukkoon QDO valitaan termejä, joiden merkitys kyselyn täs-
mäyttämiseen on suuri. Voidaan valita esimerkiksi termejä, joiden dokumenttifrekvens-
si on pieni. Termejä valitaan joukkoon QDO niin monta, että niiden kaikkien käänteis-
listat pystytään lukemaan muistiin yhtä aikaa. Suoritetaan kyselyn QDO käsittely DO-
menetelmällä, jolloin saadaan tuloksena järjestetty lista katkelmia. Näistä katkelmista
valitaan sellaiset, joiden samanlaisuusarvo ylittää jonkin ennalta määritellyn kynnysar-
von. Tämän jälkeen muodostetaan akkumulaattorijoukko, joka sisältää akkumulaattorin
jokaista edellä valittua katkelmaa kohden. Lopuksi suoritetaan kyselyn QTOS käsittely
TOS-menetelmällä, päivittäen edellä muodostetun akkumulaattorijoukon akkumulaatto-
reita. DO-TOS -käsittelyn käyttö vähensi katkelmahakujärjestelmän hakusuorituskykyä
hieman verrattuna DO- tai TOS-käsittelyyn. DO-TOS -käsittely kuitenkin paransi järjes-
telmän suorituskykyä lyhentäen hieman sen käyttämää aikaa ja pienentäen huomattavasti
sen käyttämää muistia [KZS99].

6.3 Suorituskyky

Edellä esiteltiin erilaisia kyselyn käsittelymenetelmiä. Näissä menetelmissä ei kuitenkaan
tarkennettu, miten täsmäytysmenetelmää sovelletaan käytännössä kyselyn käsittelyn yh-
teydessä. Seuraavassa annetaan esimerkkinä kolmen eri täsmäytysmenetelmän käyttö ky-
selyn käsittelyn yhteydessä. Täsmäytysmenetelmän käytön esimerkki esitellään kolmesta
eri tiedonhakumallista: vektoriavaruusmallista (luku 5.1), todennäköisyysmallista (luku
5.2) ja tilastollisia kielimalleja käyttävästä tiedonhakumallista (luku 5.3). Tarkoitukse-
na on havainnollistaa, että sovellettaessa täsmäytysmenetelmää kaikki täsmäytysmenetel-
mien tarvitsemat tiedot ovat saatavilla kyselyn käsittelyn osittaispäivitys- ja loppupäivi-
tyskohdissa (kuvat 14 ja 15). Lisäksi, kun on käytetty tietorakenteena luvussa 6.1 kuvattua
hakemistoa, ovat nämä tiedot saatavilla osittaispäivitys- ja loppupäivityskohdissa vakio-
ajassa.

Kukin osittaispäivitys kasvattaa dokumentin d j akkumulaattorin A j arvoa termin ti kään-
teislistan Ii alkion tietojen perusteella. Seuraavassa merkitään sijoitusoperaattoria nuolel-
la.
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Kosinisamanlaisuus dokumenttien tf·idf-painoille [Zob95]

A j← A j + tfi, j · log(
|N|
dfi

) · tfi,q · log(
|N|
dfi

).

BM25-järjestysfunktio [Rob94]

A j← A j +wi
(k1 +1)tfi, j

k1((1−b)+b dl j

avdl)+ tfi, j

(k3 +1)tfi,q
k3 + tfi,q

.

Tässä wi on termin ti Robertson-Sparck Jones -paino

wi = log
(|Ri|+0.5)(|N|−dfi−|R|+ |Ri|+0.5)

(dfi−|Ri|+0.5)(|R|− |Ri|+0.5)
.

Negatiivinen KL-divergenssi [OgC01]

A j← A j +P(ti|Mq) log
Ps(ti|M j)

α jP(ti|MN)
. (15)

Tässä voidaan kyselyn ja kokoelman kielimalleille käyttää suurimman uskottavuu-
den estimaatteja:

P(ti|Mq) =
tfi,q
|Q|

P(ti|MN) =
cfi
cs

.

Yhtälössä (15) Ps(ti|M j) on tasoitettu todennäköisyys kyselyn termin generoitumi-
sen todennäköisyydelle. Esimerkiksi käytettäessä kaksivaiheista tasoitusta [ZhL04],
on todennäköisyys

Pλ,µ(ti|M j) = (1−λ)
tfi, j +µP(ti|MN)

dl j +µ
+λP(ti|MN).

Yhtälössä (15) α j on dokumenttikohtainen arvo, joka kaksivaiheista tasoitusta käy-
tettäessä on

α j =
µ+λdl j

µ+dl j
.

Kunkin dokumentin pituus dl j on tallennettu taulukkoon, josta se voidaan lukea vakio-
ajassa. Myös muut täsmäytysmenetelmien käyttämät arvot ovat jo laskettuja algoritmin
ollessa osittaispäivitysvaiheessa:
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• kyselyyn q liittyvät tiedot eli kyselyn pituus ja termin frekvenssi kyselyssä tfi,q

• kokoelman dokumenttien yhteenlaskettu pituus termeissä cs, kokoelman koko do-
kumenteissa |N| ja keskimääräinen dokumentin pituus kokoelmassa avdl

• jos kyseistä kyselyä varten on käytetty aiemmin annettua relevanssipalautetta, rele-
vanttien dokumenttien lukumäärä |R| ja termin sisältävien relevanttien dokument-
tien lukumäärä |Ri|

• termiin liittyvät dokumenttiriippumattomat tiedot, kuten termin dokumenttifrekvens-
si dfi ja kokoelmafrekvenssi cfi.

Seuraavassa esitetään akkumulaattoreille tehtävät operaatiot loppupäivitysvaiheessa käyt-
täen samoja täsmäytysmenetelmiä kuin edellisessä esimerkissä:

Kosinisamanlaisuus dokumenttien tf·idf-painoille

A j← A j ·
1√

t
∑

k=1
(tfi, j · log( |N|dfi

)2)

.

Tämä kyselyriippumaton kerroin voidaan laskea ennakkoon kaikille kokoelman do-
kumenteille ja tallentaa taulukkoon, jonka avaimina ovat dokumenttien tunnukset
[Zob95].

BM25-järjestysfunktio

A j jätetään ennalleen.

Negatiivinen KL-divergenssi

A j← A j +α j.

Tässä α j on dokumenttikohtainen arvo, joka kaksivaiheista tasoitusta käytettäessä
on

α j =
µ+λdl j

µ+dl j
.

Tavanomaiset tiedonhakumallit, kuten esimerkiksi sellaiset joita on kuvattu edellä luvus-
sa 5, käyttävät kaikki hyväkseen samantapaisia tietoja termien ja dokumenttien ominai-
suuksista dokumenttikokoelmassa. Käyttämällä edellä kuvattua hakemistotietorakennetta
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dokumenttikokoelman kuvaamiseen voidaan tämäntapaiset täsmäytysmenetelmät toteut-
taa edellä kuvatulla kyselyn käsittelyalgoritmilla [Kna95, Zob95, ZhL04]. Tällöin kyse-
lyn käsittelyn aikavaatimus on O(k|Q|), jossa |Q| on kyselyn termien lukumäärä ja k on
sellaisten dokumenttien lukumäärän keskiarvo, joissa esiintyy jokin kyselytermi.

Suuri osa kyselyn käsittelyn vaatimasta ajasta kuluu täsmäytysalgoritmien suorituksen si-
jaan levyoperaatioihin. Turtle ja Flood [TuF95] esittelivät kyselyn käsittelyn suoritusky-
vyn arviointiin tarkoitetun kustannusmallin. Tässä mallissa kyselyn käsittelyn eri operaa-
tioille arvioidaan mittaamalla suoritusaika yhtä käsiteltyä käänteislistan tai akkumulaat-
toritaulukon alkiota kohden. Esimerkiksi Kazskiel, Zobel ja Sacks-Davis [KZS99] mit-
tasivat käyttämälleen dokumenttihakujärjestelmälle näitä arvioita käyttäen 30 termin ky-
selyä, täsmäytysmenetelmänä kosinisamanlaisuutta ja dokumenttikokoelmana 2 Gt ko-
koista aineistoa. He mittasivat termien järjestyksen mukaiselle käsittelylle seuraavat ar-
viot: käänteislistojen lukeminen levyltä muistiin FD

TO = 1.0 s, käänteislistojen läpikäynti
PD

TO = 1.5 s ja akkumulaattorilistan läpikäynti AD
TO = 0.5 s. Tällä tavoin muodostetuilla ar-

vioilla pystytään ennustamaan kyselyn käsittelyn suoritusaikaa eri kokoisilla kokoelmilla
ja eri pituisilla kyselyillä.

Tässä luvussa on käsitelty ainoastaan kyselyn käsittelyn ja katkelmien täsmäytyksen suo-
rituskykyä. Tiedonhakujärjestelmän suorituskykyä arvioidessa voidaan ottaa huomioon
myös hakemiston rakentamiseen ja sen päivittämiseen käytettävät menetelmät [WMB94,
luku 5]. Näiden menetelmien suorituskykyä ei käsitellä tässä tutkielmassa. Myöskään lu-
vussa 5 käsiteltyjen relevanssipalautteen käsittelymenetelmien suorituskykyä ei käsitellä.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan katkelmahakujärjestelmän suorituskyvyn mittaamista
kokeellisesti.

7 Katkelmahaun suorituskyvyn arviointia

Tässä luvussa tarkastellaan menetelmää, jolla pyritään parantamaan katkelmahaun suo-
rituskykyä. Parannusmenetelmän vaikutusta katkelmahaun suorituskykyyn ja hakusuori-
tuskykyyn mitattiin kokeellisesti.

Kun verrataan dokumenttihaun ja katkelmahaun suorituskykyä käyttäen samaa dokument-
tikokoelmaa, on katkelmahaun suorituskyky huonompi kuin dokumenttihaun. Koska sa-
masta dokumenttikokoelmasta muodostuu hakumenetelmien käsiteltäväksi suurempi mää-
rä katkelmia kuin dokumentteja, joutuu katkelmahakumenetelmä käsittelemään suurem-
paa aineistojoukkoa kuin dokumenttihakumenetelmä. Tällöin katkelmahakumenetelmä
käsittelee saman kyselyn hitaammin kuin dokumenttihakumenetelmä. Lisäksi suurem-
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masta käsiteltävänä olevasta aineistosta johtuen kyselyn pistemääräakkumulaattorit kat-
kelmahakumenetelmässä kasvavat huomattavasti suuremmiksi kuin samaa kyselyä käsit-
televän dokumenttihakumenetelmän pistemääräakkumulaattorit [KZS99]. Näin ollen kat-
kelmahakumenetelmä käyttää myös enemmän muistia kuin dokumenttihakumenetelmä.

Tutkin käytännön kokeella yksinkertaista menetelmää katkelmahakujärjestelmän suori-
tuskyvyn parantamiseksi. Käsiteltävä katkelmahakujärjestelmä käsittelee ad hoc -tyyppi-
siä hakutehtäviä. Järjestelmälle annetaan avainsanatyyppinen kysely ja se palauttaa täs-
määvyyden mukaan järjestetyn listan katkelmia.

Yksinkertainen tapa parantaa tällaisen katkelmahakujärjestelmän suorituskykyä on pie-
nentää sen käsittelemien katkelmien määrää karsimalla pois osa käsiteltävistä katkelmista
ennen kyselyn täsmäyttämisvaihetta. Ongelmana tässä parannusmenetelmässä on karsit-
tavien katkelmien valinta. Jos karsittaviin katkelmiin päätyy paljon relevantteja katkelmia,
vähenee järjestelmän saanti. Karsintamenetelmän tulee siis olla sellainen, että se parantaa
katkelmahaun suorituskykyä huonontamatta kuitenkaan hakusuorituskykyä liikaa. Lisäksi
karsintamenetelmän suorituskyvyn tulee olla tarpeeksi hyvä, ettei karsinnan suorittamisen
lisääminen järjestelmään vähennä saatuja suorituskykyparannuksia.

Tutkittavaksi karsintamenetelmäksi valitsin katkelmointi- ja täsmäytysmenetelmistä riip-
pumattoman sekä yksinkertaisesti toteutettavan tavan. Tässä karsintamenetelmässä täs-
mäytetään katkelmahakujärjestelmälle annettu kysely ensin kokonaisiin dokumentteihin.
Tämän jälkeen kysely täsmäytetään vain niihin katkelmiin, jotka sisältyvät parhaiten täs-
männeisiin dokumentteihin. Kuvassa 17 havainnollistetaan tämän karsintamenetelmän ja
suoraviivaisen katkelmahaun eroa.

Seuraavaksi esitellään käytetty koejärjestely karsintamenetelmän evaluaatiota varten. Lu-
vussa 7.2 määritellään tarkemmin evaluoitavat katkelmahakutavat. Lopuksi, luvussa 7.3
käydään läpi kokeen tulokset.

7.1 Koejärjestely

Tiedonhakuun ja hakemiston muodostamiseen dokumenttikokoelmasta käytin Lemur-työ-
kalupakkia [Lem06]. Käytetyn Lemur-työkalupakin versionumero oli 4.3.2. Lemur sisäl-
tää ohjelmointikirjaston, jolla voidaan toteuttaa tiedonhakujärjestelmä. Ohjelmointikirjas-
to tarjoaa menetelmiä syötetiedostojen jäsentämiseen, indeksointiin, tiedonhakuun ja au-
tomaattisten tiivistelmien muodostamiseen. Kirjastoa käyttäen voidaan toteuttaa täysmit-
tainen tiedonhakujärjestelmä. Lemur on kehitetty etenkin tilastollisia kielimalleja käyttä-
vää tiedonhakua varten [OgC01].
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?

Kysely Täsmäytys katkelmiin Hakutulos

(a) Katkelmahaku koko dokumenttikokoelmasta.

?

Kysely

Täsmäytys katkelmiin Hakutulos

Täsmäytys dokumentteihin

(b) Katkelmahaku karsitusta dokumenttikokoelmasta.

Kuva 17: Katkelmien täsmäyttäminen sekä suoraan että käyttäen dokumenttihakua esi-
karsintamenetelmänä. Täsmäävät katkelmat ja dokumentit on ympyröity katkoviivalla.

Kokeen dokumenttikokoelmana käytin AQUAINT-korpusta [Gra02], joka sisältää uutis-
artikkeleita. Korpus sisältää englanninkielisiä uutisartikkeleita Xinhua-uutistoimistolta,
New York Times -uutistoimistolta ja Associated Press Worldstream -uutistoimistolta. Kor-
puksen koko pakkaamattomana on noin 3.0 Gt.

Esikäsittelyssä Lemurin jäsennin poisti kustakin lähdeartikkelista SGML-rakennemerkin-
nät. Lisäksi jäsennin poisti tekstistä välimerkit ja muunsi tekstissä esiintyvät isot kirjai-
met vastaaviksi pieniksi kirjaimiksi. Karsin tekstistä pois hukkasanat käyttäen Lemur-
työkalupakin mukana tullutta hukkasanalistaa, jossa on 418 sanaa. Tämän jälkeen typistin
tekstin saneet niiden vartaloiksi käyttäen Lemur-kirjastossa toteutettua Krovetzin typistä-
jää [Kro93]. Krovetzin typistäjä ei tee typistystä yhtä paljon kuin tunnettu Porterin typis-
täjä [Por80]. Esimerkiksi Porterin typistäjä typistää saneen ”usefully” muotoon ”usefulli”
ja saneen ”useful” muotoon ”us”. Krovetzin typistäjä toimii tässä esimerkissä paremmin
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ja typistää kummatkin esimerkkisaneet vartaloksi ”useful”.

Muodostin tekstikatkelmista hakemiston käyttäen Lemurin apuohjelmaa PassageIndexer.
Ohjelma esikatkelmoi aineiston käyttäen 50 termin esiintymän kokoista teksti-ikkunaa,
joka liukuu eteenpäin 25 termin esiintymää kerrallaan. Näihin termien esiintymien luku-
määriin ei luettu mukaan hukkasanoja. Tämänkaltaista katkelmiinjakomenetelmää käsi-
teltiin luvussa 4.3. Valitsin tämän katkelmointimenetelmän, koska se oli yksinkertainen
toteuttaa. Tästä hakemistosta käytetään seuraavassa nimeä katkelmahakemisto.

Karsintamenetelmää varten muodostin samasta aineistosta toisen hakemiston, jota nimi-
tetään seuraavassa dokumenttihakemistoksi. Muodostin tämän hakemiston käyttäen Le-
murin apuohjelmaa BuildIndex. Taulukossa 1 vertaillaan katkelmahakemiston ja doku-
menttihakemiston ominaisuuksia toisiinsa.

Doku- Termien esiintymiä per dokumentti Koko Muisti-
menttien Hukkasanat Hukkasanat levyllä vaatimus2

luku- mukaanluettuina poisluettuina
määrä Keski- Keski- Keski- Keski-

arvo hajonta arvo hajonta

Katkelma- 9 860 625 86.6 16.8 48.7 4.5 4.0 Gt 265.1 Mt
hakemisto

Dokumentti- 1 033 461 438.2 403.8 250.6 226.9 2.0 Gt 130.4 Mt
hakemisto

Taulukko 1: Katkelma- ja dokumenttihakemistojen tunnuslukuja.

Karsintamenetelmässä näitä kahta hakemistoa käsitellään yhdistettynä hakemistona. Ha-
kemistot yhdistää tiedonhakujärjestelmän alustusvaiheessa muistiin luettava taulukko, jo-
hon on merkitty kunkin dokumentin sisältämät katkelmat (kuva 18). Taulukon indeksinä
on dokumenttihakemiston dokumenttien tunnukset. Taulukon alkioina on 〈pituus,katkel-
ma〉-pareja. Tässä katkelma on kyseisen dokumentin ensimmäisen katkelman tunnus kat-
kelmaindeksissä ja pituus on katkelmien lukumäärä dokumentissa. Dokumenttien ja kat-
kelmien tunnukset ovat kokonaislukuja. Indeksoija on muodostanut katkelmat siten, että
niiden tunnusten järjestys noudattaa katkelmien järjestystä dokumentissa.

2Muistivaatimuksen arvo on hakujärjestelmän prosessin varaama tila, kun hakemisto on juuri luettu
muistiin.
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Kuva 18: Dokumentti- ja katkelmahakemistot yhdistävä tietorakenne.

7.2 Suorituskyvyn mittaus

Mittasin karsintamenetelmän suorituskykyä ja hakusuorituskykyä vertaamalla kahta ha-
kutapaa, suoraa katkelmahakua ja yhdistettyä katkelmahakua, jotka määritellään seuraa-
vaksi.

Suorassa katkelmahaussa katkelmahakemisto on luettu muistiin ennen kyselyiden käsit-
telyn aloittamista. Kukin kysely täsmäytetään katkelmahakemiston katkelmiin. Kyselyn
käsittely tehdään termien mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen kyselyä laajennetaan
käyttäen kymmentä parhaiten täsmännyttä katkelmaa pseudorelevanssipalautteen lähtei-
nä. Laajennettu kysely täsmäytetään katkelmahakemiston katkelmiin. Hakutulos on täs-
määvyyden mukaan järjestetty katkelmalista.

Yhdistetyssä katkelmahaussa yhdistetty hakemisto (katkelmahakemisto, dokumenttihake-
misto ja nämä yhdistävä tietorakenne) on luettu muistiin ennen kyselyiden käsittelyn aloit-
tamista. Ensimmäisessä vaiheessa kukin kysely täsmäytetään dokumenttikokoelman do-
kumentteihin. Kyselyn käsittely tehdään termien mukaisessa järjestyksessä. Seuraavaksi
valitaan tietty määrä parhaiten täsmänneitä dokumentteja. Valittavien dokumenttien mää-
rä on annettu järjestelmälle parametrina. Valituista dokumenteista muodostetaan niiden
sisältämien katkelmien tunnuksien joukko käyttäen hakemistoja yhdistävää tietoraken-
netta. Tästä joukosta käytetään nimitystä karsintajoukko.

Yhdistetyn katkelmahaun toisessa vaiheessa kysely täsmäytetään katkelmahakemiston
katkelmiin. Myös tässä vaiheessa kyselyn käsittely tehdään termien mukaisessa järjes-
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tyksessä mutta siten, että käytäessä läpi termien käänteislistoja hypätään sellaisten kat-
kelmien yli, jotka eivät ole karsintajoukossa. Kyselyä laajennetaan käyttäen kymmentä
parhaiten täsmännyttä katkelmaa pseudorelevanssipalautteen lähteinä. Laajennettu kyse-
ly täsmäytetään jälleen katkelmiin käyttäen karsintajoukkoa. Hakutulos on täsmäävyyden
mukaan järjestetty katkelmalista.

Käytin täsmäytykseen kolmea eri Lemur-kirjastossa toteutettua menetelmää. Valitsin täs-
mäytysmenetelmät siten että yksi menetelmistä perustuu vektoriavaruusmalliin, yksi to-
dennäköisyysmalliin ja yksi kielimalleja käyttävään tiedonhakumalliin:

• Kosinisamanlaisuus, käyttäen tf·idf-painoa. Kyselyn laajennukseen käytin Rocchion
algoritmia parametreilla β = 0.5 ja γ = 0.

• BM25-järjestysfunktio samalla tavalla käytettynä kuin Okapi-järjestelmässä, joka
kuvattiin luvussa 5.2. Kyselyä laajennettiin kunkin relevanssipalautekatkelman niil-
lä 20 termillä, joiden RSV-arvot olivat suurimmat. BM25-funktion parametrit olivat
b = 0.75,k1 = 1.2,k2 = 0 ja k3 = 7.

• Negatiivinen KL-divergenssi dokumentin tai katkelman kielimallin ja kyselyn kie-
limallin välillä. Kyselyn kielimalli estimoitiin ensin käyttäen suurimman uskotta-
vuuden estimaattia. Kyselyn laajentamisessa käytettiin sivulla 44 kuvattua yhden
askeleen Markovin ketjun menetelmää semanttiseen tasoitukseen relevanssipalau-
tejoukon avulla, parametrin arvolla α = 0.5. Dokumenttien ja katkelmien kielimallit
tasoitettiin käyttäen kaksivaiheista tasoitusta parametreilla λ = 0.5 ja µ = 1000.

Mittasin järjestelmän hakusuorituskykyä käyttäen TREC-konferenssin vuoden 2003 ky-
symys-vastaus -hakutehtävien [Voo03] kysymyksiä sekä näiden kysymysten relevanssiar-
vioita [QAP03] AQUAINT-dokumenttikokoelmalle. Kysymyksiä oli 413 ja ne ovat pe-
räisin tuotantokäytössä olevista tiedonhakujärjestelmistä. Käytin kysymyksiä sellaisinaan
kyselyinä. Kyseisissä hakutehtävissä oletettiin vastauksen olevan tekstikatkelma. Rele-
vanssiarvioissa oli listattu katkelmat, jotka sisälsivät vastauksen kuhunkin kysymykseen.
Kuvassa 19 on esimerkkejä hakutehtävien kysymyksistä ja niille relevanteiksi arvioiduis-
ta katkelmista. Määritin hakutuloksena saadun katkelman osumaksi, jos jokin kyseiselle
kyselylle relevantiksi arvioitu katkelma sisältyi hakutuloskatkelmaan.

Käytin hakusuorituskyvyn mittana osumien käänteisten järjestyslukujen keskiarvoa (engl.
mean reciprocal rank, MRR) [Voo99]. Tarkastellaan kunkin kyselyn hakutuloslistan en-
simmäistä osumaa. Pistemäärä tälle kyselylle on tämän ensimmäisen osuman järjestyslu-
vun käänteisluku. Jos osumia ei ole kymmenen ensimmäisen katkelman joukossa, piste-
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What is the nickname of the British flag?
...After the bombings, protest-
ers demonstrated outside the
British embassy in the Suda-
nese capital, Khartoum, and
tore to pieces the British flag,
the Union Jack.
“We have supported action
against terrorism by America
and will continue to support
a...

...in Northern Ireland: the
name of the province’s most-
ly Protestant police force, the
Royal Ulster Constabulary,
and the flying of Union Jack
flags over government build-
ings.
Britain has insisted that the
police should be renamed as
part of...

...Crown of Scotland to the
Parliament.
Parachutists floated down and
a 21-gun salute boomed over
the city, decked out with
Union Jacks,the British flag,
and Scotland’s blue and white
flag of St. Andrew.

Hollywood legend Sean...

What is the tallest statue in the world?
...including a 55 meter (165-
foot) Buddha, the world’s
tallest-standing Buddha. Both
statues are believed to be
about 2,000 years old.
The threats riled both Mus-
lim and non-Muslim coun-
tries, and the Taliban’s reclu-
sive leader Mullah Moham-
med Omar is...

What is Horatio’s relationship to Hamlet?

...They included a videotaped
Ingmar Bergman stage ver-
sion starring “Fargo’s” Pe-
ter Stormare, and a Christo-
pher Plummer version star-
ring a young Michael Caine as
Hamlet’s friend, Horatio. ...

...Then there is Posa, who
has reminded some of Ham-
let’s schoolmate Horatio, the
beloved friend to whom the
prince can bare his soul. ...

...two directors, who also
takes the title role. Most an-
noying is his assignment of
the last lines to Hamlet’s
friend Horatio rather than to
Fortinbras, the claimant to
the Danish throne. This effec-
tively obliterates the political
framework of...

Kuva 19: Esimerkkejä mittauksessa käytettyjen hakutehtävien kyselyistä sekä näille rele-
vanteiksi arvioiduista katkelmista [QAP03].

määrä on nolla. Järjestelmän hakusuorituskyvyn arvo on näiden pisteiden keskiarvo. Va-
litsin MRR:n hakusuorituskyvyn mitaksi evaluointiin käytettyjen kysymysten ja relevans-
siarvioiden muodon takia. Käytetyt kysymykset ja relevanssiarviot oli alunperin takoitet-
tu käytettäväksi kysymys-vastaus -järjestelmän evaluointiin. Kysymykset on muotoiltu
siten, että niihin odotetaan täsmällistä vastausta. Relevanssiarvioissa ainoastaan muutama
katkelma on arvioitu relevantiksi kullekin kysymykselle. Näiden seikkojen vuoksi tarkas-
telen vain kymmenen katkelman kokoista tulosjoukkoa ja näistä ainoastaan ensimmäistä
osumaa.

Järjestelmän suorituskykyä mittasin arvioimalla kaikkien hakujen peräkkäiseen suoritta-
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miseen kuluvaa aikaa. Tähän aikaan en mitannut kuuluvaksi hakemistojen tai yhdiste-
tietorakenteen muistiin lukemiseen kuluvaa aikaa. Suoritin mittaukset laitteistolla, jonka
suoritin oli PowerPC G4 1.5 GHz kellotaajuudella ja jossa oli muistia 1.25 Gt. Laitteiston
käyttöjärjestelmänä oli Mac OS 10.4.8.

7.3 Tulokset

Käytin suoran katkelmahaun hakusuorituskykyä ja suorituskykyä perustasona, johon ver-
tasin yhdistetyn katkelmahaun hakusuorituskykyä ja suorituskykyä. Vaihtelin yhdistetyn
katkelmahaun karsintajoukon kokoa välillä [100,5000] dokumenttia.

Kuvassa 20 on esitetty kolmen täsmäytysmenetelmän suoritusaikojen vertailu. Kaikilla
mitatuilla karsintajoukon kokoarvoilla yhdistetty katkelmahaku oli nopeampi kuin suora
katkelmahaku. Yhdistetyn katkelmahaun suoritusaika näyttää kasvavan lineaarisesti ver-
rattuna karsintajoukon kokoon.

Ennen kokeen suorittamista odotin, että yhdistetyn katkelmahaun hakusuorituskyky oli-
si ollut suoraa katkelmahakua huonompi, koska osa relevanteista katkelmista olisi jää-
nyt pois karsintavaiheessa. Lisäksi odotin, että yhdistetyn katkelmahaun hakusuoritusky-
ky lähestyisi suoran katkelmahaun hakusuorituskykyä kasvatettaessa karsintajoukon ko-
koa. Kuvassa 21 on esitetty kolmen täsmäytysmenetelmän hakusuorituskykyjen vertai-
lu. Negatiivisen KL-divergenssin (kuva 21(c)) ja BM25-järjestämisfunktion (kuva 21(b))
hakusuorituskyvyt käyttäytyvät odotetulla tavalla. Sen sijaan kosinisamanlaisuuden (ku-
va 21(a)) hakusuorituskyky vaihtelee pienillä karsintajoukon kokoarvoilla suoran katkel-
mahaun hakusuorituskyvyn ylä- ja alapuolella. Suoran katkelmahaun hakusuorituskykyä
korkeampi hakusuorituskyky pienillä karsintajoukon kokoarvoilla voi olla seurausta vää-
rien positiivisten täsmäyksien poisjäämisestä tiukemmassa karsinnassa. Väärillä positii-
visilla täsmäyksillä tarkoitetaan tässä epärelevantteja katkelmia, jotka tiedonhakujärjes-
telmä arvioi relevanteiksi.

Onko siis yhdistetty katkelmahaku suorituskyvyltään suoraa katkelmahakua parempi vaih-
toehto toteutettaessa katkelmahakujärjestelmää tai lisättäessä katkelmahakuominaisuus
dokumenttihakujärjestelmään? Tämän kokeen perusteella yhdistetty katkelmahaku on suo-
rituskyvyltään tehokkaampi menetelmä, kun suorituskyvystä tarkastellaan hakujen suo-
ritusaikaa. Yhdistetyn katkelmahaun hakusuorituskyky tasaantuu suoraa katkelmahakua
vastaavalle tasolle sellaisilla karsintajoukon arvoilla, joilla hakujen suoritusaika on huo-
mattavasti suoran katkelmahaun suoritusaikaa pienempi.

Tarkastellaan tapausta, jossa katkelmointimenetelmä on jokin muu kuin kokeessa käytet-
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(b) BM25-järjestysfunktio.
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(c) Negatiivinen KL-divergenssi.

Kuva 20: Suoran katkelmahaun ja yhdistetyn katkelmahaun suorituskyvyn vertailu. Suo-
ran katkelmahaun suorituskyky on merkitty katkoviivalla.
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(b) BM25-järjestysfunktio.
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(c) Negatiivinen KL-divergenssi.

Kuva 21: Suoran katkelmahaun ja yhdistetyn katkelmahaun hakusuorituskyvyn vertailu.
Suoran katkelmahaun hakusuorituskyky on merkitty katkoviivalla.
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ty esikatkelmointi, esimerkiksi kyselyn käsittelyn aikainen katkelmointi, joka suoritetaan
kuvan 15 kyselyn käsittelymenetelmän vaiheessa 2-(c)-ii. Tämän kyseisen vaiheen katkel-
mointioperaatio suoritettaisiin suorassa katkelmahaussa jokaiselle sellaiselle dokumentil-
le, joka sisältää ainakin yhden kyselyn termin esiintymän. Kokeessa käytettyjen kyselyi-
den ja dokumenttihakemiston kohdalla tällaisia dokumentteja oli keskimäärin 268 787
kappaletta per kysely. Yhdistetyssä katkelmahaussa katkelmointioperaatio sen sijaan suo-
ritettaisiin enintään karsintajoukon lukumäärään, joka kokeessa suurimmillaan oli 5 000
dokumenttia. Voidaan siis odottaa, että kyselyn käsittelyn yhteydessä tehtävän katkel-
moinnin käyttäminen lisäisi suoritusaikojen eroa suoran katkelmahaun ja yhdistetyn kat-
kelmahaun välillä, jolloin yhdistetty katkelmahaku olisi edelleenkin nopeampi menetel-
mä.

Suorituskykyyn liittyy suoritusajan lisäksi muistin käyttö, jota ei mitattu tässä kokeessa.
Suoran katkelmahaun käyttämä katkelmahakemisto vaatii vähemmän muistia kuin yhdis-
tetyn katkelmahaun yhdistelmähakemisto, joka koostuu kahdesta hakemistosta ja näitä
yhdistävästä tietorakenteesta. Yhdistetyn katkelmahaun kyselyn käsittelyssä käytetyt pis-
temääräakkumulaattorit vievät kuitenkin vähemmän muistitilaa. Oletetaan, että kyselyn
käsittelyssä käytetään termien mukaista järjestystä ja että akkumulaattorien määrää ei ra-
joiteta. Suoran katkelmahaun akkumulaattorien lukumäärä riippuu katkelmahakemiston
katkelmien lukumäärästä. Yhdistetyn katkelmahaun ensimmäisessä vaiheessa akkumu-
laattorien lukumäärä riippuu dokumenttihakemiston dokumenttien lukumäärästä, joka on
katkelmahakemiston katkelmien lukumäärää pienempi. Toisessa vaiheessa akkumulaat-
torien lukumäärä riippuu karsintajoukon katkelmien lukumäärästä, joka sekin on katkel-
mahakemiston katkelmien lukumäärää pienempi. Näillä oletuksilla suoran katkelmahaun
kyselyn käsittely vaatii enemmän muistia kuin saman kyselyn käsittely yhdistetyssä kat-
kelmahaussa. Olisi kuitenkin hyödyllistä mitata hakutapojen muistinkäyttöä käytännössä.

Tässä luvussa määriteltyä yhdistettyä katkelmahakua käyttäen voidaan katkelmahaku-
järjestelmän suorituskykyä parantaa suoritusajan osalta, heikentämättä järjestelmän ha-
kusuorituskykyä. Lisäksi menetelmä on yksinkertaisesti toteutettavissa.

Suorassa katkelmahaussa käytettyyn katkelmahakemistoon verrattuna yhdistetyn katkel-
mahaun käyttämä yhdistetty hakemisto vei huomattavasti levytilaa. Yhdistetyn hakemis-
ton koko levyllä oli puolitoistakertainen katkelmahakemistoon verrattuna. Yhdistetyn ha-
kemiston päivitysoperaatiot ovat monimutkaisempia ja suorituskyvyltään katkelmahake-
miston päivitysoperaatioita huonompia, koska esimerkiksi lisättäessä dokumentti kokoel-
maan, täytyy dokumentin kuvaajat lisätä kumpaankin hakemistoon. Tässä kokeessa käy-
tetty yhdistetty hakemisto oli toteutettu mahdollisimman yksinkertaisesti: muodostamal-



71

la kaksi täysmittaista hakemistoa ja yhdistämällä ne toisiinsa. Tällöin esimerkiksi kum-
paankin hakemistoon kuuluu sama sanasto, joka on turhaa toistoa. Yhdistetyn hakemiston
muistinkäyttöä voisi täten parantaa suunnittelemalla huolellisemmin hakemiston tietora-
kenne sekä tämän tietorakenteen käyttö.

8 Yhteenveto

Tiedonhakua käsittelevässä kirjallisuudessa katkelmahaun käsitettä on käytetty erilaisissa
asiayhteyksissä. Kysymys-vastaus -järjestelmissä katkelmahakua on käytetty usein jär-
jestelmän yhtenä komponenttina, mutta katkelmahaulla on myös tarkoitettu kysymys-
vastaus -hakua, jossa vastauksen muoto on tekstikatkelma. Katkelmien käyttöä relevans-
sipalautteen antamisessa on käsitelty runsaasti. Tämän käyttöliittymälähtöisen käsittelyn
lisäksi katkelmahakua on käytetty tiedonhakujärjestelmien hakusuorituskyvyn parantami-
seen.

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt kokoamaan näissä eri yhteyksissä käytettyjä katkelma-
haun menetelmiä yhteen ja käsittelemään niitä yhtenäisesti katkelmahakujärjestelmän kä-
sitteen kautta. Tutkielmassa määrittelemäni katkelmahakujärjestelmä on yhdistelmä ky-
symys-vastaus -järjestelmän täsmällisiä vastauksia sekä perinteisen dokumenttihakujär-
jestelmän yksinkertaisia hakusanakyselyitä ja järjestettyjä hakutuloslistoja.

Käsittelin niitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon katkelmahakujärjestelmän toteutukses-
sa. Toteutusta varten tulee valita sopiva menetelmä dokumenttien katkelmiksi jakamiseen
sekä sopiva menetelmä järjestää hakutuloksen katkelmat sen mukaan, miten hyvin ne täs-
määvät annettuun kyselyyn. Vaikka suurinta osaa katkelmahakumenetelmistä voidaankin
käsitellä jaoteltuna näihin kahteen vaiheeseen, tuottaa tämä jaottelu joidenkin menetel-
mien kohdalla ongelmia. Esimerkiksi MultiText-algoritmi sekä katkelmoi dokumentit et-
tä järjestää näin muodostetut katkelmat.

Dokumenttien katkelmointimenetelmiä tarkasteltiin jakamalla menetelmät kolmeen luok-
kaan sen perusteella, mitä menetelmät käyttävät katkelman määrittelyn lähtökohtana. Kat-
kelmointi voidaan tehdä käyttäen dokumentin ulkoista rakennetta, käyttäen dokumentin
semanttista rakennetta tai käyttäen mielivaltaista katkelman määritelmää. Katkelmoin-
timenetelmien tarkastelussa kävi ilmi, että tietyt menetelmät soveltuvat toisia menetel-
miä paremmin tiettyihin katkelmahaun käyttötarkoituksiin. Mielivaltaisesti muodostetut
katkelmat ovat käyttökelpoisia tiedonhakujärjestelmän hakusuorituskyvyn kannalta. Ky-
symys-vastaus -järjestelmän katkelmahakukomponentissa parhaiten toimivat semanttiset
katkelmaneristysmenetelmät, jotka ottavat huomioon hakutermien esiintymien sijainnit ja
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lähekkäisyyden dokumenteissa.

Katkelmointimenetelmien evaluoinnissa on keskitytty miltei pelkästään menetelmien vai-
kutukseen tiedonhakujärjestelmän hakusuorituskykyyn. Siihen, mitä katkelmointimene-
telmissä on mitattu, on vaikuttanut käytettävissä oleva evaluaatioympäristö. Katkelmaha-
kumenetelmien hakusuorituskykyä on mitattu välillisesti käyttämällä katkelmahakume-
netelmiä kysymys-vastaus -järjestelmien tai dokumenttihakujärjestelmien osina. Tällöin
on evaluaatiossa käytetty saatavilla olevia kysymys-vastaus -järjestelmien ja dokument-
tihakujärjestelmien evaluaatioympäristöjä. Viime vuosina on otettu käyttöön evaluaatio-
ympäristöjä, joilla voidaan mitata tässä tutkielmassa kuvatun katkelmahakujärjestelmän
hakusuorituskykyä itsenäisenä järjestelmänä.

Katkelmahaun käyttö tiedonhakujärjestelmässä relevanssipalautteen annon yhteydessä on
osoittautunut toimivaksi menetelmäksi. Laajempaa tutkimusta eri katkelmointimenetel-
mien soveltuvuudesta tähän käyttötapaan ei ole tehty. Hakumenetelmien muodostamien
katkelmien laadun arvioinnissa on keskitytty siihen, sisältävätkö katkelmat halutun tie-
don. Katkelmien luettavuutta tai luettavuuden vaikutusta katkelmahakujärjestelmän käyt-
töön ei ole juurikaan tutkittu. Tämäntyyppisellä tutkimuksella voitaisiin selvittää, kan-
nattaako keskittyä parantamaan katkelmien ”reuna-alueita” eli katkelmien alku- ja loppu-
kohtien sijoitusta siten, että katkelma ilmaisisi haetun tiedon lisäksi myös sopivan mää-
rän tämän tiedon asiayhteyttä. Katkelmahaun hakusuorituskyvyn mittaukseen on kehitetty
erilaisia mittaustapoja, kuten R-tarkkuus ja merkkien binäärinen preferenssi. Käytetyissä
mittaustavoissa on esiintynyt puutteita, jotka ovat estäneet niiden vakiintumisen katkel-
mahaun evaluaatioon.

Katkelmien järjestysmenetelmät olivat katkelmoinnin lisäksi toinen osa katkelmahaku-
järjestelmää. Kokosin tutkielmaan sellaisia järjestysmenetelmiä, joita on käytetty kat-
kelmahaussa. Järjestysmenetelmät eivät juurikaan eronneet vastaavista dokumenttien jär-
jestysmenetelmistä. Katkelmien erityispiirteet tulee kuitenkin ottaa huomioon valittaes-
sa järjestysmenetelmä katkelmahakujärjestelmään. Esimerkiksi katkelman kielimallin ar-
viointi kielimalleihin pohjautuvissa menetelmissä voi olla hankalaa, koska katkelma ly-
hyen kokonsa vuoksi ei ole välttämättä kattava otos sitä kuvaavasta sanastosta. Lisäk-
si esimerkiksi Okapi-järjestelmän dokumenttihakuun menestyksekkäästi käytetty BM25-
järjestysmenetelmä on käytännössä osoittautunut suorituskyvyltään huonoksi katkelma-
haussa.

Katkelmahakumenetelmien ominaisuuksien yleisen tarkastelun lisäksi käsittelin menetel-
mien käytännön toteutusta. Katkelmahaun erityispiirteet, kuten katkelmien suuresta luku-
määrästä johtuvat suorituskykyongelmat, tulee ottaa huomioon katkelmahakujärjestelmää
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toteutettaessa. Tiedonhakujärjestelmän kyselyn käsittelyyn on kehitetty erilaisia menetel-
miä, joilla voidaan pyrkiä ratkaisemaan katkelmahaun suorituskykyongelmaa.

Katkelmahakujärjestelmän suunnittelussa joudutaan tekemään useita toteutukseen liitty-
viä valintoja. Sopivien katkelmointi- ja järjestämismenetelmien valinnan lisäksi toteu-
tusta varten suunnitellaan sopiva tietorakenne ja tätä tietorakennetta käyttävät algoritmit.
Käsittelin tutkielmassa yhtä tällaista toteutusratkaisua kokeellisesti: Kannattaako esikat-
kelmointia käyttävässä katkelmahakujärjestelmässä hakea katkelmia suoraan vai pyrkiä
karsimaan katkelmia jollain tapaa. Kävi ilmi, että hyvin yksinkertaisella karsintamenetel-
mällä katkelmahakujärjestelmän suorituskyky parani hakusuorituskyvyn huonontumatta.

Tässä tutkielmassa olen käsitellyt katkelmahakua omana tiedonhakutyyppinään. Kirjalli-
suudessa katkelmahakua on useimmiten käsitelty tiedonhakujärjestelmän hakusuoritus-
kykyä parantavana osamenetelmänä tai kysymys-vastaus -haun erikoistapauksena. Se,
tullaanko katkelmahakua käsittelemään omana tiedonhakutyyppinään, riippuu katkelma-
haun evaluaatioympäristöjen ja evaluaatiomenetelmien kehityksestä. Lisäksi voi olla hyö-
dyllistä tutkia, onko tietyntyyppinen tekstikatkelma kysymys-vastaus -haun täsmällistä
kysymystä luontevampi hakutulosmuoto tiedonhakujärjestelmän käyttäjän kannalta.

Lähteet

ACL05 Allan, J., Carterette, B. ja Lewis, J., When will information retrieval be
"good enough"? Proc. 28th Annual International ACM SIGIR Conf. Re-

search and Development in Information Retrieval, Salvador, Brasilia, elo-
kuu 2005, sivut 433–440.

Abd04 Abdul-Jaleel, N., Allan, J., Croft, W. B., Diaz, F., Larkey, L., Li, X.,
Smucker, M. D. ja Wade, C., UMass at TREC 2004: novelty and HARD.
The 13th Text REtrieval Conf. Proc. (TREC 2004), Gaithersburg, Maryland,
USA, marraskuu 2004, NIST. http://trec.nist.gov/pubs/trec13/

papers/umass.novelty.hard.pdf. [22.3.2007]

All03 Allan, J., HARD track overview in TREC 2003: high accuracy retrieval
from documents. Proc. 12th Text REtrieval Conf. (TREC 2003), Gaithers-
burg, Maryland, USA, marraskuu 2003, NIST, sivut 24–37.

All04 Allan, J., HARD track overview in TREC 2004: high accuracy retrieval
from documents. The 13th Text REtrieval Conf. Proc. (TREC 2004), Gai-

http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/umass.novelty.hard.pdf
http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/umass.novelty.hard.pdf


74

thersburg, Maryland, USA, marraskuu 2004, NIST. http://trec.nist.

gov/pubs/trec13/papers/HARD.OVERVIEW.pdf. [22.3.2007]

Bau72 Baum, L. E., An inequality and associated maximization technique in statis-
tical estimation of probabilistic functions of Markov processes. Inequalities,
3, sivut 1–8.

BeC92 Belkin, N. J. ja Croft, W. B., Information filtering and information retrieval:
two sides of the same coin? Communications of the ACM, 35,12(1992),
sivut 29–38.

BeL99 Berger, A. ja Lafferty, J., Information retrieval as statistical translation.
Proc. 22nd Annual International ACM SIGIR Conf. Research and Devel-

opment in Information Retrieval, Berkeley, Kalifornia, USA, elokuu 1999,
sivut 222–229.

BuV04 Buckley, C. ja Voorhees, E. M., Retrieval evaluation with incomplete infor-
mation. Proc. 27th Annual International ACM SIGIR Conf. Research and

Development in Information Retrieval, Sheffield, Iso-Britannia, heinäkuu
2004, sivut 25–32.

BaR99 Baeza-Yates, R. ja Ribeiro-Neto, B., Modern information retrieval.
Addison-Wesley, Reading, 1999.

Cal94 Callan, J. P., Passage-level evidence in document retrieval. Proc. 17th An-

nual International ACM SIGIR Conf. Research and Development in Infor-

mation Retrieval, Dublin, Irlanti, heinäkuu 1994, sivut 302–310.

Cla00a Clarke, C. L. A., Cormack, G. V., Kisman, D. I. E. ja Lynam, T. R., Ques-
tion answering by passage selection (MultiText experiments for TREC-9).
Proc. Ninth Text REtrieval Conf. (TREC-9), Gaithersburg, Maryland, USA,
marraskuu 2000, NIST, sivut 673–683.

Cor99 Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., Palmer, C. R. ja Kisman, D. I. E., Fast au-
tomatic passage ranking (MultiText experiments for TREC-8). Proc. Eighth

Text REtrieval Conf. (TREC-8), Gaithersburg, Maryland, USA, marraskuu
1999, NIST, sivut 735–742.

Cla00b Clarke, C. L. A., Cormack, G. V. ja Tudhope, E. A., Relevance ranking
for one to three term queries. Information Processing and Management,
36,2(2000), sivut 291–311.

http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/HARD.OVERVIEW.pdf
http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/HARD.OVERVIEW.pdf


75

CrH79 Croft, W. B. ja Harper, D. J., Using probabilistic models of document re-
trieval without relevance information. Journal of Documentation, 35, sivut
285–295.

CoI00 Cosijn, E. ja Ingwersen, P., Dimensions of relevance. Information Process-

ing and Management, 36,4(2000), sivut 533–550.

Coo64 Cooper, W. S., Fact retrieval and deductive question-answering information
retrieval systems. Journal of the ACM, 11,2(1964), sivut 117–137.

Cui05 Cui, H., Sun, R., Li, K., Kan, M. ja Chua, T., Question answering passage
retrieval using dependency relations. Proc. 28th Annual International ACM

SIGIR Conf. Research and Development in Information Retrieval, Salvador,
Brasilia, elokuu 2005, sivut 400–407.

ClT03 Clarke, C. ja Terra, E., Passage retrieval vs. document retrieval for factoid
question answering. Proc. 26th Annual International ACM SIGIR Conf. Re-

search and Development in Information Retrieval, Toronto, Kanada, heinä-
kuu 2003, sivut 427–428.

Gai03 Gaizauskas, R., Greenwood, M. A., Hepple, M., Roberts, I., Saggion, H. ja
Sargaison, M., The University of Sheffield’s TREC 2003 Q&A experiments.
The 12th Text REtrieval Conf. Proc. (TREC 2003), Gaithersburg, Maryland,
USA, marraskuu 2003, NIST, sivut 782–790.

GLN88 Girill, T. R., Luk, C. H. ja Norton, S., The impact of usage monitoring on
the evolution of an online-documentation system: a case study. IEEE Trans-

actions on Systems, Man and Cybernetics, 18,2(1988), sivut 326–332.

Gao04 Gao, J., Nie, J.-Y., Wu, G. ja Cao, G., Dependence language model for in-
formation retrieval. Proc. 27th Annual International ACM SIGIR Conf. Re-

search and Development in Information Retrieval, Sheffield, Iso-Britannia,
heinäkuu 2004, sivut 170–177.

Gra02 Graff, D., The AQUAINT Corpus of English News Text. Linguistic Data
Consortium, Philadelphia, 2002.

HCY02 Harper, D. J., Coulthard, S. ja Yixing, S., A language modelling approach to
relevance profiling for document browsing. Proc. 2nd ACM/IEEE-CS Joint

Conference on Digital libraries, Portland, Oregon, USA, heinäkuu 2002,
sivut 76–83.



76

Hea97 Hearst, M. A., TextTiling: segmenting text into multi-paragraph subtopic
passages. Computational Linguistics, 23,1(1997), sivut 33–64.

HHL01 Hovy, E., Hermjakob, U. ja Lin, C.-Y., The use of external knowledge in
factoid QA. Proc. Tenth Text REtrieval Conf. (TREC 2001), Gaithersburg,
Maryland, USA, marraskuu 2001, NIST, sivut 644–652.

Hie98 Hiemstra, D., A linguistically motivated probabilistic model of information
retrieval. Proc. Second European Conf. Research and Advanced Technol-

ogy for Digital Libraries (ECDL ’98), Heraklion, Kreikka, syyskuu 1998,
ERCIM, sivut 569–584.

HeP93 Hearst, M. A. ja Plaunt, C., Subtopic structuring for full-length document
access. Proc. 16th Annual International ACM SIGIR Conf. Research and

Development in Information Retrieval, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, ke-
säkuu 1993, sivut 59–68.

Itt00 Ittycheriah, A., Franz, M., Zhu, W., Ratnaparkhi, A. ja Mammone, R. J.,
IBM’s statistical question answering system. Proc. Ninth Text REtrieval

Conf. (TREC-9), Gaithesburg, Maryland, USA, marraskuu 2000, NIST, si-
vut 229–234.

JiZ04 Jiang, J. ja Zhai, C., UIUC in HARD 2004 – passage retrieval using HMMs.
The 13th Text REtrieval Conf. Proc. (TREC 2004), Gaithersburg, Maryland,
USA, marraskuu 2004, NIST. http://trec.nist.gov/pubs/trec13/

papers/uillinois-uc.hard.pdf. [22.3.2007]

JiZ05 Jiang, J. ja Zhai, C., Accurately extracting coherent relevant passages using
hidden Markov models. Proc. 14th ACM International Conf. Informa-

tion and Knowledge Management (CIKM 2005), Bremen, Saksa, marraskuu
2005, sivut 289–290.

Jär95 Järvelin, K., Tekstitiedonhaku tietokannoista. Suomen ATK-Kustannus, Es-
poo, 1995.

Kna95 Knaus, D., Mittendorf, E., Schäuble, P. ja Sheridan, P., Highlighting relevant
passages for users of the interactive SPIDER retrieval system. Proc. Fourth

Text REtrieval Conf. (TREC-4), Gaithersburg, Maryland, USA, marraskuu
1995, NIST, sivut 233–244.

http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/uillinois-uc.hard.pdf
http://trec.nist.gov/pubs/trec13/papers/uillinois-uc.hard.pdf


77

Kro93 Krovetz, R., Viewing morphology as an inference process. Proc. 16th An-

nual International ACM SIGIR Conf. Research and Development in Infor-

mation Retrieval, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, kesäkuu 1993, sivut 191–
202.

KnY97 Knill, K. ja Young, S. J., Hidden Markov models in speech and language
processing. Teoksessa Corpus-based methods in language and speech proc-

essing, Young, S. J. ja Bloothooft, G., toimittajat, Kluwer, Dordrecht, 1997,
sivut 27–68.

KaZ97 Kaszkiel, M. ja Zobel, J., Passage retrieval revisited. Proc. 20th Annual

International ACM SIGIR Conf. Research and Development in Information

Retrieval, Philadelphia, Pennsylvania, USA, heinäkuu 1997, sivut 178–187.

KaZ01 Kaszkiel, M. ja Zobel, J., Effective ranking with arbitrary passages. Jour-

nal of the American Society for Information Science and Technology,
52,4(2001), sivut 344–364.

KZS99 Kaszkiel, M., Zobel, J. ja Sacks-Davis, R., Efficient passage ranking
for document databases. ACM Transactions on Information Systems,
17,4(1999), sivut 406–439.

LaC01 Lavrenko, V. ja Croft, W. B., Relevance-based language models. Proc. 24th

Annual International ACM SIGIR Conf. Research and Development in In-

formation Retrieval, New Orleans, Louisiana, USA, syyskuu 2001, sivut
120–127.

LiC02 Liu, X. ja Croft, W. B., Passage retrieval based on language models. Proc.

11th ACM International Conf. Information and Knowledge Management

(CIKM 2002), McLean, Virginia, USA, marraskuu 2002, sivut 4–9.

Lem06 The Lemur Toolkit. http://www.lemurproject.org/. [22.3.2007]

Len81 Lennon, M., Peirce, D. S., Tarry, B. D. ja Willett, P., An evaluation of
some conflation algorithms for information retrieval. Journal of Information

Science, 3,5(1981), sivut 177–183.

Lin03 Lin, J., Quan, D., Sinha, V., Bakshi, K., Huynh, D., Katz, B. ja Karger,
D. R., What makes a good answer? The role of context in question answer-
ing. Proc. Ninth IFIP TC13 International Conf. on Human–Computer In-

teraction (INTERACT 2003), Zürich, Sveitsi, syyskuu 2003, sivut 25–32.

http://www.lemurproject.org/


78

Lee01 Lee, G. G., Seo, J., Lee, S., Jung, H., Cho, B., Lee, C., Kwak, B., Cha, J.,
Kim, D., An, J., Kim, H. ja Kim, K., SiteQ: engineering high performance
QA system using lexico-semantic pattern matching and shallow NLP. Proc.

Tenth Text REtrieval Conf. (TREC 2001), Gaithersburg, Maryland, USA,
marraskuu 2001, NIST, sivut 442–451.

LVF02 Llopis, F., Vicedo, J. L. ja Ferrández, A., Passage selection to improve
question answering. Proc. COLING 2002 Workshop on Multilingual Sum-

marization and Question Answering, Taipei, Taiwan, elokuu 2002. http:

//acl.ldc.upenn.edu/W/W02/W02-1906.pdf. [22.3.2007]

LaZ01 Lafferty, J. ja Zhai, C., Document language models, query models, and
risk minimization for information retrieval. Proc. 24th Annual Internation-

al ACM SIGIR Conf. Research and Development in Information Retrieval,
New Orleans, Louisiana, USA, syyskuu 2001, sivut 111–119.

MuC04 Murdock, V. ja Croft, W. B., Simple translation models for sentence retriev-
al in factoid question answering. Proc. SIGIR Workshop on Information

Retrieval for Question Answering (IR4QA), Sheffield, Iso-Britannia, hei-
näkuu 2004, ACM. http://nlp.shef.ac.uk/ir4qa04/M1forQA.pdf.
[22.3.2007]

Mel98 Melucci, M., Passage retrieval: a probabilistic technique. Information Proc-

essing and Management, 34,1(1998), sivut 43–68.

Mon04 Monz, C., Minimal span weighting retrieval for question answering.
Proc. SIGIR Workshop on Information Retrieval for Question Answering

(IR4QA), Sheffield, Iso-Britannia, heinäkuu 2004, ACM. http://nlp.

shef.ac.uk/ir4qa04/ir4qa-monz.pdf. [22.3.2007]

KaP95 MacKay, D. ja Peto, L., A hierarchical Dirichlet language model. Natural

Language Engineering, 1,3(1995), sivut 289–307.

MiS94 Mittendorf, E. ja Schäuble, P., Document and passage retrieval based on
hidden Markov models. Proc. 17th Annual International ACM SIGIR Conf.

Research and Development in Information Retrieval, Dublin, Irlanti, heinä-
kuu 1994, sivut 318–327.

Mof93 Moffat, A., Sacks-Davis, R., Wilkinson, R. ja Zobel, J., Retrieval of Par-
tial Documents. Proc. Third Text REtrieval Conf. (TREC-3), Gaithersburg,
Maryland, USA, elokuu 1993, NIST, sivut 181–191.

http://acl.ldc.upenn.edu/W/W02/W02-1906.pdf
http://acl.ldc.upenn.edu/W/W02/W02-1906.pdf
http://nlp.shef.ac.uk/ir4qa04/M1forQA.pdf
http://nlp.shef.ac.uk/ir4qa04/ir4qa-monz.pdf
http://nlp.shef.ac.uk/ir4qa04/ir4qa-monz.pdf


79

MoZ96 Moffat, A. ja Zobel, J., Self-indexing inverted files for fast text retrieval.
ACM Transactions on Information Systems, 14,4(1996), sivut 349–379.

OgC01 Ogilvie, P. ja Callan, J., Experiments using the Lemur toolkit. Proc. Tenth

Text REtrieval Conf. (TREC 2001), Gaithersburg, Maryland, USA, marras-
kuu 2001, NIST, sivut 103–108.

OYG06 Ofoghi, B., Yearwood, J. ja Ghosh, R., A semantic approach to boost pas-
sage retrieval effectiveness for question answering. Proc. 29th Australasian

Computer Science Conf. (ACSC 2006), Hobart, Australia, tammikuu 2006,
sivut 95–101.

PoC97 Ponte, J. ja Croft, W. B., Text segmentation by topic. Proc. First European

Conf. Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL ’97),
Pisa, Italia, syyskuu 1997, ERCIM, sivut 113–125.

PoC98 Ponte, J. M. ja Croft, W. B., A language modeling approach to information
retrieval. Proc. 21st Annual International ACM SIGIR Conf. Research and

Development in Information Retrieval, Melbourne, Australia, elokuu 1998,
sivut 275–281.

Por80 Porter, M. F., An algorithm for suffix stripping. Program, 14,3(1980), sivut
130–137.

QAP03 QA Passages Task, 2003. http://trec.nist.gov/data/qa/2003_

qadata/passages_task.html. [22.3.2007]

RSA97 Richmond, K., Smith, A. ja Amitay, E., Detecting subject boundaries with-
in text: a language independent statistical approach. Proc. 1997 Conf. Em-

pirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Providence,
Rhode Island, USA, elokuu 1997, ACL, sivut 47–54.

RoS76 Robertson, S. E. ja Sparck Jones, K., Relevance weighting of search terms.
Journal of the American Society for Information Science, 27,3(1976), sivut
129–146.

RoW97 Robertson, S. E. ja Walker, S., On relevance weights with little relevance in-
formation. Proc. 20th Annual International ACM SIGIR Conf. Research and

Development in Information Retrieval, Philadelphia, Pennsylvania, USA,
heinäkuu 1997, sivut 16–24.

http://trec.nist.gov/data/qa/2003_qadata/passages_task.html
http://trec.nist.gov/data/qa/2003_qadata/passages_task.html


80

Rob95 Robertson, S. E., Walker, S., Beaulieu, M. M., Gatford, M. ja Payne, A.,
Okapi at TREC-4. Proc. Fourth Text REtrieval Conf. (TREC-4), Gaithers-
burg, Maryland, USA, marraskuu 1995, NIST, sivut 73–96.

Rob94 Robertson, S. E., Walker, S., Jones, S., Hancock-Beaulieu, M. M. ja Gat-
ford, M., Okapi at TREC-3. Proc. Third Text REtrieval Conf. (TREC-3),
Gaithersburg, Maryland, USA, marraskuu 1994, NIST, sivut 109–126.

SAB93 Salton, G., Allan, J. ja Buckley, C., Approaches to passage retrieval in full
text information systems. Proc. 16th Annual International ACM SIGIR

Conf. Research and Development in Information Retrieval, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA, kesäkuu 1993, sivut 49–58.

Sal88 Salton, G., Automatic text processing. The transformation, analysis, and re-

trieval of information by computer. Addison-Wesley, Reading, 1988.

SAS96 Salton, G., Allan, J. ja Singhal, A., Automatic text decomposition and struc-
turing. Information Processing and Management, 32,2(1996), sivut 127–
138.

SaB88 Salton, G. ja Buckley, C., Term-weighting approaches in automatic text re-
trieval. Information Processing and Management, 24,5(1988), sivut 513–
523.

SaB90 Salton, G. ja Buckley, C., Improving retrieval performance by relevance
feedback. Journal of the American Society for Information Science,
41,4(1990), sivut 288–297.

SBM96 Singhal, A., Buckley, C. ja Mitra, M., Pivoted document length normaliza-
tion. Proc. 19th Annual International ACM SIGIR Conf. Research and De-

velopment in Information Retrieval, Zürich, Sveitsi, elokuu 1996, sivut 21–
29.

SoC99 Song, F. ja Croft, B., A general language model for information retrieval.
Proc. Eighth ACM International Conf. Information and Knowledge Man-

agement (CIKM ’99), Kansas City, Missouri, USA, marraskuu 1999, sivut
316–321.

SWY75 Salton, G., Wong, A. ja Yang, C. S., A vector space model for automatic
indexing. Communications of the ACM, 18,11(1975), sivut 613–620.



81

TuF95 Turtle, H. ja Flood, J., Query evaluation: strategies and optimizations. In-

formation Processing and Management, 31,6(1995), sivut 831–850.

Tel03 Tellex, S., Katz, B., Lin, J., Fernandes, A. ja Marton, G., Quantitative eva-
luation of passage retrieval algorithms for question answering. Proc. 26th

Annual International ACM SIGIR Conf. Research and Development in In-

formation Retrieval, Toronto, Kanada, heinäkuu 2003, sivut 41–47.

VFL01 Vicedo, J. L., Ferrández, A. ja Llopis, F., University of Alicante at TREC-
10. Proc. Tenth Text REtrieval Conf. (TREC 2001), Gaithersburg, Maryland,
USA, marraskuu 2001, NIST, sivut 510–518.

VoH99 Voorhees, E. ja Harman, D., Overview of the eighth text retrieval conference
(TREC-8). Proc. Eighth Text REtrieval Conf. (TREC-8), Gaithersburg, Mar-
yland, USA, marraskuu 1999, NIST, sivut 1–24.

Vit67 Viterbi, A. J., Error bounds for convolutional codes and an asymptotically
optimal decoding algorithm. IEEE Transactions on Information Theory,
13,2(1967), sivut 260–269.

Voo99 Voorhees, E., The TREC-8 question answering track report. Proc. Eighth

Text REtrieval Conf. (TREC-8), Gaithersburg, Maryland, USA, marraskuu
1999, NIST, sivut 77–82.

Voo03 Voorhees, E. M., Overview of the TREC 2003 question answering track.
Proc. 12th Text REtrieval Conf. (TREC 2003), Gaithersburg, Maryland,
USA, marraskuu 2003, NIST, sivut 54–68.

Wil94 Wilkinson, R., Effective retrieval of structured documents. Proc. 17th An-

nual International ACM SIGIR Conf. Research and Development in Infor-

mation Retrieval, Dublin, Irlanti, heinäkuu 1994, sivut 311–317.

WMB94 Witten, I. H., Moffat, A. ja Bell, T. C., Managing Gigabytes. Van Nostrand
Reinhold, New York, 1994.

XuC96 Xu, J. ja Croft, W. B., Query expansion using local and global document
analysis. Proc. 19th Annual International ACM SIGIR Conf. Research and

Development in Information Retrieval, Zürich, Sveitsi, elokuu 1996, sivut
4–11.



82

XiX01 Xi, W., Xu-Rong, R., Khoo, C. S. G. ja Lim, E., Incorporating window-
based passage-level evidence in document retrieval. Journal of Information

Science, 27,2(2001), sivut 73–80.

ZhL03 Zhang, D. ja Lee, W. S., A language modeling approach to passage question
answering. Proc. 12th Text REtrieval Conf. (TREC 2003), Gaithersburg,
Maryland, USA, marraskuu 2003, NIST, sivut 489–495.

ZhL04 Zhai, C. ja Lafferty, J., A study of smoothing methods for language models
applied to information retrieval. ACM Transactions on Information Systems,
22,2(2004), sivut 179–214.

Zob95 Zobel, J., Moffat, A., Wilkinson, R. ja Sacks-Davis, R., Efficient retrieval of
partial documents. Information Processing and Management, 31,3(1995),
sivut 361–377.


	1 Johdanto
	2 Tiedonhaku
	2.1 Yleistä
	2.2 Dokumenttihakemisto
	2.3 Tiedonhakujärjestelmien evaluointi
	2.4 Tiedonhaun mallit
	2.4.1 Vektoriavaruusmalli
	2.4.2 Todennäköisyysmalli
	2.4.3 Tilastollinen kielimalli
	2.4.4 Markovin piilomalli


	3 Katkelmahaku
	3.1 Määritelmä
	3.2 Tarve katkelmahaulle
	3.2.1 Käyttöliittymän parantaminen
	3.2.2 Käyttö relevanssipalautteessa
	3.2.3 Hakusuorituskyvyn parantaminen
	3.2.4 Käyttö komponenttina kysymys-vastaus -järjestelmässä

	3.3 Katkelmahaun erityispiirteet
	3.3.1 Dokumentin jakaminen katkelmiksi
	3.3.2 Katkelmien järjestäminen
	3.3.3 Katkelmahakumenetelmien evaluointi


	4 Dokumentin jakaminen katkelmiksi
	4.1 Jako dokumentin rakenteen perusteella
	4.2 Semanttinen jako
	4.2.1 Semanttiset esikatkelmointimenetelmät
	4.2.2 Semanttiset katkelmien eristysmenetelmät

	4.3 Mielivaltainen jako
	4.4 Menetelmien vertailua

	5 Katkelmien järjestäminen
	5.1 Vektoriavaruusmalli
	5.2 Todennäköisyysmalli
	5.3 Tilastollinen kielimalli
	5.3.1 Kielimalleja käyttävät dokumenttien järjestysfunktiot
	5.3.2 Dokumenttien kielimallien tasoitusmenetelmät


	6 Katkelmahaun toteutus
	6.1 Dokumenttikokoelma
	6.2 Kyselyn käsittely
	6.3 Suorituskyky

	7 Katkelmahaun suorituskyvyn arviointia
	7.1 Koejärjestely
	7.2 Suorituskyvyn mittaus
	7.3 Tulokset

	8 Yhteenveto
	Lähteet

