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TIIVISTELMÄ

Tässä kirjallisuustutkielmassa käsitellään digitaalisten videoiden automaattiseen
sisällönkuvailuun soveltuvien hahmopohjaisten indeksointimenetelmien periaatteita. Lähteet
on valittu ja teksti jäsennetty TV-uutisten erityisvaatimusten ja -ominaisuuksien perusteella.
Tarkastelu keskittyy metadatan tuottamiseen videodatan havaittavista piirteistä
sisällönkuvailun eri tasoilla. Indeksoinnin lisäksi tutkielmassa käsitellään videontiedonhaun
käyttöliittymiä. Tavoitteena on jäsentää videoiden automaattisen sisällönkuvailun ja
visualisoinnin ongelmakenttiä koskevaa kirjallisuutta. Menetelmien toimivuutta pohditaan
Yleisradion TV-uutislähetyksen kohdalla.

Tulosten perusteella voidaan esittää, että videoiden ajallisen rakenteen jäsentäminen –
esimerkiksi uutisjuttujen tunnistaminen – on realistisesti toteutettavissa automaattisin
menetelmin nykytietämyksen valossa, ja sitä on käsitelty kirjallisuudessa kattavasti. Sen
sijaan sisällön tunnistaminen semanttisella tasolla – esimerkiksi havaittujen kasvojen
nimeäminen – on edelleen ratkaisematon ongelma muuten kuin rajoitetuissa konteksteissa.
Nykyisten indeksointimenetelmien suorituskykyä voitaisiin parantaa integroimalla kuvaan ja
ääneen perustuvia menetelmiä entistä tiukemmin. Videotiedonhakua varten on kehitelty
erilaisia hakuvälineitä, mutta ne ovat rajoittuneita eivätkä hyödynnä kuin osaa mahdollisista
visualisointimenetelmistä. Hakujärjestelmää suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon
indeksointimenetelmien rajoitukset.
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1 JOHDANTO

1.1 Videot tiedonlähteinä

Videoidenautomaattistahahmopohjaistaindeksointiakäsittelevässäkirjallisuudessakoroste-

taan,ettädigitaaliseenmuotoontallennettuavideomateriaaliatuotetaanjatkuvastilisää.Tällä

perustellaanvideomateriaalinhallitsemiseen,käsittelemiseenja kuvailemiseentarvittavienau-

tomaattistenmenetelmienkehittämisentarkoituksenmukaisuutta.[Ks. mm. Antani, Kasturi&

Jain2002;Bolle, Yeo & Yeung1998;Brunelli, Mich & Modena1999;Sheridan,Wechsler&

Schäuble1997;Xiong, Chung-MongLee& Ma 1997.]Käyttökohteitaautomaattiseenindek-

sointiin perustuvillehakujärjestelmillelöytyy useita:TV-uutistenurheilutoimittajasaattaaolla

kiinnostunutjonkin jalkapallo-ottelunmaalitilanteista,muttaei haluaisikatsellakoko ottelua

läpi. Vastaavastipolitiikkaankeskittyvätoimittajasaattaaolla kiinnostunutuutisjutuista,jois-

saesiintyyjokin nimettyja tunnettuhenkilö.Hakijalla saattaaolla valokuvajostaintunnetusta

tapahtumasta,jostapitäisi löytäämyösvideomateriaalia.Sovelluskohteitavoisivat olla myös

valvontakameroidenkuvamateriaalinkäsittely – lähinnäpoikkeavientilanteidentunnistami-

nen– tai lääketieteellisetkäyttötarkoitukset.Muita käyttötarkoituksiamainitsevatesimerkiksi

Antani ja muut[2002,945],Geisler,Marchionini,Nelson,Spinksja Yang[2001,58–59]sekä

Yeo ja Yeung [1997, 44]. 

Tutkielmassakäsitelläändigitaalisenvideon automaattisiaindeksointimenetel-

miä ja videotiedonhaunkäyttöliittymiä TV-uutisten ja -toimituksenmuodostamassaviiteke-

hyksessä.Vaikka TV-uutiset ja -dokumentitvälittävät yhteiskunnallisestirelevanttiainfor-

maatiota ja ovat siten ilmeisiä tiedonlähteitä, tuo informaatio ei ole ollut yleensä tarpeeksi hel-

postisaatavilla,sillä perinteisetvideoarkistoteivätole olleetmiellyttäviäkäyttää:Esimerkiksi

Markkula [2002] mainitseeerääksiongelmaksivideotiedonhakujärjestelmienkäyttöäkäsitte-

levän tutkimuksenesiraportissa,ettäYleisradionTV-toimituksenvideoarkistossavarsinaista

visuaalistasisältöäei ole dokumentoituollenkaan,vaikka sitä järjestelmänpitäisi käyttäjien

tiedontarpeidentäyttämiseksikuvailla.Toimittajat joutuvatpettymään,jos nauhoillatilattu vi-

deoei vastaaodotuksia.Useintarvitaanpaljonylimääräistämateriaalia,jotta varmistuttaisiin,

että edesjotain käyttökelpoistalöytyy. [Markkula 2002.] Lisäksi tiedonhakukuvanauhurin

kömpelölläkäyttöliittymälläselailemallaei ole millääntavallamielekäsvaihtoehto.Varsinkin

äänimateriaalinhakeminenon koettukunnollistenselausmenetelmienpuuttuessavaivalloisek-

si. 
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1.2 Videoiden indeksoinnin tutkimus

Suoraviivainentapaindeksoidavideosisältöjäon kuvailla niitä tekstuaalisintermein[Idris &

Panchanathan1997,146]. Tämänkaltaistalähestymistapaaindeksointiinkutsutaankäsitepoh-

jaiseksi.Yksinkertaisimmillaankäsitepohjainenindeksointion ainamanuaalista,ja sensuorit-

tavatihmiset.Manuaalinenindeksointion kuitenkin havaittuliian hitaaksija kalliiksi useim-

piin tarkoituksiin.Lisäksi ihmisettulkitsevaterityisestivisuaalisestainformaatiostaeri asioi-

ta. Markkula ja Sormunen[2000] sanomalehdendigitaalistavalokuva-arkistoakäsittelevässä

artikkelissaanhuomauttavat,ettämanuaalinenindeksointion useinepäjohdonmukaista[mts.

17–19]. 

Manuaalisenlähestymistavanongelmienohittamiseksion visuaalisendatanin-

deksointialähestyttykuvananalyysinja -ymmärtämisentekniikoidennäkökulmasta.Alan tut-

kimuksessaon pyritty kehittämäänautomaattisiaja aiheriippumattomiatekniikoita, jotka

mahdollistavatvisuaalisendatan indeksoimisenja hakemisensisällön perusteella.[Idris &

Panchanathan 1997, 146.] Viime vuosina tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota videoiden au-

tomaattiseenindeksointiin[Brunelli et al. 1999,79]. Hahmopohjaisessa('contentbased')lä-

hestymistavassavideodatastapoimittujahavaittaviapiirteitäkäytetäänsisällönkuvailemiseen;

näin mahdollistetaanvideoidenhakeminensuoraanniiden sisällönperusteella.[Del Bimbo

1999,1; Markkula & Sormunen2000,2.] Piirteistävoidaanedelleenpyrkiä johtamaanse-

manttisiakäsitteitä.Hahmopohjainenindeksointion aina automaattista,ja kun aineistoaon

runsaasti,vain automaattinenindeksointituleekysymykseen.Kuitenkin muunmuassaMark-

kula ja Sormunen[2000, 2] toteavat,että laajastatutkimuksestahuolimatta,hahmopohjaiset

menetelmättoimivat tällä hetkellätehokkaastivain videodatanyksinkertaistenmatalantason

piirteiden tasolla.Semanttisellatasolla,yritettäessänimetäja luokitella objekteja,edistyson

ollut huomattavastihitaampaa.Automaattiseenindeksointiinja videotiedonhakuunliittyy lu-

kuisia ongelmia,joista osaon toistaiseksitäysin ratkaisemattomia.Automaattistenmenetel-

mienkehittäminenvarsinkinkäsitteellisestikorkeantasonsisällönindeksoimiseenon havaittu

erittäinvaikeaksitai jopamahdottomaksi,vaikkamonientiedonhakuongelmienratkaiseminen

edellyttäisijuuri tällä tasollatoimivia järjestelmiä.Aihealueon kuitenkinaktiivisentutkimuk-

sen kohteenaja lähteitä löytyy runsaasti:Esimerkiksi Bolle ja muut [1998], Brunelli ja

muut[1999],Del Bimbo [1999], Idris ja Panchanathan[1997] sekäPetkovi
�

ja Jonker[2000]

käsittelevätaihettayleisluontoisenaesityksenä.Kattavaaesitystäalantutkimuksestaoppikir-

jana ei kuitenkaan ole saatavilla – varsinkaan suomeksi. 
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1.3 Tutkimuskysymykset ja jäsennys

Tutkielmassakäsitelläänmuun muassakonenäön('computervision'), hahmontunnistuksen,

käyttöliittymien ja semiotiikanalojenkirjallisuudenavulladigitaalistenvideoidenhahmopoh-

jaisensisällönkuvailunja videontiedonhaunkäyttöliittymien periaatteita.Keskeisimpänäta-

voitteenaon videoidenautomaattisensisällönkuvailunja visualisoinninongelmakentänjäsen-

täminenja alaanliittyvien osa-alueidenkäsittely,kun niitä tarkastellaanTV-toimituksennä-

kökulmastakäsin [ks. Del Bimbo 1999,13–15].Tutkielmanperustavaalaatuaolevinakysy-

myksiäovat: (1) mitkä ovatvideoidenja erityisestiTV-uutistenkeskeisimmätominaispiirteet

indeksoinninkannaltatarkasteltuna,(2) kuinka merkitys muodostuuhavaittavienpiirteiden

pohjaltaja kuinka hahmopohjaisetindeksointimenetelmätpyrkivät mallintamaantätäproses-

sia; lisäksi pyritäänselvittämään(3) videoidenesittämisenja videotiedonhaunkäyttöliitty-

mien periaatteitaeli sitä, miten alkuperäinensekventiaalinenvideodataesitetäänuudelleen

tiedonhakuunparemminsopivassamuodossa.Lopuksi näidenkysymystenpohjaltatuotettua

tietämystä sovelletaan Yleisradion TV1:n uutislähetykseen.

Tutkielmaa ei ole tarkoitettu kattamaan digitaalisten videoiden indeksointi- ja ha-

kujärjestelmiäkoskevaakirjallisuuttakokonaisuudessaan,vaanTV-uutisetmuodostavatviite-

kehyksenaineistontarkastelulle.Lähestymistapaon siinämielessäkäyttäjäkeskeinen,ettäkir-

jallisuus on jäsennetty tietyn potentiaalisen käyttäjäryhmän tiedonhakuongelmien pohjalta [ks.

Markkula2002].Näkökulmastaja jäsennyksenperusteistahuolimattatutkielmaei pyri varsi-

naisestivastaamaansiihen,mitenkokonainenindeksointi-ja hakujärjestelmätoimii tai millai-

sen järjestelmänTV-uutiset käytännössävaatisivat,sillä se edellyttäisinäidenjärjestelmien

käyttäjienkattavampaahaastattelua.Tutkimuskohteenaei ole siis videoinformaationorgani-

sointi tai hallitseminen(näistälisääks. Prabhakaran1997,25–51)vaanindeksoinninja hake-

misen periaatteet.

Tutkielmaon jäsennettyseuraavallatavalla:Televisionja videonominaispiirteitä

medianakäsitelläänluvussa2. Automaattistasemanttistapäättelyävideodatastalähestytään

semiotiikanja semanttistenmallien näkökulmastaluvuissa2 ja 3. Indeksointitehtäviä,joita

järjestelmänpitäisi tukea,käsitelläänluvussa4. Videotiedonhaunkäyttöliittymiä käsitellään

luvussa5. Tutkielmaon lisäksiosittainkvasikokeellinen,sillä YleisradionTV1-kanavanillan

pääuutislähetystäanalysoidaanindeksointitehtäviensuorittamisenja teorianhavainnollistami-

sennäkökulmastaluvussa6. Teoreettisellatasollatarkastellaan,kuinka automaattisetindek-

sointimenetelmättoimisivat TV1:n pääuutislähetyksessä.Luvussa7 esitetäänjohtopäätöksiä
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ja ehdotuksia jatkotutkimusta varten.

2 VIDEO JA TV-UUTISET

Tämänluvun semioottisellalähestymistavallaTV-uutisiin pyritäänpohjustamaanluvussa 3

käsiteltävääautomaattistasemantiikanjohtamistavideosisällöstä.Automaattistenindeksointi-

järjestelmäntoiminnankäsitteellistämiseksisemanttisellatasollaon välttämätöntäymmärtää,

kuinkavideottuottavatmerkityksiäihmisille. SemiotiikkaalähestytäänpääosinKressinja van

Leeuwenin[1999] visuaalistakielioppia käsittelevänteoksensekäSeiterin [1992], Ellisin

[1992] ja Cornerin[1995] elokuviaja televisiotakäsittelevienteostenavulla.Tätäennenkui-

tenkin määritellään,mitä tutkielmassatarkoitetaanvideolla ja mitkä ovat videon keskeisiä

ominaisuuksia.

2.1 Videon ominaispiirteet

Perustavaalaatuaolevilta ominaisuuksiltaanvideoon multimodaalinenja sekventiaalinenyk-

sittäisistäkuvistamuodostuvakuvavirta.Videokuvanajallinenulottuvuussyntyy esitettäessä

yksittäisiäkuvia peräkkäin;tästämuodostuvaaliikkeen tuntuatukeekuvasekvenssiinliittyvä

ääniraita.Digitaalinenvideo on periaatteessamikä tahansaelektroninendigitaalisessamuo-

dossaoleva kuvavirta. Jokaisellaviestintävälineelläon ominaispiirteitä,jotka rajoittavat ja

mahdollistavatkeinoja,joilla asioitavoidaanesittääja informaatiotavälittää.Videotamedia-

muotonaluonnehtivatseuraavatkeskeisetominaisuudet:(1) multimodaalisuus,(2) paikalli-

suus, (3) ajallisuus, (4) sekventiaalisuus ja (5) katkonaisuus. 

Videoidenmultimodaalisuustarkoittaa,ettänemuodostuvatuseammastarinnak-

kaisestakommunikaationja informaationkanavasta,joita ovat kuva, grafiikka (esim.kirjoi -

tettukieli, logot yms.),puhe,musiikki ja ääni[Grosky1997,74; Seiter1992,43; ks. Prabha-

karan1997,7]. Video välittää informaatiotayksittäistenkuvien paikkasidonnaisen('spatial')

sisällönja kuvasekvenssientuottamanajallisen('temporal')ulottuvuudenavulla.Paikkasidon-

nainensisältö muodostuuobjekteistaja niiden sommittelustavideosekvenssinyksittäisessä

kuvassa,ja ajallinensisältömuodostuuvideonalisekvensseissäkutenotoksissaja kohtauksis-

sa esiintyvistäpaikkasidonnaisensisällönmuutoksista.Prabhakaran[1997, 8–9] määrittelee
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videotkolmiulotteisiksimediaobjekteiksi:teksti ja ääniovat jatkuviaja yksiulotteisiamedioi-

ta, ja kuva on sommitelmakahdessasuunnassapaikallistettaviapaikkasidonnaisiaalueita;vi-

deossayhdistyvätnämäkaksiulottuvuuttaja muodostavatkolmannen.Videoon ajallinenme-

dia, jossa värin, tekstuurin,muodon ('shape')ja liikkeen muutoksetuseammankehyksen

alueellamerkitsevätenemmänkuin yksittäistenkehystensisältö: sekvenssoiminenluo se-

manttisiasisältöjä,jotka eivätvälttämättäole tulkittavissayksittäisistäkehyksistä[Del Bimbo

1999, 8; Petkovi�  & Jonker 2000; Lee & Smeaton 1999, 1]. 

Videon sekventiaalisuustarkoittaa,ettäkaksi tai useampisamanaikaisestiesiin-

tyvää prosessiaon käytännössäesitettävävuorotellen[Rui, Huang& Mehrotra 1999, 359,

362]. Tästäpäädytäänvideonehkäkeskeisimpäänrakenteelliseenominaispiirteeseen,joka il -

meneekatkonaisuutenafyysisellätasollasiirryttäessäkehyksestäkehykseenja otoksestaotok-

seen.Ihminen ei havaitsesekvenssinyksittäistenkuvien välistä katkonaisuutta– jos kuvia

näytetääntarpeeksinopeastiperäkkäin– muttaotostenvälinenepäjatkuvuuson havaittavissa,

vaikkasepyritäänkinpeittämään.[Ks. Bolle et al. 1998.]Fyysisellätasollatarkasteltaessavi-

deoon kuvasekvenssi,jokamuodostuujoukostaalisekvenssejä,joistaosaonulkonäöltäänyh-

tenäisiä.Videosisältöeli sekvensseissäesiintyvätobjektit ja tapahtumatvälittyvät tämänajal-

lisesti katkonaisenrakenteenläpi. Videoidenindeksoinninkannaltakeskeistäon ottaahuo-

mioon,ettäesitystavanfyysinenkatkonaisuusei ole samaasiakuin semanttinenkatkonaisuus

merkityksessä.Ihanteellisestivideotiedonhakuvoi kohdistuasekäajallisiin alisekvensseihin,

joita ovat esimerkiksiotokset ja otosryhmät,että yhden tai useammansekvenssinalueelle

ulottuvaanvideosisältöön,kutentiettyihin objekteihin[Del Bimbo 1999,8]. Videonajalliseen

rakenteeseen kuuluvat elementit voidaan esittää seuraavalla  hierarkkisella tavalla:

� Kehys ('frame')eli kuvavirranyksittäinenkuva on informaationperusyksikkövideoissa

samallatavallakuin sanatovat tekstidokumenttienperusyksikköjä.Ajalliselta pituudel-

taanyksi kehyson 1/25(PAL) tai 1/30(NTSC)sekuntia[Del Bimbo 1999,4, 8; Petko-

vi � & Jonker2000;Prabhakaran1997,8]. Tiedonhakijateivätoleyleensäkiinnostuneita

videoidenyksittäisistäkehyksistäniiden suurenmääränvuoksi [Del Bimbo 1999, 9;

Petkovi
�

& Jonker2000].Avainkehyson yksittäinenkehys,joka on valittu edustamaan

kokonaisen otoksen silmiinpistävää sisältöä [Rui et al. 1999, 359].
� Otos ('shot') on tauotta tallennettu sekvenssi peräkkäisiä kehyksiä. Perinteisesti otoksella

on tarkoitettusitäaikaa,jokakuluu katkeamattomankamerantoiminnanaikana,kun yk-

sittäinenkameranauhoittaaja lopettaanauhoittamisen.Otos edustaasiis jatkuvaatoi-

mintaaajassaja paikassa.Yksittäisenkehyksenjälkeenotos on videon yksinkertaisin

yksikkö; seon lyhin minimaalinensegmenttija fyysinenolio ('entity').Kukin videodo-

9



kumenttimuodostuuuseammastaotoksesta(eli alisekvenssistä),jotka ovat sisällöltään

yhdennäköisiäalunja lopunvälillä ja joidenvälillä on jatkuvuuttamerkityksessä.Otos-

ten loppukohdat eli siirtymät toisiin otoksiin voivat olla leikkauksia tai asteittaisia siirty-

mätehosteita.[Antani et al. 2002,955; Apers,Blanken& Houtsma1997,172;Bolle et

al. 1998;Brunelli et al. 1999,81; Del Bimbo 1999,10; Idris & Panchanathan1997,154;

Lienhart,Pfeiffer & Effelsberg1997,55; Petkovi� & Jonker2000;Rui et al. 1999,359;

Seiter1992,45.] Otoksetvideonperusyksikköinäeli segmentteinäovatmerkityksellisiä

ja ihmisenhavaittavissaolevia. Otos on elokuvallinenrakennuspalikkaja kantaavain

minimaalisestisemanttistainformaatiota:seon kuin lause– sillä on semanttistamerki-

tystä,vaikkaei juurikaankontekstistairrallaan.[Bolle et al. 1998;Del Bimbo 1999,10;

Xiong et al. 1997,51.] Bolle et al. [1998] esittävät,ettävideotiedonhaussariittää, jos

otos on pienin haettavissa oleva yksikkö eli segmentti. 
� Ryhmäon välittävä olio eli silta fyysisten otostenja semanttistenkohtaustenvälillä.

Ryhmätmuodostuvatajallisestilähekkäisistäja visuaalisestisamankaltaisistaotoksista.

[Rui et al. 1999,359]. Ryhmäteivät perustusemanttiseenvastaavuuteenotostenvälillä

vaanainoastaanvisuaaliseensamankaltaisuuteen,joka ymmärretäänsemanttisellatasol-

la vasta kohtauksissa.
� Kohtaus('scene')on ryhmäajallisestiperäkkäisiäotoksia,joita yhdistävätominaisuudet

ajassa,paikassaja toiminnassasekäsemanttisessamerkityksessä[Apers et al. 1997,

172; Del Bimbo 1999,10; Bolle et al. 1998; Kender& Yeo 1998,3; Lienhart et al.

1997,57; Rui et al. 1999,359].Kunnollaleikattuvideoluo katsojalletunteenmerkityk-

senjatkuvuudestaotostenvälillä, mikä ylittää varsinaisenesityksenepäjatkuvuudeneli

leikkaukset,kuvakulmienvaihtelunja vastaavat.Katsojaymmärtääjatkuvuudeneli sen,

ettätietyt otoksetkuuluvatsamaankohtaukseenjoko tietoisestitai tiedostamatta.[Bolle

et al. 1998.] Vaikka otos on videon rakennuspalikka,kohtauksetvälittävätvideon se-

manttisenmerkityksen[Rui et al. 1999,359]. Kohtauksetliittyvät tarinoihin, ja ne voi-

vat olla dynaamisia ja staattisia [Del Bimbo 1999, 10]. 
� Jakso('episode')on sarjaotoksia,jotka liittyvät toisiinsaerityistenotostyyppiensarjoi-

na.Esimerkiksiuutislähetyksessäankkurin juontoaseuraauutiskatsaus,jota seuraatoi-

mittajanosuusja niin edelleen.[Del Bimbo 1999,10]. Jaksonotoksetliittyvät toisiinsa

semantiikkansapuolesta.Jaksoteroavatkohtauksistasiinä, että jaksonotoksienvälillä

ei välttämättäole yhtenäisyyttäpaikassa,ajassaja toiminnassa[ks. Del Bimbo 1999,

10].
� Tarina on kokonainenryhmäkohtauksia,jotka ovatkytkeytyneettoisiinsamerkitykses-

sä: esimerkiksi kokonainen uutisjuttu.
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Näiden lisäksi voidaan vielä ottaa huomioon:

� Leike ('clip') on kehyssarja,jolla on semanttistamerkitystä.Leike on saatettuleikata

mistätahansakohdastakuvavirtaaja minkä tahansamittaisena.[Del Bimbo 1999,10.]

Leikkeeteivät siis ole samaasiakuin otoksettai kohtaukset,jotka on rakennettukuva-

virtaan tuotannon yhteydessä “luonnostaan”. 

Ajallisen rakenteenlisäksi videoitavoidaantarkastellasemanttisensisällöntasolla,mikä on

indeksoinninkannaltahuomattavastihaastavampaakuin ajallisen rakenteentunnistaminen.

Videon sisältöä tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon Del Bimbon [1999, 10] mukaan:

� Elokuvallisetominaisuudet,joihin kuuluvatnäkökentän('viewfield') leveys,näkökent-

tien määrä otoksessa, valaistus ('illumination'), värit ja muut vastaavat ominaisuudet.
� Kameranliike otoksessa,joka on tärkeätekijä analysoitaessaesimerkiksiohjaajantyy-

liä.
� Äänen ominaisuudet,jotka ovat avuksi erotettaessaesimerkiksi dialogistakoostuvat

kohtauksetmuista.Ääntävoidaankäyttäämyöskuvaraidansisällönsemanttisessapäät-

telyssä.
� Objektin jatkuva läsnäolo ja sen liikkuminen.
� Objektien väliset suhteet ('situation').
� Kohtauksetja tarinatvideossa,jotka rakennetaantietyillä tavoilla. Esimerkiksikeskus-

telua sisältävissä kohtauksissa käytetään otos–palautus–otos-tekniikkaa

('shot-reverse-shot').
� Värin ja liikkeen semantiikka. [Del Bimbo 1999, 10.]

Del Bimbon [1999, 10–11] mukaanyksittäisiä kehyksiävoidaantarkastellamyös paikkaa

koskevan sisällön tasolla ottamalla huomioon

� valaistusolosuhteet
� havaittavat ominaisuudet (kuten värit, tekstuurit ja muodot)
� havaittavien ominaisuuksien ryppäyttämisen alueiksi
� objektien paikallistamisen ja tunnistamisen. [Del Bimbo 1999, 10–11.]
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Edellä esitettyihinvideoidenominaisuuksiinja niiden automaattiseenindeksointiinpalataan

seuraavissaluvuissa.Tätäennenkuitenkinkäsitelläänvisuaalistainformaatiotaja merkityksiä

semiotiikanja taidehistorianteorioidennäkökulmasta.Tavoitteenaon jäsentäämerkityksen

muodostuminentasoihin,joilla indeksointimenetelmientoimintaamyöhemmissäluvuissatul-

laantutkimaan.Tämänluvun lopussatarkastellaanvielä TV-uutisia ja senkonventioitaerityi-

senä videosisällön muotona.

2.2 Representaatio ja merkityksen tasot

Seiterin[1992,31] sekäGrossberginja muiden[1998,128] mukaansemiotiikkaon tutkimus-

ala,joka tutkii merkitysjärjestelmienluonnetta,kaikkia kommunikoimiseenkäytettäviämerk-

kejä ja niidenkäyttöäohjaaviasääntöjäsekäsitä,kuinkamerkitysluodaan.Semioottinentut-

kimus alkaamerkin eli minkä tahansamerkitysjärjestelmänpienimmänmerkityksellisenal-

keisyksiköntunnistamisella.[Grosberget al. 1998,128; Seiter1992,31.] Semiotiikannäke-

myksessämerkki muodostuu(1) merkitsijästäeli merkinulkoisestamateriaalisestamuodosta,

esimerkiksikuvasta,semioottisestiilmaistustaobjektista,äänestätai väristä,ja (2) merkitystä

eli merkityksellisestäkäsitteestä,jonka merkitsijätuo esille [Grosberget al. 1998,132–134;

Seiter1992,33, 35]. Representaatio1 on merkin tekemisenprosessi,jossajonkin havaittavan

muodonavulla tuodaanesille jostakin konkreettisestaobjektista,tapahtumasta,abstraktiosta

tai niitä edustavastasemioottisestaesityksestäeli edeltävästärepresentaatiostametonymisesti

poimitut tarkoituksenmukaisetpiirteet [ks. Kress& van Leeuwen1996,6]. Kressille ja van

Leeuwenille[1996,7] merkintekeminenon kahdenaskeleenmetaforinenprosessi,jossaana-

logianavullayhdistelläänkäsitteellisiäluokkia tai konkretiastaerotettujaosa-alueitaja tuote-

taan näistä uusi esitys ominaisuuksia siirtämällä: x on kuin y ja y on kuin z – ympyrä paperilla

on kuin rengasja rengason kuin auto.Merkillä ei tämäntutkielmanyhteydessätarkoitetavain

symbolisiakirjoitusmerkkejäja sanojavaankaikkia visuaalisia,auditiivisia tai matemaattisia

esityksiä,joilla tarkoituksenmukaisestiesitetäänjotain. Representaationideanaon, ettäjotain

mikä on ollut, tuodaanuudelleenesille jossakintoisessamuodossa;representaatioon esitys,

joka edustaajotain muuta.Tässätutkielmassaei ole kuitenkaannähty tarpeelliseksikorostaa

representaationluonnettauudelleenesittämisenä:on selvää,että kuvanobjektin esittäminen

esimerkiksijoukolla matemaattisiavektoreitaon oleellisestijotain muutakuin alkuperäinen

esitys.Näin ollen kirjallisuudessakäytetty 'represent'on käännettyyksinkertaisestiesittämi-

1 Semiotiikassa käytettävällä representaation käsitteellä korostetaan, että mikään asia ei ole luonnostaan
sellainen kuin miksi se on esitetty, vaan asiat merkitsevät jotain ainoastaan representaation eli uudelleen
esityksen merkityksellistäminä. 
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seksi tai edustamiseksi.

Kukin merkki merkityksellistyykahdellatasolla.Denotaatiollatarkoitetaanmer-

kityksellistämisenensimmäistätasoa('thefirst orderof signification'),jolla merkitsijäon ku-

va itsessäänja merkitty on seideatai käsite,jota kuva esittäämerkin puitteissa (esimerkiksi

“a pictureof”). Konnotaatioon merkityksellistävänjärjestelmäntoinentaso,joka käyttääen-

simmäistäkokonaistamerkkiämerkitsijänäja liittää siihenylimääräisenmerkityksen,toisen

merkityn,joka köyhdyttäämerkityksenensimmäisentason(eli denotaation)merkinmerkitys-

potentiaalin.Näin ollen, jos merkityksenensimmäisellätasolla kuvaa tarkastellaanmuun

muassakuvakulman,värien,objektienmuotojenja niiden koon,valaistuksenja sommitellun

perusteella, toisella tasolla (eli konnotaatiossa)kuvailuun riittävät esimerkiksi “jalo”,

“romanttinen”, “isänmaallinen”.[Seiter1992,39.] Konnotaatiollatarkoitetaankulttuurisessa

merkitysjärjestelmässäolevia lisämerkityksiä;henkilökohtaisetlisämerkityksetja mielikuvat

ovatassosiaatioita.Kulttuurisestitoimivat konnotaatiotköyhdyttäväthavaittavistapiirteistäja

käsitteistämuodostuviinmerkkeihinniidenyleisestihyväksytytmerkitykset.Seiter[1992,39]

antaaesimerkkinäyksinkertaisestadenotaatiostahäivytyksen('fadeto black'), jonkamerkitsi-

jänäon kuvan asteittainenhäipyminen('disappearance')ruudultaja merkittynämustaruutu.

Häivytyson merkkinäkonventionalisoituelokuvissaja televisiossa,jotensetoimii myöskon-

notatiivisesti:jos häivytyson merkitsijä,merkitty tarkoittaakohtauksentai ohjelmanloppua.

[Seiter 1992, 39.] 2 

Semioottista lähestymistapaavoidaan soveltaamyös esimerkiksi uutisstudion

merkityksellistymisenilmaisemiseksi.Jokin uutisstudioonliittyvä objekti tai alue voidaan

esittääverbaalillakielellä ilmaistulla käsitteellätai vaikkapaotoksestavalitulla yksittäisellä

avainkuvalla; vaihtoehtoisestiesitys voi muodostuamatemaattisestiilmaistuista piirteistä

(useinvektoreista)ja niihin liittyvistä eksplisiittisestiilmaistuistamalleista,joissamääritel-

läänobjektienvälisetsuhteetja niidenvaraamatalueetynnämuutominaisuudet.Nämätavat

tuovat esiin esittämänsäkohteentarkoitukseensopivalla tavalla. Esimerkiksi uutisankkuri

muodostuutietynlaisestahahmosta,alueista,väreistäja pinnoista,jotka muodostavatmerkitsi-

jän, ja näidenpiirteidenesiintuomahenkilöonmerkitty,kohde,jotamerkitsijäedustaamerkin

sisällä.Uutisankkurisijaitseeruudunkeskiosassauutisikkunanoikeallapuolella.Nämäkaksi

silmiinpistävääobjektia (yhdessäparin muun objektin kanssa)muodostavatuutisstudioneli

kontekstiaosoittavantilan, kun aihetta tarkastellaanindeksointijärjestelmännäkökulmasta

(ks. luku 6). Inhimillisen katsojankannaltauutisstudioköyhdyttääuutisankkurinja uutisikku-

nanmerkkienvisuaalisetpiirteet,niidenpaikkasidonnaisetsijainnit ja niidenmerkityksetkon-

2 Seiter [1992, 39–40] viittaa Zettlin [1984, 596] televisiotuotannon käsikirjaan, jonka mukaan häivytys pitäisi
liittää jokaisen ohjelman loppuun ja ennen jokaista mainoskatkoa.
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notaation kautta: katsojan ei tarvitse kuin nähdä ne ja heti hänen mieleensä tulee uutisstudio. 

Taidehistoriassakäytetäänmerkityksenmuodostumisenjäsentämiseksihieman

erilaistakäsitteistöäkuin semiotiikassa.Rasmussenin[1999, 177] mukaanErwin Panofsky

erotti semanttisessamerkityksessäkolmetasoa:esi-ikonografisen,ikonografisenja ikonologi-

sen. Esi-ikonografisellatasollamerkitystenkäsitetäänkoskevanfyysisiäobjektejaja tapahtu-

mia, mitkä voivat olla faktuaalisiatai ilmaisullisia:se,mitä kuvaesittää,on yleensäitsestään

selvääeli faktuaalista,muttase,mitä kuvallahalutaanilmaistaeli mistäsekertoo,on subjek-

tiivista. Itsestäänselvästäfaktuaalisestamerkityksestäkäytetääntermiä“ofness” (esim.“This

is a pictureis of a racecar”) ja ilmaisullisesta“aboutness”(esim.“This is a pictureaboutcar

racing”). “Ofness”on hyvin lähelläsemiotiikankäsitettädenotaatio,kun taas“aboutness”lä-

hestyy käsitettä konnotaatio[ks. esim. Fiske 1992, 113–115]. Esi-ikonografisellatasolla

“ofness”tarkoittaisikuvattujenasioidenyleistäesitystäja “aboutness”esimerkiksikuvantun-

nelmaaja siihen liittyviä henkilökohtaisiaassosiaatioita[ks. Rasmussen1999,177]. Ikono-

grafisellatasolla“ofness” tarkoittaisiasioidennimeämistäfaktuaalisesti(eli denotatiivisesti)

ja “aboutness”tarkoittaisikuvantuottamiailmaisullisia (eli konnotatiivisia)merkityksiä[ks.

Rasmussen1999,178].Näinollen esi-ikonografisellatasollakuvastavoidaantunnistaaobjek-

ti ja sille faktuaalinenmerkitys(“ofness”), esimerkiksi“auto”, jolle voidaantunnistaailmai-

sullineneli assosiatiivinenmerkitys(“aboutness”),kuten“uusi”. Ikonografisellatasollakuvan

objekti voidaannimetä esimerkiksi tietyn automerkintietyksi malliksi: nyt objekti “auto”

(esi-ikonografisellatasolla)onkin “Rolls Royce” (ikonografisellatasolla).Josikonografisella

tasolla“Rolls Royce”on kuvanfaktuaalinenmerkitys(“ofness”),siihenvoidaanliittää ilmai-

sullisestiesimerkiksirahaanja valtaanliittyviä konnotaatioita(“aboutness”).Ikonografisella

tasollavaaditaankulttuurin tuntemusta,jotta asiatvoidaannimetä.Mitä korkeammallemerki-

tyksenabstraktiossamennään,sitä enemmänmerkityson kulttuurisidonnaisempija perustuu

kuvanulkopuolisiinmerkityksiin.Ikonologisellatasollaliikutaanvapaudenkaltaistenkäsittei-

den piirissä. Ikonologinentaso on lähellä semiotiikankäsitystämyytistä [ks. Fiske 1992,

158–162].

Markkula,Tico, Sepponen,Nirkkonenja Sormunen[2001,9–11] luettelevatkri-

teereitä,joita toimittajat käyttävätsamankaltaisuudenarvioimiseen,järjestettynäedelläkäsi-

teltyihin kolmeenabstraktiontasoon.Ensimmäiselläeli esi-ikonografisellatasollakuvia lä-

hestytäänvaloisuudenja kontrastin,värien(esim.punainenaluemustallataustalla)ja erilais-

tenalueidensommittelunja mittasuhteidenperusteella.Vuoden-ja vuorokaudenajatsekäjot-

kin paikat ovat läheisessäsuhteessamatalantasonpiirteisiin kuten väriin ja kirkkauteen.

Myös rajaus,kuvausetäisyysja kuvakulma,jotka koskevatkuvissanäkyviäobjekteja,mutta

eivätvaadisemanttistapäättelyä,kuuluvattälle tasolle.Toisellaeli ikonografisellatasollatar-
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vitaansemanttistapäättelyä,jotta havaittavistapiirteistävoidaanjohtaailmaistaviamerkityk-

siä.Ikonografisellatasollakuvastatunnistetaanobjektientyyppejä(esim.junat),nimettyjäob-

jekteja(esim.henkilöidennimiä), toimia ja tapahtumiasekänimettyjäpaikkoja.[Markkula et

al. 2001,9–10.]Kyseessäon sedenotatiivinentaso,jonkakonnotaatioköyhdyttäälisämerki-

tyksellään[ks. Seiter1992,39]. Kolmastasokäsittääabstraktitideat(esim.väkivallan), tun-

teet ja symbolisetmerkitykset,jotka köyhdyttävätedellisentasondenotatiivisiamerkityksiä.

Näistätasoistaensimmäinenon hahmopohjaistenindeksointialgoritmienulottuvissa.Toisella

tasollailmeneelukuisia eriävientulkintojen aiheuttamiaongelmia.Perinteisetobjektientun-

nistusmenetelmäteivät pysty tunnistamaanyleisiä objektityyppejäja luokittelemaanniitä,

vaikka tiettyjen objektientunnistaminenon kyllä mahdollista.[Markkula et al. 2001,9–10.]

Ikonologisellatasollakuvaaei voidaindeksoidajohdonmukaisestiedesmanuaalisestija auto-

maattinensisällönkuvailuon täysinmahdotonta[Rasmussen1997,178]. Näihin huomioihin

palataan myöhemmin.

2.3 Visuaalinen koodi

Semiotiikassaanalyysimetodinakäytetäänusein strukturalismia, jonka mukaan jokainen

merkki saamerkityksensäsuhteistaanmerkkijärjestelmäntoisiin merkkeihin [Seiter 1999,

32]. Koodiksi kutsutaansystemaattistamerkkien rakennettaja merkkienyhdistelynsääntö-

joukkoa[Grossberget al. 1998,129; Seiter1992,33]. Sääntöjensäätelemäämerkkienyhdis-

telmää,jossamerkit on järjesteltymäärätyssäjärjestyksessä,kutsutaansyntagmaksi.Merkit

valitaanyhdistelmiin paradigmoista,jotka ovat luokkia samankaltaisiamerkkejä,jotka voi-

daankorvata toisillaan syntagmassa.Syntagmanmerkitys juontuu ('derive') osittain toisten

mahdollistenparadigmaattistenvalintojenpoissaolosta.[Seiter1992,46.] Paradigmojaja nii-

hin kuuluvien merkkien välisiä suhteitasekäsyntagmojentuottamistasäädelläänkoodien

avulla.Koodit voidaanjakaaverbaalinkirjoitusjärjestelmänkaltaisiin(1) symbolisiinkoodei-

hin, joiden merkit edustavatkohdettaansopimuksenperusteella,ja (2) kuvallisiin ('pictorial')

koodeihin,jotka perustuvatikonisiin ja indeksisiinmerkkeihin[Seiter1992,33, 35]. Josde-

notaationja konnotaationkäsitteetjäsentävätmerkkientuottamatmerkityksettasoihin,sym-

bolinen, ikoninen ja indeksinenpuolestaankuvaavatmerkin suhdettaviittaamaansakohtee-

seen:Ikoninenmerkkimuistuttaarakenteellisestiedustamaansakohdetta.Indeksisetmerkit si-

sältäväteksistentiaalisenlinkin merkitsijänja viitteen välillä, joiden yhteisestä('joint') läsnä-

olostamerkki on riippuvainenjossainkohdenaikaa.Riippuvuusvoi olla esimerkiksimate-

riaalinen yhteysmerkitsijän ja merkityn välillä. Merkkien suhdettaviittaamiinsakohteisiin
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kuvaavatkategoriateivät ole toisensapoissulkevia,vaanmerkit voivat olla ikonisia,indeksi-

siä ja symbolisia jopa samaan aikaan,  ja TV:n kuva onkin näitä kaikkia. [Seiter 1992, 35–36.]

Seiter[1992, 46] mainitsee,ettäelokuvienleikkauksessatehtyjä ratkaisujavoi-

daantarkastellakoodina.Otokseteli “minimaalisetsegmentit”käsitetäänparadigmoiksi,jois-

ta elokuva(eli semiotiikannäkökulmastasyntagma)muodostetaantiettyjä yhdistelysääntöjä

noudattamalla.[Ks. Seiter1992,46.] Voidaankovisuaalistainformaatiotakuitenkaantarkas-

tella koodinasiinämissäverbaaliakieltä?Perinteisennäkökulmanmukaantämäonongelmal-

lista. Kielessäpientäjoukkoaeroteltavissaolevia yksiköitä – kirjaimia ja ääniä(mm. fonee-

meja)– käytetäänluomaanmonimutkaisempiamerkityksellistämisiä('significations'):sanoja,

lauseitaja kappaleita[Seiter1992,42–43].Seiterin[1992,42–43,45] mukaantelevisioilmai-

suei kuitenkaanole sopivastirikottavissaerillisiin elementteihintai merkityksenrakennuspa-

likoihin, koskasillä ole selvääaakkostoa.Indeksisetja ikonisetmerkit, kutenkuvat,eivätole

supistettavissa('reducible')enääpienempiinyksiköihin, koskaneovat jo itsessääneräänlaisia

tekstejäeli yhdistelmiämerkkejä.Ikonisia merkkejäsäännösteleväkoodi on vain heikko ver-

rattunakieliä säännösteleviinkielioppeihin.[Seiter1992,42–43,45.] Toisin sanottunaindek-

sisissäja ikonisissakoodeissamerkkienalkeisyksiköteivätole yhtähelpostierotettavissatoi-

sistaankuin verbaalinkielenkaltaisessasymbolisessakoodissa.Koodi edellyttää,ettähavait-

tavistapiirteistäon muodostettavissaparadigmoja,joiden välille on tunnistettavissarakenne.

Kressja vanLeeuwen[1996,16, 23] mainitsevatkin,ettäsemiotiikassavalokuvaon perintei-

sestinähtyviestinäilman koodia,mihin myösHall [1999,143] viittaa kertoessaan,ettäkuva

"antaa mahdollisuuden monille merkityksille, mutta sillä ei ole yhtä, oikeaa merkitystä” ja että

kuvissamerkitys“'kelluu' eikäsitävoidakiinnittäälopullisesti”.Hall [1999,143] lisääkuiten-

kin, että“representaationkäytäntöjentehtävänäon 'kiinnittää'merkityksiäjollakin tietyllä ta-

valla". Semiotiikanperinteisessänäkemyksessäkuvatekstinon katsottuankkuroivanmerki-

tyksenkuvaan,jolloin merkityksentuottaaja kiinnittää kaksi diskurssiatai kanavaa:kuva ja

teksti [Hall 1999,144]. (Luvussa4 käsitelläänkahdenviestintäkanavanvälittämäninformaa-

tion yhdistämistä kasvojen tunnistamiseksi videokuvasta.)

Vaikka kirjoitettua verbaaliatekstiäja kuvia on tarkasteltuerillisinä koodityyp-

peinä,tavanomaisestanäkemyksestäpoiketen,Kressja vanLeeuwenpitävätniitä kumpaakin

visuaalisinakoodeina:symbolisissakoodeissamerkit ovatvain tarkemminjäsennettyja kont-

rolloitu kuin kuvallisissa.[Kress & van Leeuwen1996,3–4, 40–44.]Kressinja Leeuwenin

[1996,15, 23, 32] mukaankaikki visuaalineninformaatio– mukaanlukien valokuvatja piir-

rokset– on rakenteistaja koodattua. Kaikissavisuaalisissakoodeissamerkkienulkoisetmuo-

dot,ääriviivat ja muutvastaavatominaisuudettoimivat merkitsijöinätietyille merkityille. Esi-

merkiksi siinä missäkielissäon mahdollistavalita sanaluokistaja semanttisistarakenteista,
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visuaalisessaviestinnässäparadigmaattisetvalinnat tehdäänesimerkiksierilaistenvärien ja

sommitelmienvälillä [Kress& vanLeeuwen1996,2]. Semioottisetjärjestelmättarjoavatjou-

kon ('array')valintoja niistä eri tavoista,joilla objektit voidaanesittääja ne voivat olla suh-

teessatoisiinsa[Kress& van Leeuwen1996,40]. Visuaalinenrakenteistaminensiis luo mer-

kityksellisiä väittämiä erityisen visuaalisensyntaksinavulla eikä vain toista todellisuutta

[Kress& vanLeeuwen1996,45]. Koodi saattaavaikuttaaläpinäkyvältä,jos setulkitaanhuo-

maamattaerilaistenkonventioidenja lukutottumustenavulla. Sosiaalisiinryhmiin ja institu-

tionaalisiin konteksteihinliittyy erilaisia konventioita,abstraktejaperiaatteitaja käytänteitä,

joiden avulla tekstit koodataan[Kress& van Leeuwen1996,170]. EsimerkiksiTV-uutisissa

esittämisenkäytäntöjänormalisoimallapyritäänerilaistenmerkitystenmääränrajoittamiseen,

jotta halutunkaltaisen informaation välittäminen olisi mahdollista. 

Kressja vanLeeuwen[1996,46–48]käsittelevätformaalintaideteorian[ks. Arn-

heim1974ja 1982] kehittämiäkeinoja,joilla voidaantunnistaa(näennäisen)rakenteettomien

kuvien objektejaja elementtejähyödyntämällähavainnointipsykologiaa('psychologyof per-

ception').Objektit havaitaankuvistaerillisinä olioina ('entity'), jotka ovateriasteisestisilmiin-

pistäviä('salient')niiden koon, muotojen,värien ja muidenvastaavienerojentakia. Esimer-

kiksi jotkin objektit voivat erottuamuistaniidensilhuettienja valonlähteenvälisentonaalisen

kontrastintakia.Samallaperiaatteella,jolla taiteilijat supistavathavaittavanmaailmanyksin-

kertaisiin geometrisiinmuotoihin,muodotvoidaanhavaitayksinkertaistenvisuaalistenkaa-

vioiden pohjaltaniiden silmiinpistävienominaisuuksienperusteella.[Kress & van Leeuwen

1996, 47.] Esimerkiksi lapsetoppivat piirtämäänkehittämällärepertuaarinperusmuodoista,

jotka sitten asteittainsulautetaan('fuse') toisiinsa [Arnheim 1974,Kress& van Leeuwenin

1996, 47 mukaan]. 

Kressja van Leeuwen[1999, 79] jakavatvisuaalisetrakenteetkerronnallisiinja

käsitteellisiin.Kerronnallisetrakenteetesittävättoimia ja tapahtumiaeli paikkasidonnaisten

asetelmienmuutoksia.Käsitteellisetrakenteetesittävätobjektit yleistettyinäluokantai merki-

tyksenmukaan,enemmäntai vähemmänvakainaja ajattominaolioina. [Kress& van Leeu-

wen1996,79.] 3 Kuvallisissakoodeissavektorit vastaavatverbaalinkielenteonsanoja.Paikan

prepositioita(eli ”edessä”,”takana”jne.) vastaavatilmaisuttoteutetaankuvallisissakoodeissa

formaaleillapiirteillä, jotka luovatkontrastinetu- ja taka-alanvälille [Kress& van Leeuwen

1996,44]. Kerronnallisilla rakenteillaon ainavektori muttakäsitteellisilläei koskaan.Kon-

teksti osoittaamillaista toimintaavektori esittää.Esimerkiksitie, joka kulkeeviistoon kuvan

avaruudenyli on vektori ja auto, joka ajaatietä pitkin on toimija ('actor')ajamisentapahtu-

3 Kress ja van Leeuwen [1996] käyttävät objekteista ja elementeistä termiä “osanottaja” ('participant') ja
tapahtumista termiä “prosessi” [ks. mts. 46–47]. Yksinkertaisuuden vuoksi tutkielmassa käytetään edelleen
termejä objekti ja tapahtuma.
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massa(eli prosessissa).[Kress& vanLeeuwen1996,56–57,58.] Kerronnallisetkuvatsisältä-

vät liikettä joko eksplisiittisestikuvasarjojenmuodossatai sittenyksittäisenkuvanliikevekto-

rien implikoimana.Kerronnallisetkuvatesittävätobjektienvälistävuorovaikutusta.Käsitteel-

liset rakenteetmuodostuvatpaikkasidonnaisistaelementeistäja niidenvälisistärakenteellisis-

ta suhteista.Kressja vanLeeuwen[1996,56–73,79–119]käsittelevättarkemminkerronnalli-

sia ja käsitteellisiä rakenteita. 

Verbaali viestintä voi olla sumeaaja monimerkityksellistä,mutta kuvallinen

viestintäon niitä moninkertaisesti.Teoriassaon kuitenkin mahdollistajohtaaautomaattisesti

semanttisiamerkityksiäkuvallisestakoodista.Semanttinenpäättelyedellyttääkuitenkin jon-

kinlaistensäännönmukaisuuksienlöytämistäkuvallisestamediastaja senkoodin tuntemista,

jonka sääntöjenmukaananalysoitavasyntagmaon järjestetty,sekänäidensäännönmukai-

suuksienilmaisemistaeksplisiittisestiindeksointialgoritmille.Tämänluvun loppuosassakäsi-

telläänvielä hiemankuvallisiakoodejasemiotiikannäkökulmasta,lähinnäkuvaneri osille an-

nettujamerkityksiä,vaikkaneliittyvätkin pitkälti konnotaatioihinja ikonologisiinmerkitysta-

soihin, joiden automaattinen indeksoiminen on epärealistista nykytietämyksen valossa. 

Kressinja van Leeuwenin[1996] käsittelemistäkuvallisistakoodeistavoitaisiin

automaattisenindeksoinninnäkökulmastaottaahuomioonainakingeometristenmuotojen,ku-

van koon, kuvausetäisyydensekäperspektiivinmerkitykset;näidenlisäksi kannattaisiottaa

huomioonsommittelueli kuvan elementtienkeskinäisetsuhteet,elementtienyhdistäminen

merkitykselliseksikokonaisuudeksisekäelementtiensilmiinpistävyys,kehystäminenja niiden

informaatioarvo. [Kress & van Leeuwen 1996, 51–55, 130–148, 181–212.] 

Informaatioarvoriippuu (1) elementtiensijoittelusta,mihin vaikuttavat kuvan

alueeteli vasenja oikea,yläosaja alaosa,keskustaja marginaali;(2) elementtiensilmiinpistä-

vyydestä('salience'),joka johtuu niiden sijoittamisestaetu- tai taka-alalletai sittenelement-

tien tarkkuudeneroista;(3) elementtienkehystämisestäeli niideneristämisestätoisistaanesi-

merkiksiviivoilla, jotka osoittavatmikä kuuluuja mikä ei kuulu yhteen.Silmiinpistävyysvoi

tehdäjoistain elementeistätärkeämpiäkuin niiden sijainti muutenmahdollistaisi.[Kress &

vanLeeuwen1996,181–212,214–218.]Näitäelementtieninformaatioarvoakoskeviahavain-

toja voidaanvielä edelleentarkentaa,sillä Kressja vanLeeuwen[1996,186–192]käsittelevät

annetunja uuden,vasemmanja oikeaninformaatioarvoa.Esimerkiksitelevisiossaja erityises-

ti haastatteluissahaastattelijasijoitetaanyleensäkatsojannäkökulmastavasemmalleeli henki-

löksi, joka on katsojalletuttu ja esittääkatsojanpuolestakysymyksiä.Uudenja vanhansuh-

dettavoidaankorostaamyöshorisontaalisellakameranliikkeellä panoroinnilla.[Kress& van

Leeuwen1996,186–192.]4 Informaatioarvovaihteleemyöskeskustanja marginaalinvälillä:

4 Vasemman puolen käsittäminen tutuksi johtunee länsimaisesta kirjoitusjärjestelmästä.
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keskustaon useinsymbolinenpiirros, jopakuin logo, joka yhdistääsitäympäröivääinformaa-

tiota ja toimii lisäksivasemmanja oikeansekäylä- ja alaosanvälittäjänä[Kress& vanLeeu-

wen 1996, 203–212]. 

Kuvan jakamistaelementteihinja niiden korostamistakäytetäänTV-ilmaisussa.

Seiter[1992, 44] mainitsee,kuinka Yhdysvalloissagrafiikkaa käytetäänkuvien merkitysten

selventämiseksi.Erilaisiakaavioitaasetetaanuutis-ja urheilulähetystenpäälleja houkutellaan

näin katsojiatarkastelemaanniitä. Entuudestaanyksinkertaistettuja('pared-down')kuvia reu-

nustetaanja kehystetään;sanojailmestyy kuvaruudulleohjelmien,sponsoreiden,verkkojen,

kaapeliasemien,tuotteidennimien ja henkilöidentunnistamisenhelpottamiseksi.[Seiter1992,

44.] Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin televisioilmaisua koodina. 

2.4 Televisio genrenä, koodina ja viestintävälineenä

Pietilän[1995,172] mukaangenreteli lajityypit ovattuottamistaja vastaanottoasääteleviäta-

poja. Genreon enemmäntai vähemmänimplisiittisesti tuotettusopimus,johon kuuluvates-

teettisetja kerronnallisetkäytännöt,joita tuottajat,kriitikot ja lukijat määrittävät.Gripsrudin

[1995, 164] sekäGrossberginja muiden[1998, 159, 160–161]mukaangenreon luokka tai

kategoriatekstejäja konventioita,jotka ovat jollain tavallasamankaltaisia,vaikkakaanmikä

tahansasamankaltaisuusei sijoita tekstejäsamaangenreen.Feuer[1992,138] huomauttaa,et-

tä jo pelkkägenre-terminkäyttäminenvihjaa, että yksittäisettekstit eivät ole ainutlaatuisia,

jos nevoidaanylipäätäänluokitella.Genreon linkki tuottajienja yleisöjenvälillä; seonkoodi

ja konventio, joka sääteleetekstin tuottamistaja rajoittaa sen lukemisenmahdollisuuksia

[Gripsrud1995,165]. Feuerin[1992,142] mukaangenretantavattuottajille helppokäyttöisen

“työkalulaatikon”,jonkasisältämiengenrentuottamistaja lukemistakoskevienkonventioiden

avulla voidaansanoahyvin pienessätilassatai lyhyessäajassapaljon. Genretovat siis se-

mioottisia järjestelmiä.Feuerin[1992, 143] mukaangenrejävoidaantutkia formalisoituina

merkkijärjestelminä,joidensäännöton omaksuttukulttuuristakonsensuksesta.Kun teksti tuo-

tetaantietyn genrenrajoissa,tekstin tulkintaavoidaanohjailla genreensisältyvienlukutapaa

koskevien odotusten avulla.  

TV-instituutiot ovat kehittäneetkäyttöönsäsopiviagenrejä,jotka koostuvatker-

ronnallisistaja esteettisistäsopimuksista,joiden enemmäntai vähemmänääneenlausumatto-

mien sääntöjenmukaanohjelmia tuotetaan[Ellis 1992,111]. Televisiossagenreton eroteltu

selvästi toisistaantunnuksin, joiden tarkoitus on kutsuakatsojat tiettyyn katsomiskonven-

tioon.Esimerkiksiuutislähetyksilläon omattunnuksensaja mainokseterotetaanmuistaohjel-
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mistamainoskatkontunnuksella.[Pietilä 1995,172.]Televisiokoodinperusyksikköjäovatpe-

räkkäin esitettävätmerkityksiltäänsisäisestiyhtenäisetja itseselittävätsegmentit,joista osa

toimii linkkeinä toisiin segmentteihin,kuten esimerkiksiuutisankkurinuutisjuttuaedeltävä

juonto tai uutislähetyksentunnus.Segmenttion itsenäinenja kantaajotain tiettyä tunnelmaa

tai sanomaa,ja jokainensegmenttiedustaasiirtymääohjelmankantamassaargumentissa.Te-

levisiokerronnassasiirtyminen segmenttienvälillä ei tapahduelokuvantavoin kausaalisessa

ketjussa, vaan tapahtumien seurauksia viivytetään. [Ellis 1992, 117–119, 148, 151.] 

Cornerin[1995,55] mukaan,vaikkaTV-uutisetovatsaaneetkerronnanja esittä-

misenvaikutteitamuistagenreistä,uutistenilmaisu voidaansilti erottaamuistaohjelmatyy-

peistä.Monet uutisjutut esitetäänkertomuksina.Uutisten ero fiktiiviseen tuotantoonei ole

niinkäänkerronnantyylikeinoissavaankäytetyssämateriaalissa,sillä uutiseteivät lavastaku-

vamateriaaliavaanjärjestelevät"oikeastaelämästä"tallennettuamateriaaliatarinanmuotoon

[Corner1995,59]. Lopputuloksenaei ole läheskäänainasujuvastietenevätarina,vaanmate-

riaalin puuttumisenvuoksi siihen tulee katkoksiaajassaja paikassatoisin kuin fiktiivisessä

kerronnassa.Uutisjutuistavoidaankuitenkinuseinlöytääkertomuksenperuskaava,jonkaele-

menttejäovat tasapainotila,kriisi, ristiriita ja uusi tasapainotila[Pietilä 1995,193]. Uutisten

tarinat (eli uutisjutut) ovat lyhyitä, vaikka ne voivatkin olla osanalaajempaakertomusta.

Näistätarinoistapuuttuuklassinenjuonenkehitys,vaikkaniissävoidaankinesittääarvoituksia

ja konfliktejä [Corner 1995, 57]. 

Televisiotuotannonoppikirjat painottavatvisuaalistenkoodienkäyttämistäkuvan

yksinkertaistamiseenesimerkiksisymmetrisensommittelun('composition'),värienyhteenso-

pivuudenja valaistuksenavulla [Seiter1992,43]. Seiterin[1992,43] mukaanlähikuvatkas-

voistaja puhe– ns. “puhuvatpäät” – ovat erityisentärkeitätelevisioilmaisussapienenkuva-

ruuduntakia.Pieni kuva pakottaaohjaajatkäyttämäänmyösnopeampaaleikkaustakuin elo-

kuvissa[Ellis 1992,131]. Televisiokerronnassakuvassakeskitytäänolennaiseenyksityiskoh-

tien kustannuksella.Ääntäkäytetääntelevisiossahuomionherättämiseen,yksityiskohtientuo-

miseenesille sekäjatkuvuudentunteenylläpitämiseen.[Ellis 1992, 123, 129–132.]Corner

[1995, 61] huomauttaa,ettävaikka pelkkiä kuvia voidaanartikuloidayhteenmuodostamaan

monimutkaisiamerkityksiä,käytännössäpuhemuodostaasuurimmanosanuutiseninformaa-

tiostaja sitookuvatyhteen.Esimerkiksikuvaruututekstitseuraavatyleensäääniraidanpuhetta

[Seiter1992,44]. Seiter[1992,44] esittää,ettäääniraitaon televisiossaniin yksiselitteinen,

että televisio-ohjelmaavoidaanymmärtääpelkästäänkuuntelemalla.Mitä tuleekuvanja ää-

nensuhteeseen,Cornerin[1995,60,63] mukaanuutiskuvaonuseinassosiaatiosuhteessakäsi-

teltäväänaiheeseenindeksisensuhteensijaan,jolloin se,mitä näytetäänei ole suorassayhtey-

dessäsiihen,mitä sanotaan.Pietilä [1995, 186] on myösesittänyt,ettämyöskuvanja äänen
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suhdevoi olla paitsi indeksinenmyös ikoninen tai symbolinen.Symbolinenkuvan ja äänen

suhdeon tyypillinen abstraktejaasioita käsiteltäessäkuten talousuutisoinnissa:esimerkiksi

puhuttaessavienninkasvustanäytetäänkuvaavilkkaastasatamasta.Suhteeteivätainakuiten-

kaanole selviä ja voivat olla useampaatyyppiä samaanaikaan;automaattisenindeksoinnin

kannalta riittää, että otetaan huomioon kuvan ja äänen epäsuoran yhteyden mahdollisuus.

3 HAHMOPOHJAISET INDEKSOINTIMENETELMÄT JA

SEMANTTINEN PÄÄTTELY

Edellisessäluvussakäsiteltiin merkityksenmuodostumistaja sitä ohjaaviakoodeja.Samalla

käsiteltiinmerkityksentasoja,joilla visuaalistainformaatiotavoidaanlähestyä.Tässäluvussa

tarkastellaanautomaattisiasisältö-eli hahmopohjaisiaindeksointimenetelmiäja semanttisia

malleja, joiden avulla merkityksenmuodostuminenilmaistaaneksplisiittisestija joilla pyri-

tään johtamaan merkityksiä automaattisesti videodatasta.

3.1 Visuaalisista piirteistä semantiikkaan

Guptan,Santininja Jainin[1997,35] mukaaninformaatioondataa,jolla on semanttinenasso-

siaatio.Visuaaliseendataanliittyy informaatiotadatastaeli metadataaja informaatiotadatas-

sa itsessään,jolla tarkoitetaanvisuaalisiapiirteitä [Gupta ja Jain1997,72]. Metadatatuote-

taansoveltamallapiirteitä poimivia algoritmejamediaobjekteihin,joita ovatesimerkiksiteks-

ti, kuva, video ja vastaavat[Prabhakaran1997,55]. Indeksoinnissatuotettavametadatavoi-

daan jaotella Del Bimbon [1999, 2] ja Prabhakaranin [1997, 54] mukaan seuraavalla tavalla:

� Sisältöriippumatonmetadatatarkoittaadataa,joka ei suoraanliity videosisältöönvaan

on jossakinsuhteessasiihen,esimerkkinätallenteenfyysinen formaatti, tekijöiden ni-

met, tekijänoikeudet ja kuvauspaikka.
� Sisältöäkoskevametadatavoidaanjakaa(a)sisällöstäriippuvaanmetadataanja (b) si-

sältöäkuvailevaanmetadataan. Sisällöstäriippuvametadatakoskeemataliaja välittäviä

('intermediate')havaittaviapiirteitä, kutenvärejä,tekstuureita,muotoja,paikkasidonnai-

sia suhteitaja liikettä. Sisältöäkuvailevametadataviittaa havaittavistapiirteistäjohdet-
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taviin semanttisiintulkintoihin; tulkinnoilla tarkoitetaankuvattujenasioidensuhdettato-

simaailmanolioihin ja tapahtumiinsekäniidenassosioituihinmerkityksiin ja tunteisiin.

[Del Bimbo 1999, 2; Prabhakaran 1997, 54.]

Koskatutkielmassakeskitytäänhahmopohjaisiinindeksointimenetelmiineikä niinkäänkoko-

naisiin videotietokantoihin,tarkastelukeskittyy sisältöäkoskevaanmetadataanja sentuotta-

miseen,vaikka jokainenjärjestelmätarvitseekinsisältöriippumatontametadataafyysistendo-

kumenttien kuvailuun ja tietokantojen järjestämiseen fyysisellä tasolla.

(Multimediatietokantojakäsitteleetarkemmin mm. Prabhakaran1997.) Sisältöäkoskevaan

metadataanliittyen on otettavahuomioonne muodot,joilla raakavideodatavoidaanesittää

tietokannassa:matemaattisestiilmaistuinahahmoinaja tekstuaalisestiilmaistuinakäsitteinä.

Videosisällönesittäminenuudelleen,tehtiinpäsetekstuaalisestitai matemaattisesti,edellyttää

ainatulkintaa:kaikki ajallispaikallisetrakenteetja merkitykseton tulkittava videodatastain-

deksoitaessa,sillä digitaalisenvideonmediaobjektitja ominaisuudet,kutenäänija kuva,ovat

binaarisia,rakenteettomiaja tulkitsemattomiailman ihmisen tai tietokoneohjelmanniistä

muodostamaa tulkintaa [Prabhakaran 1997, 53]. 

Käsitepohjaiseenindeksointiinliittyen Gupta,Santinija Jain[1997,37] kertovat,

ettävisuaalinendataon paljonmonitulkintaisempaakuin teksti.Teksteissäkäytetyilläsanoilla

on rajattumäärämerkityksiä,joten sananoikeasemanttinenmerkitys, jos seei ole itsestään

selvä,voidaandisambiguoidarajoitetustamäärästävaihtoehtoja[mts. 37]. Idrisin ja Pancha-

nathanin[1997, 146] mukaanon suoraviivaistaindeksoidavideoita tekstuaalisestiavainsa-

noilla ja käyttääniitä niihin liittyvän videodatanindekseinätavanomaisessatekstitietokannas-

sa.Suurineroperinteisentekstitietokannanja multimediatietokannanvälillä on siinä,ettävii -

meksi mainitun pitää hallita paitsi montaeri datatyyppiämyös niiden moninaisettulkinnat,

sillä varsinkin kuvallinen sisältö voidaan havaita,esittääja ymmärtääuseilla eri tavoilla

[Antani et al. 2002,946; Guptaet al. 1997,42]. Useattutkijat [ks. Bolle et al. 1998;Grosky

1997, 73; Gupta & Jain 1997, 72] ovat esittäneet, että visuaalisen datan esittäminen käsitepoh-

jaisesti aiheuttaaongelmia,joita tekstidokumenttienindeksoinnissaei esiinny: Tekstidoku-

menttejaindeksoidaanja niitä haetaansamassamuodossa,josta dokumentitmuodostuvat,

mutta videodataaei voida kuitenkaanesittäätekstuaalisestiilman, että joitain alkuperäisen

ei-tekstuaalisendatankeskeisiäominaisuuksiaei kadotettaisi.Teksti ei pysty kunnollaesittä-

määnkuvanhavaittaviaominaisuuksia,visuaalistenpiirteidensilmiinpistävyyttäja niidenha-

vaittavaasamankaltaisuutta[Del Bimbo 1999,4]. Myös Rasmussen[1997,176] huomauttaa,

ettäjos välinettäpidetäänviestinä,eli muotoaja sisältöäerottamattomana,niin visuaalinenil -

maisuei ole ongelmattomastikäännettävissätekstuaaliseksiindeksointikieleksija käsitteiksi.
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Esimerkiksi jos värejäedustetaansanoilla tietokannassa,törmätäänväistämättäsiihen tosi-

asiaan,että ihmisetymmärtävätvärit eri tavalla:esimerkiksiero sinisenja vihreänvälillä ei

ole rajatapauksissamitenkäänselvä [ks. Fiske 1992,63]. Videosisältöjenesittäminenteks-

tuaalisestivaatii useinhankalaaerikoissanastoa,joka ei välttämättäedesedustavideosisältöä

johdonmukaisesti,eivätkähakutuloksetyleensävoi olla tyydyttäviä,jos kysely perustuupiir-

teisiin, joita ei ole voitu kunnolla esittää tietokannassa [Idris & Panchanathan 1997, 146]. 

Uudensukupolventiedonhakujärjestelmättukevatkäsitteellisiineli verbaaleihin

ilmaisuihin perustuvantiedonhaunlisäksi myöstiedonhakuavisuaalisestihavaittavallatasol-

la, jolla videoita esitetäänobjektiivisesti kuvankäsittelyn,hahmontunnistuksenja konenäön

avulla [Del Bimbo 1999,4]. Hahmopohjaisissaindeksointimenetelmissävideodatastatuote-

taanmetadataapoimimalla automaattisestipaikkasidonnaisistaja ajallisistaominaisuuksista

erottelukykyisiäpiirteitä, joita käytetäänvideonkuvailussakuin sanojatekstidokumenttienin-

deksoinnissa[Idris & Panchanathan1997,159; Markkula et al. 2001,1; Prabhakaran1997,

55; Rasmussen1997,170]. Videodokumenttejaindeksoivanjärjestelmänon tosinkäsitettävä

suurempimääräpiirteitä kuin tekstidokumenttejaindeksoivanjärjestelmän,joissatyypillisesti

sanattai alisanatkuten foneemit ovat indeksoitaviapiirteitä [ks. Ponceleon& Srinivasan

2002,10]. Del Bimbon [1999,22–23]mukaanvideoidenhavaittavienpiirteidenkutenvärin,

tekstuurin,muodon,kuvan rakenteen,paikkasidonnaistensuhteidenja liikkeen esittäminen

ovatvisuaalisentiedonhaunkeskeisimpiäongelmia.Kuvananalyysimenetelmätja hahmontun-

nistusalgoritmittarjoavatkeinoja poimia ('extract')numeerisiakuvaajia ('descriptor'),jotka

antavatpiirteille kvantitatiivisiamittoja. Konenäkömahdollistaaobjektienja liikkeen tunnis-

tamisen vertaamallahavaittuja ('extracted')kuvioita ennaltamääriteltyihinmalleihin. [Del

Bimbo 1999, 22–23.] 

Koskahahmopohjaisissahakujärjestelmissävideosisältöjähaetaansuoraansisäl-

lön perustavaalaatuaolevien piirteiden perusteella,ilman tekstuaalista”välikättä”, Smithin

[2001,970]mukaanhahmopohjaisetmenetelmätratkaisevatongelmat,jotka johtuvatavainsa-

napohjaistenjärjestelmienriittämättömyydestätäydellisyyden('completeness'),johdonmukai-

suudenja objektiivisuudensuhteen.Vaikkakin värijakauman('color distribution')ja sommit-

telun ('spatiallayout') kaltaisetpiirteetantavatkinvain varsinrajoittuneenluonnehdinnanku-

vien semanttisestasisällöstä,hahmopohjaisetmenetelmäton havaittu toimiviksi haettaessa

nopeastikuvia niiden visuaalisensamankaltaisuudenperusteella.[Smith 2001,970.] Joitain

semanttisiaprimitiivejä, kutenobjekteja,tapahtumiaja kerronnallisiarakenteita,voidaanjoh-

taaanalysoimallamatalantasonpiirteidenyhdistelmiäsopivienmallienmukaan.Semioottisen

analyysinavullavoidaantehdäeksplisiittiseksi,kuinkavisuaalisetprimitiivit välittävätmerki-

tyksiä havaitsijalle.[Del Bimbo 1999,22–23.]Mallien tarkoituson eksplisiittisestiilmaista,
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kuinka merkitys muodostuu ihmissubjektille. 

Guptanja muiden[1997,35] mukaantämänhetkentosiasiaon,ettäinformaatio-

järjestelmättoimivat parhaiten,jos käsiteltävädataon rakenteisessamuodossa.Niissäsovel-

luksissa,joissakäsiteltävällädatallaei ole eksplisiittisestiilmaistuaihmistentuottamaaraken-

netta, järjestelmänpitäisi itsessäänpoimiasemanttisiaassosiaatioitaraa'astadatastaeli tuottaa

informaatiota.Sellainenhakujärjestelmä,jonka pitääpoimia ja tuottaainformaatiotapelkäs-

tään raa'astadatasta,on luonnostaanheikompi kuin järjestelmä,jolle on erikseenilmaistu,

mitkä semanttisetassosiaatiotovat. [Gupta et al. 1997, 35–36.] Automaattistasemanttista

päättelyävaikeuttaase,ettäinformaatiotapoimivathahmopohjaisetalgoritmit toimivat hyvin

matalallavisuaalisellaabstraktiotasollatoisin kuin käyttäjät,jotka hakevattietoasuhteellisen

korkeallaabstraktiontasolla.Videoidenhavaittavistapiirteistä, eli niiden perustavaalaatua

olevista ominaisuuksista,johdetaansemanttisiakäsitteitä mallintamalla konteksteja,joissa

piirteet esiintyvätja merkityksellistyvät.Piirteitä poimivat algoritmit ja mallit vastaavatsiis

tavallaanihmisenhavainto-ja päättelykykyä.Piirteitä,niiden poimimista,semanttistapäätte-

lyä ja malleja käsitellään lisää seuraavaksi.

3.2 Visuaaliset piirteet ja samankaltaisuuden arvioiminen

Piirre on ominaisuus('attribute'),joka on johdettu('derive')alkuperäisestävisuaalisestaobjek-

tista jonkin kuvananalyysialgoritminavulla ja joka luonnehtii jotakin kuvan tiettyä ominai-

suutta('property')[Guptaet al. 1997,37]. Informaatiotavisuaalisessaobjektissaon objektin

arvo eli kuvaussiitä, mitä sesisältää[ks. Guptaet al. 1997,35–36];yksinkertaisimmatpiir-

teet,joita voidaanlaskea,perustuvatraakadatanpikseliarvoihin.Yksittäisillä pikseleilläei voi

olla mitään muuta arvoa kuin niiden värisävy: yhden bitin värisyvyydelläpikseli voi olla

RGB-värijärjestelmässäpäällä(valkoinen)tai poispäältä(musta),muttakahdeksanbitin tark-

kuudellayksi pikseli voi saadajo 256 eri arvoavärisävyille.Niinpä matalimmallamahdolli-

sella tasolla voidaanpyytää järjestelmäähakemaankaikki ne kuvat, joissa tietyllä alueella

esiintyyvalkoistaväriä,jos valkoinenmääritelläänRGB-järjestelmässäniin, ettäkaikkienvä-

rikomponenttienarvot ovat 245–255.Joskäyttäjättyytyisivät tämänkaltaisiinkyselyihin, vi-

suaalinentiedonhakuolisi tavattomanyksinkertaista[Gupta& Jain1997,72]. Guptaja Jain

[1997,72] kuitenkinkertovat,ettänäinyksinkertaisetpiirteetovat liian herkkiähälylle kuvas-

sa,ja neeivätotahuomioonkuvissaesiintyvienobjektieneri asentojatai erojakuvienvalais-

tuksessa. 

Hahmopohjaisetindeksointimenetelmättoimivat raa'astainformaatiostatuotta-
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millaan abstrakteillapiirteillä [Lu 1999,184]. Piirteet esitetään(1) yleensämatemaattisesti

joukkonanumeroita,joita kutsutaanpiirrevektoreiksi,(2) kuvastamitattujenmuuttujienväli-

senäjakaumana('distribution')eli histogramminatai (3) joukkonapisteitäpiirreavaruudessa

[Guptaet al. 1997,37–38].Vektorit muodostavatyhtenäisenperustyypinpiirteille, jotka esit-

tävätvideonsisältöä[Lu 1999,184]. Piirteetovat visuaalisendatanesitystavoistakäsitteelli-

sestimatalin.Guptaja muut [1997,37] sekäLu [1999,184] käsittelevätpiirteille suoritettavia

matemaattisia operaatioita. 

Olipa joku piirre vektori tai ei, se ”asuttaa” muuttujiensamäärittämääaluetta

piirreavaruudessa.Esimerkiksitekstuurivoidaanesittääkolmella lukuarvolla:satunnaisuudel-

la, jaksoittaisuudella('periodicity')eli toisteisuudellaja johdattavuudella('directionality').Ku-

valla, jossaon kymmenenaluettaja niissäeri tekstuuri,on kymmenenpistettäsatunnaisuutta,

jaksoittaisuuttaja johdattavuuttakoskevassakoordinaatistossa.Kun tietokantaanlisätäänku-

via, kolmiulotteinenpiirreavaruustäyttyy pisteillä jokaistauutta teksturoituaaluettavarten.

Tätäavaruuttavoidaankohdellainformaatio-objektinaja sille voidaantehdäkyselyjäerilais-

ten operaatioidenavulla. [Guptaet al. 1997,38.] Guptaja muut [1997, 38–39] käsittelevät

piirreavaruudessa käytettäviä operaatioita.

Ryhmittelemälläuseitapiirteitä saadaanyksi monimutkainenvektori, joka on il -

maisuvoimaisempikuin yksittäisetpiirteet.EsimerkkinätästäGuptaja muut [1997, 39] viit -

taavatkirjallisuudessakäsiteltyynmenetelmään,joka tunnistaapaljasihoisiaihmisiä yhdistä-

mällä ihonvärintunnistamiseentarkoitetunpiirreryhmänsylinterimäisiingeometrisiinpiirtei-

siin. [Guptaet al. 1997,39–40.]Antaninja muiden[2002,954–955]mukaanmonettekstuuri-

piirteisiin perustuvatlähestymistavatyhdistäväterilaisia piirteitä yhdeksi piirrevektoriksi.

Gupta ja muut [1997, 39–40] käsittelevät piirreryhmille suoritettavia operaatioita. 

3.2.1 Yleisimmät piirteet ja niiden esittäminen

Antanin ja muiden[2002, 951] mukaankirjallisuudessakuvaillut menetelmätkäyttävätpää-

asiassakolmen-tyyppisiäpiirteitä: värejä, tekstuurejaja muotoja.Näitä käsitelläänlyhyesti

seuraavaksi.

3.2.1.1 Väreihin perustuvat piirteet

Väri onvälittömästihavaittava,keskeinenja käytetyinvisuaalinenpiirre hahmopohjaisissain-

deksointimenetelmissä[Antani et al. 2002,951; Del Bimbo 1999,81; Idris & Panchanathan
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1997, 148]. Värien etuna on riippumattomuus kuvakulmasta, kuvan kääntymisestä

('translation')ja resoluutiosta.[Antani et al. 2002,951; Idris & Panchanathan1997,148.]Vä-

rillä on kaksimuuttujaa:sävy('hue')ja kyllästys('saturation').Sävytarkoittaavärienspektriä

eli värihavainnontosiasiallistaaallonpituuttaja kyllästys(tai värikylläisyys)sitä,kuinka pal-

jon harmaataon lisätty puhtaisiinväreihin.Puhtaissaeli kyllästyneissäväreissäei ole lain-

kaanvalkoistaväriä.Kirkkaus('brightness')edustaavärin intensiteettiä.[Del Bimbo 1999,82;

Gupta & Jain 1997, 73–74.] 

Kromaattisiapiirteitä eli väriärsykkeitä('colour stimuli') esitetäänyleisestigeo-

metristenvärimallienavulla, jolloin värit esitetäänpisteinäkolmiulotteisessaväriavaruudessa,

vaikkavärihistogrammitovatkinperinteisinja useimmitenkäytettytapaesittäämatalantason

väriominaisuuksiaja niiden jakautumistakuvissa.Värihistogrammion moniulotteinenvekto-

ri, joka tuotetaanerottamallakuvanvärit ja laskemallakuinkamontapikseliäon minkäkinvä-

risiä. Kehyksistäpuretutväripiirteettallennetaanvärilaarien('color bins')muodossa.Jokainen

laari on yleensäkuutio kolmiulotteisessaväriavaruudessa(joka vastaaRGB-järjestelmänpe-

rusvärejä).Histogramminarvo ilmaiseeniiden pikseleidenprosenttimäärää,jotka ovat mah-

dollisimmansamankaltaisiatiettyyn väriin nähden.Mitkä tahansakaksi pistettäsamassalaa-

rissaedustavatsamaaväriä.Myös mustavalkokuvienharmaatasojavoidaantallentaaja esittää

histogrammienmuodossa.Kahdenkuvan välistä samankaltaisuuttavoidaanverrataesimer-

kiksi niiden histogrammejakäyttämällä.[Del Bimbo 1999,24, 81, 94; Idris & Panchanathan

1997, 148–149; Prabhakaran 1997, 76–77.] 

Yleisestiottaenväripiirteetovat varsinhelpostipurettavissaja täsmäytettävissä.

Värikuvaajan('descriptor')määritteleminen('specification')vaatii väriavaruudenkiinnittämis-

tä ('fixing') ja senosittamista('partitioning').Väriavaruudenosittaminenon välttämätöntä,jot-

ta piirreavaruudenmoniulotteisuutta ('dimensionality') voitaisiin vähentää yhdistämällä

('aggregate')samankaltaisiavärejä ja erottamallahavaittavastierilliset värit. [Smith 2001,

971.] Kuvissaon niin paljon väri-informaatiota,että samankaltaisetja havaittavastierilaiset

värit erotetaaneri ryhmiin, jottaniiden käsitteleminenolisi helpompaa.Ponceleoninja Srini-

vasanin[2002,12] mukaanvärejämallinnetaan8*8 pikselin lohkoina.Värejätarkasteltaessa

huomiotavoidaankiinnittäämuunmuassavallitseviin ja keskimääräisiinväreihin,sommitte-

luun ('layout') ja alueisiin[Ponceleonja Srinivasan2002,10]. Ihmisenhavaintoelimiäkuvai-

levienmallienmittaamienetäisyyksienväriavaruudessapitäisi vastataihmisenhavaintojavä-

rien eroista.Lisäksivärikuviot pitäisi esittääniin, ettäsilmiinpistävätkromaattisetominaisuu-

det saadaanpoimittua('capture').[Del Bimbo 1999,81.] Idris ja Panchanathan[1997, 148–-

150] esittelevätuseitaeri lähestymistapojakuvienvärijakaumienesittämiseensekälaskennan

vähentämiseen.Antani ja muut [2002, 951–953]käsittelevätmyös väripohjaisiapiirteitä ja
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useita erilaisia täsmäytysmenetelmiä värejä piirteinään käyttäviä kyselyitä varten. 

Saatavillaon useitaerilaisia värimalleja,jotka voidaanjaotella eri tavoin. Esi-

merkkinä yleisistävärimalleistavoidaanmainita laitteistosuuntautunutRGB, joka perustuu

optistenlaitteidenkutennäyttöjenominaisuuksiin,ja käyttäjäsuuntautunutHSV, joka pohjau-

tuu ihmistenhavaitsemiinväreihin.RGB on yleisin värimalli digitaalisissakuvissa;seperus-

tuu jossainmäärinverkkokalvonfysiologiaan.Värit RGB-järjestelmässäperustuvatpunaisen,

vihreänja sinisenlisäämiseen.Sekoittuneetvärit saadaanlisäämällävalkoistavaloa.[Antani

et al. 2002, 951; Del Bimbo 1999, 81–82, 84.] 

3.2.1.2 Tekstuureihin perustuvat piirteet

Tekstuurion objektin havaittavanpinnankeskeinenpiirre, jolla tarkoitetaanpinnaltaantois-

teisia(tai kvasitoisteisia)samankaltaisestikuvioituja alueita,joissaon suuriaerojapikseleiden

kirkkausarvoissaja joita väripiirteeteivät riitä kuvaamaan.Psykologisestanäkökulmastaih-

misetkiinnittäväthuomiotatekstuurinrakeisuuteen,suuntaanja toisteisuuteen.Tekstuurinko-

ko, siitä eroteltavissaolevienharmaatasonväriprimitiivien määräja näidenprimitiivien paik-

kasidonnainensijoittuminenovatkaikki keskinäisessäsuhteessatoisiinsaja kuvaavattekstuu-

ria. Tekstuureillavoi olla tilastollisia ja rakenteellisiaominaisuuksiaja ne voivat muodostua

toisteisistarakenteisistatai satunnaisistaelementeistä.Tekstuurienominaisuuksiinkuuluvat:

kontrasti,yhdenmukaisuus('uniformity'), karheus('coarseness'),rosoisuus('roughness'),täs-

mällisyys('regularity'),taajuus('frequency'),tiheys('density')ja suuntaisuus('directionality').

Koskatekstuureitaon mahdotontailmaistasanoin,niitä esitetäänyleensänumeerisillavekto-

reilla. [Antani et al. 2002,954; Del Bimbo 1999,25, 117; Idris & Panchanathan1997,150;

Smith2001,971.]Tekstuurinmallintamisenja luokittelemisentekniikatvoidaanjakaaIdris ja

Panchanathanin[1997,150–151]sekäPonceleoninja Srinivasanin[2002,15] mukaanseuraa-

vasti:

1. Rakenteiset tekniikat: Tekstuurit luokitellaanheikkoihin tai vahvoihin riippuen niiden

primitiivien (eli piirteiden) välisestäpaikkasidonnaisestavuorovaikutuksesta.Primitii-

villä tarkoitetaantässäyhteydessäryhmääsoluja,joita kuvaavatharmaatasot,muodotja

homogeenisyys.

2. Tilastolliset ('statistical')tekniikat: Tekstuuritluokitellaantasaisiksi('smooth'),hienoiksi

('fine'), karkeapintaisiksi('coarse'),rakeisiksi ('granular'),laineileviksi ('ripple'), sään-

nönmukaisiksi ('regular'), epäsäännöllisiksi ('irregular') tai lineaarisiksi.
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3. Spektraaliset ('spectral')tekniikat: Fourier-muunnoksiinperustuvillatekniikoilla teks-

tuuri analysoidaan tunnistamalla spektrin ('spectrum') energian korkeat ja matalat tasot.

Antani ja muut [2002,954] sekäIdris ja Panchanathan[1997, 150–151]käsittelevättarkem-

min menetelmiä, joilla tekstuureja on mallinnettu, luokiteltu ja ilmaistu. 

3.2.1.3 Muotoihin perustuvat piirteet

Muodolla ('shape')tarkoitetaanobjektin profiilia ja fyysistärakennetta.Josobjektit eivät ole

yksinkertaisiakaksiulotteisiageometrisiakuvioita, niiden kuvaileminen tekstuaalisestion

mahdotonta.Tekstuualistenkuvailujensijaanmuotojavoidaanesittääpiirrejoukoilla, esimer-

kiksi Idrisin ja Panchanathanin[1997,151–152]käsittelemillätekniikoilla. Muotoonliittyvät

piirteet voidaanjakaaglobaaleihin,jotka kuvaavatmuotoayleisesti,ja paikallisiin, jotka ku-

vaavatmuodonpaikallisiaelementtejä.Globaalitpiirteet johdetaan('derive')koko muodosta

ja paikallisetpiirteet johdetaanpaikallisistaominaisuuksista,kutenesimerkiksiobjektin reu-

noista. [Del Bimbo 1999, 25–26; Idris & Panchanathan1997, 151.] Idris ja Panchanathan

[1997,151] mainitsevatvielä hahmotelmista('sketch'),joilla hetarkoittavatabstraktejakuvia,

jotka sisältävätobjektienrajat ('outline').Hahmotelmaluodaankäyttämälläreunojen('edge')

tunnistusmenetelmiäja ohentamalla('thinning') sekäkutistamalla('shrink') kuvaa [Idris &

Panchanathan 1997, 151.] 

Muotoja käsitelläänpisteinämuotopiirreavaruudessa.Samankaltaisuuskahden

muodonvälillä lasketaanpikseleiden(eli pisteiden)välisinäetäisyyksinä.[Del Bimbo 1999,

25–26.]Antanin ja muiden[2002,953] mukaanmuotojentäsmäyttämistävartenon olemassa

useitaeri lähestymistapoja.Muotoja voidaankäyttäätäsmäytysvälineenäkysely esimerkillä

-tyyppisissäkyselyissätai käyttäjänpiirtämiin hahmoihinperustuvissakyselyissä.Viimeksi

mainitunlähestymistavanpuolestapuhuuse,ettäkäyttäjänpiirtämässähahmossaihmisenha-

vaitsemasamankaltaisuuson luonnostaaneikätäsmäytysjärjestelmääntarvitsekehittäämalle-

ja ihmisensamankaltaisuusarvioitavarten.Koskakäyttäjänpiirtämähahmoei yleensävastaa

tietokantaantallennettujahahmoja,täsmäytysmenetelmänon oltava joustava.[Antani et al.

2002,953.] Idrisin ja Panchanathanin[1997,152] mukaantiedonhakuhahmojensamankaltai-

suudenperusteellaon vaikeaa,sillä hahmojensamankaltaisuudestaei ole matemaattisesti

tarkkaamääritelmää.Idris ja Panchanathan[1997,151–152]käsittelevättarkemminhahmojen

tunnistamistaja niidenperusteellatehtäviähakuja.Antani ja muut [2002,953–954]käsittele-

vät yksityiskohtaisemmin muotoihin perustuvia menetelmiä ja täsmäyttämistä. 
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3.2.2 Samankaltaisuusoperaatiot

Del Bimbon[1999,5] mukaanvisuaalisenkuvamateriaalinhakeminenedellyttääjoukkoaesi-

laskettuja('precomputed')erotteleviapiirteitä eli malliparametreja,joiden samankaltaisuutta

verrataankyselynpiirteisiin. Visuaalisessakyselyssätai muutenkuvienpiirrejoukkojavertail-

taessakäytetäänsamankaltaisuusmittaa[Antani et al. 2002, 949; Del Bimbo 1999, 5]. Del

Bimbo [1999, 5–6] huomauttaa,että täsmäyttämisessäon kysymyshavaitunobjektin vastaa-

vuudestaetukäteenmääriteltyynmalliin, millä konenäönyhteydessätarkoitetaanobjektintun-

nistamistaja luokittelemista,ja samankaltaisuudenmittaamisessaon kysymysenemmänkin

tietokannankuvien asettamisestajärjestykseenkyselyynnähdenniiden mitatun samankaltai-

suudenperusteella.[Del Bimbo 1999,5–6.] Piirrevektoreillaja niiden yhdistelmillävoidaan

suorittaamoniaerilaisiaoperaatioita,joistaeräsyleisimmistäon vektorienvälisenetäisyyden

laskeminen: mitä suurempi etäisyys sitä vähemmän ne täsmäävät. Jos jokin piirre ei ole vekto-

ri, etäisyyslasketaantäsmäytettäessäjakaumieneli histogrammienvälillä. Yleisessäkäytössä

olevia histogrammejapidetäänsamankaltaisina,jos niiden etäisyyson samatai vähemmän

kuin asetettuetäisyydenkynnys. [Antani et al. 2002,949; Del Bimbo 1999,25–26;Gupta,

Santini& Jain1997,37]. Antani ja muut[2002,949] esittelevätjoitain yleisiähistogrammien

vertailutestejä.Eräsyleisimmistäetäisyysmitoistaon euklidinenetäisyys,jota esimerkiksiSa-

toh,Nakamuraja Kanade[1999,26,31] käyttävätkasvojentunnistuksessa[Antani et al. 2002,

949; ks. myös Gupta et al. 1997, 37].

Samankaltaisuusmallienpitäisi olla yhdenmukaisiaihmisenhavaintoärsykkeiden

('sensorialstimuli') kanssa[Antani et al. 2002,950; Del Bimbo 1999,30]. Del Bimbo [1999,

31] viittaa tunnettuunteoriaan,joka väittää('postulate'),että ihmisenhavainnotsamankaltai-

suudestaperustuvattarkoituksenmukaisenetäisyydenmittaamiseenmitallisessa('metric')psy-

kologisessaavaruudessa.Teoriassaoletetaan,että joukko piirteitä mallintaahavaintoärsyk-

keenominaisuuksianiin, ettäsevoidaanesittääpisteenäpiirreavaruudessa.Piirrevektorimalli

ja metrisetmitat ovat kuitenkin osoittautuneetpuutteellisiksipsykologisissatutkimuksissa,

sillä muotojensamankaltaisuudenmittaamisessapiirrevektorit ja metrisetmitat (kuteneukli-

dinenetäisyys)eivät täysinvastaaihmisenkäsitystäsamankaltaisuudesta.[Del Bimbo 1999,

31.] Myös Antani ja muut [2002,950] ottavathuomiooneuklidisenmetriikanongelmatviita-

tessaanpsykologiseenkirjallisuuteen.Piirrevektorimallillaon kuitenkinuseitaetuja,jotka te-

kevätsiitä suosituimmanmallin visuaalisissahakujärjestelmissä:(1) seon riittävä tietynlaisia

inhimillisiä samankaltaisuusarvioitavarten(kutenvärejäkoskevatarviot); (2) seon yhdenmu-
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kainen ('consistent')piirrepohjaisenkuvailun kanssa,mikä on yleinen lähestymistapahah-

montunnistuksessaja konenäössä;(3) piirrevektorimallissaindeksivoidaanrakentaaklassis-

ten moniulotteistenhakumenetelmien('accessmethods')mukaan,joita ovat esimerkiksikol-

mioepäyhtälöön('triangleinequality')perustuvasamankaltaisuusmittaus,kiinteät ruudukotja

ruudukkotiedostot ('fixed grids', 'grid files'), K-d-puut, erilaiset R-puut ja SS-puut. [Del Bimbo

1999, 31–32, 38–46; ks. Apers et al. 1997, 222–224.] 

3.3 Semanttinen päättely

Käyttäjien tarpeisiinvastatakseenvideotiedonhakujärjestelmänolisi toimittava semanttisella

tasolla,jolla käyttäjientiedontarpeetyleensämuodostuvat– paitsi, jos käyttäjäon tietoisesti

kiinnostunutvain havaittavistapiirteistä. Petkovi
�

ja Jonker[2000] kutsuvatkuitenkin se-

manttisellatasollahakeviakäyttäjiänaiiveiksi.Nykyistenjärjestelmienrajoituksethuomioon

ottaenolisi realistisempaamiettiä,minkälaisiapiirteitä missäkinsemanttisissakäsitteissäsaat-

taisi esiintyäja hakeaniidenperusteella– eli toisin sanoentällä hetkelläolisi parastavain so-

peutuajärjestelmienrajoituksiin.Ponceleonja Srinivasan[2002,4] mainitsevat,kuinkakäyt-

täjät mielellään tekisivät kyselyitä, joissa haetaanesimerkiksi videokuvaasyöksylaskusta,

avaruussukkulanlaskeutumisestatai puhujastapuhumassaYhdysvaltainlipun edessä.Maini-

tut esimerkitovat haastaviasemanttisentasonkyselyitä.Realistisempanavaihtoehtonaehdo-

tetaan“punaisenobjektin liikkumista vasemmastayläreunastaoikeaanalareunaanvalkoisella

taustalla”ja tämänilmaisemistavisuaalisestipiirtotyökaluilla [Ponceleon& Srinivasan2002].

Indeksointijärjestelmänpitäisi kuitenkin pystyäkuvailemaanvideodataaniin korkeallakäsit-

teellisellä tasolla,että järjestelmävoi vastatakäyttäjien tarpeisiinheidäntiedontarpeidensa

edellyttämällä tavalla – ja se ei ole Ponceleonin ja Srinivasanin esittämä realistinen taso.  

Josedelläkäsitellyillä visuaalisillaprimitiiveillä tarkoitetaanesimerkiksijotain

tiettyä väriarvoaja piirteellä sitä kuvaavaavektoria,semantiikallatarkoitetaantässätapauk-

sessatuon tietyn väriarvonmerkitystätietyssäkontekstissaja tietyllä käsitteellisellätasolla:

RGB-arvo(255, 255, 255) on yhtä kuin valkoinen,joka taason yhtä kuin lumi. Lu [1999,

184] sijoittaapiirteidenkerroksenpäälleprimitiivejä, joilla tarkoitetaankokoelmaavektoreita,

jotka edustavatkuvainformaationyksittäistäkategoriaa,kutenväriä,tekstuuriaja muotoa.Pri-

mitiivi on siis kuvansemanttisestimerkityksellinenpiirre, kutenväri, tekstuuritai muoto.[Lu

1999, 1984.] Semanttinen sisältö pitää tulkita videoista, sillä videoista poimittavat piirteet saa-

vat semanttisenmerkityksenvastaikonografisellatasolla,esimerkkinäjonkin värin nimeämi-

nen.Kirjallisuudessalähdetäänsiitä, ettäsemanttinensisältöon pitkälti videonhavaittavien
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piirteiden välittämää,vaikka aihealueenymmärtämiseenkuuluvaatietämystäei voida unoh-

taa.Kullakin indeksointijärjestelmälläon joukkoparadigmaattisiapiirteitä, joita sevoi tunnis-

taa videosekvensseistä;kun järjestelmätunnistaatietyistä piirteistä muodostuvanolion (eli

syntagman),tämä joukko voidaannimetä jollakin aihealueellavaikka jalkapalloksi.Niinpä

piirrejoukkojavoidaankutsuamyös semanttisiksiprimitiiveiksi, koskasemanttistaeli käsit-

teellistä sisältöävoidaan johtaa videodatastapoimituista piirrejoukoista [Rasmussen1997,

183]. Videodatanmonimutkaisuudentakiasemantiikanjohtaminenvaatii monimutkaistapro-

sessointia[Grosky 1997, 74]. Bolle ja muut [1998] käyttävättermiä automaattinenvideon

kommentointi ('automaticvideo annotation')semanttistenmerkityksien liittämisestäauto-

maattisesti videosegmentteihin.

Petkovi
�
in ja Jonkerin [2000] mukaan videotietokantatarvitsee perinteisistä

tekstitietokannoistapoikkeavan tietomallin, joka ottaa huomioon paitsi videon sisäiset

('inherent')rakenteellisetominaisuudetmyös videon semanttistasisältöäesittävätkäsitteet.

Kerrostetutvideomallit yhdistävätpiirteisiin ja semantiikkaanpohjautuvatlähestymistavat.

Petkovi
�

ja Jonker[2000] esittävätkirjallisuudessayleisestikäytetyn jäsennyksen:videoita

voidaantarkastella(1) raakanadatana,(2) matalantasonvisuaalisenasisältönäeli piirteinäse-

kä (3) semanttisenasisältönäeli käsitteinä.Kerrostetuissavideomalleissatyypillisesti pohjalla

olevaraakavideodatamuodostuuvideodokumentinominaisuuksistakutenpakkausformaatis-

ta, ruudunpäivitysnopeudesta,bittisyvyydestä,värimallistayms.Tällä matalimmallaeli fyysi-

sellätasollavideoon sekvenssikehyksiäja pikseleistämuodostuviaalueitailman suoraayh-

teyttäsemanttiseensisältöön.Seuraavatasomuodostuualueriippumattomistapiirteistäeli vi-

suaalisistaprimitiiveistä, jotka voidaanpurkaaautomaattisesti:tähänkuuluvat staattiseteli

paikkasidonnaisetpiirteetkutenmuodot,tekstuurit,värihistogrammitsekädynaamisetpiirteet

kutenajallisuusja liikevektorit. Visuaalistenprimitiivien päälläon käsitetaso,joka johdetaan

aihealuettakoskevantietämyksen('domainknowledge')avullapiirretasosta.[Petkovi
�

& Jon-

ker 2000.] Semanttinentasokoostuuabstraktiotasoltaansuhteellisenkorkeistakäsitteistäku-

ten nimetyistäobjekteistaja tapahtumista,joita voidaankuvataluonnollisenkielen sanoilla.

(Tietenkäänpiirteistäei voidakirjoittaa ilman,ettäniistäkinkäytettäisiinsanoja.)Esimerkiksi

objektilla voidaantarkoittaasemanttisellatasollakuvassaesiintyvääautoaja tapahtumallaau-

ton liikettä. 

Del Bimbo [1999, 28] lähestyyvideoidensemantiikantarkastelemistakahdesta

näkökulmasta.Perinteisessäperspektiivissäsemanttisetprimitiivit, kutenobjektit, roolit, toi-

met ja tapahtumat,tunnistetaan('identify') visuaalistenmerkkienabstraktioiksihavaitsemalla

('recognize')ja tulkitsemalla.Havaitseminenperustuumatalantasonpiirteistä muodostuvan

joukonvalitsemiseenja hahmojentunnistamiseenobjektienluokittelemiseksi.Tulkinta perus-
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tuu päättelyyn('reasoning'),jossakäsinkoodattujapäättelysääntöjäja aihetietämystäkäytetään

toimien ja tapahtumienrekonstruointiin.Näidensemanttistenprimitiivien tunnistamiseentar-

koitetut ratkaisutovatyleensäaiheriippuvaisia,esimerkkinäkasvontunnistusjärjestelmät.[Del

Bimbo 1999, 28.] Semioottisessalähestymistavassatarkastellaansemantiikkaayhdistettynä

sopivaanyhdistelmäänvisuaalisiamerkkejä.Esimerkiksivaikutelmatja tunteetvoidaanaset-

taayhteyteenvärien läsnäolonja yhdistelmienkanssa.Semioottisenanalyysinnäkökulmasta

merkitys muodostuumerkkienyhdistelmästä,ja se voidaanpäätelläohjelmallisestimatalan

tasonpiirteiden,kutenleikkausten,liuotusten('dissolve'),kameransuunnan,värienläsnäolon

ja li ikkeenavulla [mts. 230]. Merkkien käsitetäänvälittävänmerkityksiäyleisestisovittujen

konventioidenavulla, joten merkit ovat suhteessaniiden merkityksiin kulttuurisentaustan

mukaan. [Del Bimbo 1999, 29, 230.] Merkityksen muodostumisessa on kaksi askelta: 

� Narratiiviset rakenteet: Abstrakti taso sisältääkaikki ne perusmerkit,jotka tuottavat

merkityksetvideosekvensseissä:kamerantauot,värit, leikkaustehosteet,rytmi, kuvakul-

matyms.Lisäksitälle tasollekuuluvatnäistämerkeistäkoottujenyhdistelmienmäärittä-

mät arvot.
� Diskursiiviset rakenteet: Konkreettinentasokuvaatapoja,joilla narratiivisiaelementtejä

käytetään tarinan luomiseen. [Del Bimbo 1999, 29.]

Diskursiivisetrakenteetovatliian monimutkaisia,jotta nevoitaisiin purkaahahmontunnistuk-

sentai konenäönavulla.Narratiivisetrakenteetvoidaantunnistaaautomaattisesti,kun matalan

tasonpiirteet puretaanvisuaalisestadatastaja käännetäänkorkeantasonsemantiikaksiotta-

malla huomioonniiden väliset suhteetja havaitsijoidenniille antamatarvot. [Del Bimbo

1999, 29.] 

Yleisten videoiden automaattinensisällöntunnistaminenei vaikuta kovinkaan

realistiseltavaihtoehdoltaedestulevaisuudessa.Guptaja muut [1997, 37] huomauttavatettä

kahdellasuhteellisensamanmuotoisellaobjektilla voi olla erilainensemanttinenmerkitys; li -

säksisamaobjekti voidaanesittäämonellaeri tavalla.Esimerkiksijoukko samankaltaisiapiir-

teitä, jotka tietyssäkontekstissavoidaantulkita jalkapalloksi,saattavatjossaintoisessatilan-

teessatarkoittaajotain muuta objektia. Semantiikanjohtaminenpiirteistä on huomattavasti

vaikeampaakuin pelkästäänpiirteidenpurkaminendatastaja niidenuudelleenesittäminentie-

tokannassa[Petkovi
�

& Jonker2000].Antani ja muut [2002,946] sanovat,ettänykyiset jär-

jestelmätpystyvätvisuaalisensisällönosittaiseenkuvailuun.Rasmussenin[1997, 183] mu-

kaanhahmopohjaisillajärjestelmilläei yleensäedesyritetä analysoidakuvien semanttistasi-

sältöämuutoin kuin rajoitetuissakonteksteissa,sillä automaattistenindeksointimenetelmien
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käyttämätalgoritmit ovatvarsinyksinkertaisia.Bolle ja muut [1998] ottaessaanhuomioonko-

nenäönnykytilan, eivätkäpidä ideaaautomaattisestasemantiikanjohtamisestakovinkaanto-

teuttamiskelpoisena tällä hetkellä. Myös Petkovi
�
 ja Jonker [2002] jatkavat samalla linjalla ar-

tikkelissaan:Vaikka raakavideodatanautomaattinenkartoituspiirrekerrokseksion jo saavutet-

tu, piirteiden muuttaminenautomaattisestikäsitekerrokseksion yhä haastavaongelma.Se-

manttiseninformaationpurkaminenon erittäinmonimutkaistaja sevaatii aihetietämystäkäsi-

teltävästäalasta.Visuaalistenpiirteidenpurkaminenvoidaankuitenkin tehdäautomaattisesti,

ja se on yleensäalueriippumatonta.[Petkovi
�

& Jonker2000.] Semanttisestikorkeantason

käsitteetovat vaikeita ja nykyiselläänmahdottomiaindeksoidaautomaattisestivarsinkin, jos

semanttinenmerkityson metaforistatai assosiatiivista.Bolle ja muut[1998] ovatvarsinpessi-

mistisiäja epäilevätvoidaankokoskaankehittääjärjestelmiäkorkeantasonsemanttistenmer-

kitysten tunnistamiseksi kunnolla. 

3.4 Videomallit

Bollen ja muiden[1998] mukaanvideodatankäsitteellistämiseksi('video dataabstraction')ja

tiivistelmäntai indeksinluomiseksivideostaon tunnistettavasyntaktisetja semanttisetkom-

ponentitvideomateriaalissaja määriteltävätietomalleja('datamodel'),jotka suppeastikuvaa-

vat videonrakenteellisiaominaisuuksiaja semanttistasisältöä.Videosisältövoi olla staattista,

kutenjonkin objektinläsnäolokuvassa,tai dynaamista,jolloin objekti ilmestyytai meneepois

näkyvistä,sekäliikkeeseenperustuvaa,jolloin kyseessäon objektientoiminta tai niidenväli-

nenvuorovaikutus.[Bolle et al. 1998.]Paikkasidonnaistenelementtiensijainninlisäksion siis

otettavahuomioonminkälaisetajallisetrakenteetliittyvät minkäkinlaistensemanttistenmerki-

tysten tuottamiseen.Esimerkiksi saippuaoopperoissasaatetaanseuratauseaarinnakkain ta-

pahtuvaatarinaavuorotellen,muttaTV-uutistenuutisjutuissaei koskaan.Mikäli videonotok-

setovatlyhyitä ja ääniraitaon kompressoitulähelletäyttääänenvoimakkuuttavoidaanpäätel-

lä, ettäkyseessävoi hyvinkin olla nopeatempoinenmusiikkivideo.Mallintamisessahyödyn-

netäänvisuaaliseninformaationkoodaamistatiettyjen konventioidenmukaisesti,mitä varten

luvussa 2 käsiteltiin TV:n käyttämiä esittämisen keinoja. 

Malli muodostuupiirrejoukostaja aihetiedosta,joiden avulla edustetaanjotain

videovirranajallista tai paikkasidonnaistaelementtiä,objektia tai tapahtumaa.Malleissail -

maistaaneksplisiittisestiminkälaisiasyntaktisiarakenteitaja havaittaviapiirteitä liittyy min-

käkinlaistensemanttistenmerkitystentuottamiseenerilaisissakonteksteissa.Ajallista raken-

nettakoskevatmallit ovatsääntöjoukkoja,joissaon ilmaistu videonleikkauksessatehdytrat-

33



kaisut;ne sisältävättiedonsiitä, millä tavallaluvussa2.1 käsitellyt ajallisetelementiton jär-

jestetty.Sisältöäkoskevatmallit koskevatjoko objekteja,niiden liikettä tai paikkasidonnaisia

sommitelmia.Objektejakoskevatmallit sisältävättiedonsiitä, ettäminkä muotoisiin ja väri-

siin sekäminkälaisentekstuurinsisältämiinalueisiinliitetäänminkäkinlaisiasemanttisiamer-

kityksiä. Petkovi
�
in ja Jonkerin[2000] mukaanobjektejamäärittävätniidensemanttiset,geo-

metrisetja paikkasidonnaisetominaisuudetsekäsuhteettoisiin objekteihin.Semanttisetmer-

kitykset,kutenobjektin tyyppi, nimi ja sisältöinformaatio,voidaanyhdistääobjektiin aihetie-

tämyksestä.[Petkovi
�

& Jonker2000.] Mallissa paikkasidonnaisiinsommitelmiin liitetään

tieto siitä, ettäminkälaisiamerkityksiätietynlaisetobjektit saavatsijaitessaantietyssäpaikas-

sa [ks. Petkovi
�

& Jonker2000]. Esimerkiksikun kuvastatai senliikealueestatunnistetaan

tiettyyn liikemalliin sopivajoukko piirteitä, voidaanpäätellä,ettäkyseessäon jokin tietty ob-

jekti, joka voidaannimetä,jos piirrejoukkoonvoidaanyhdistääihmistenhavaittavillepiirteille

antamatmerkitykset.Mallien luominenedellyttääaprioristakontekstuaalistatietoaeli aihetie-

tämystäsiitä aihealueesta,joka halutaanmallintaa.Jottaobjektejatunnistettaessaaihetietä-

mystä voidaan soveltaa objekteihin, on ensiksi tiedettävä konteksti, jossa objektit esiintyvät. 

Del Bimbon [1999, 47] mukaantietomallit ('datamodels')ja tietämysrakenteet

tarjoavatmuodollisentuenvisuaalisensisällönindeksienjärjestämiseenabstraktioneri tasoil-

la. Hän tekeeeron (1) yleistettyjenmallien, jotka eivät ota huomioonvideoidenerikoisomi-

naisuuksiavaankeskittyvätvisuaalisensisällönesittämiseenkäsitteellisellätasolla,ja (2) do-

kumenttispesifistenmallien välille, jotka on suunniteltukunkin videodokumenttityypineri-

koisominaisuudet huomioon ottaen. [Del Bimbo 1999, 47.]

3.4.1 Hierarkkiset ja objekteja koskevat yleiset mallit

Del Bimbo [1999, 47–51]käsitteleeuseitaerilaisiayleistettyjämalleja.Eräsyleisimmin kir-

jallisuudessamainittujamallejaon Guptan,Weymouthinja Jainin[1991] sekäJaininja Ham-

papurin[1994] alunperinkäsittelemäVIMSYS (eli Visual Information Management System).

VIMSYS on yleinentietomalli, joka käyttäähierarkkistadataesitystäja mahdollistaavisuaali-

sen sisällön abstraktientasojeneksplisiittisenesittämisen.Mallissa on Del Bimbon [1999,

47–48] ja Lun [1999, 181–183]mukaanseuraavatkerrokset(lueteltunamatalimmastakor-

keimpaan): 
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1. Kuvanesitysten taso, joka tallentaaraakaakuvadataa.Tällä tasollavoidaankäsitellävain

pikseleihin perustuviakyselyitä, mutta kuvaesitystentaso välittää raakaadataamyö-

hemmille tasoille, joilla määritellään ja poimitaan korkeamman tason piirteitä.

2. Kuvaobjektien tasoon jaettusegmentaationja piirteidenalatasoihin.(a) Segmentaation

alatasotiivistääinformaatiotakokokuvastatai videostapaikkasidonnaisiksitai ajallisik-

si ryppäiksiyhteenvedettyjäominaisuuksia.(b) Piirrealatasosisältääpiirteitä, joita voi-

daanlaskea,organisoidaja joiden välisiä etäisyyksiävoidaanmitata. Yleisiä piirteitä

ovatvärijakaumat,objektienmuodotja tekstuurit.Näitäpiirteitäkohdellaansyntaktisina

elementteinä ilman tulkintaa.

3. Alueobjektitaso tarjoaasemanttisentulkinnan datastaaihetietämyksenavulla. Alueob-

jekti on määriteltyolio ('entity'), joka edustaafyysistäolemustatai käsitettä,joka voi-

daanjohtaayhdestätai useammastaaiempientasojenpiirteistä.Tasoassosioiolioita (eli

piirteitä), jotka tunnistettiin edellisellä tasolla, objekteihin.

4. Aluetapahtumataso määrittääobjektienvälisiä suhteitaja tapahtumia,joita voidaanky-

sellä.Tapahtumatvoidaanmääritelläliikkeen, objektienpaikkasidonnaistenja ajallisten

suhteiden,objektien ilmestymisen,häipymisenja muiden vastaavienominaisuuksien

perusteella.Tässävaaditaanliikkeentunnistamista.Jokainenobjekti tällä tasollavoidaan

yhdistää ('associate')minkä tahansamuun objektin kanssakäyttämälläalueobjektia

('domain entity') aluetapahtumien tasolla. [Lu 1999, 181–183; Del Bimbo 1999, 47–48.]

Kaksi ensimmäistätasoaovat alueriippumattomiaja selittävätvain videodatansyntaktisia

piirteitä ('aspect');loput kaksi tasoaovatsemanttisia.VIMSYS-tietomallinavullaDel Bimbon

[1999,48] mukaankorkeantasonsemanttisetkäsitteetvoidaanhelpostikääntäämatalantason

visuaalisiksi piirteiksi. 

Ponceleonin ja Srinivasanin [2002, 36] jäsennys muodostuu

1. media- ja datakerroksesta

2. piirrekerroksesta

3. objektien tasosta, joka muodostuu lohkoista ('block') ominaisuuksia ja piirteitä 

4. käsitteiden tasosta. [Ponceleon ja Srinivasan 2002, 36.]

Malli muistuttaaVIMSYS-mallia: niidenensimmäisetja toisettasotvastaavattoisiaan,mutta

Ponceleoninja Srinivasanin mallin tasot 3 ja 4 sisältyvät VIMSYS-mallin tasoon 3.

(Ponceleoninja Srinivasaninesittämässämallissakäytetääntermiä”objekti” samassamerki-

tyksessäkuin ”oliota” VIMSYS-mallissa.)VIMSYS-malli sopii siis paremmintarkoituksiin,
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joissaobjektien,niiden välistensuhteidenja liikkeen tarkempimallintaminenon tarpeellista.

Smithin [2001, 971] esitysvisuaaliseninformaationtasoistasopii erityisestipaikkasidonnai-

seen mallintamiseen: 

1. Piirteet: Havaittavatpiirteet välittävätsemanttisiamerkityksiä.Piirteetovatkuvienma-

talantasonhavaittaviaominaisuuksia.Niistä tärkeimpiin kuuluvatväri, pinta ('texture')

ja muoto.

2. Rakenne: Kuvanalueet('regions')ovatsuhteessatoisiinsarakenteistensuhteidenkautta,

joihin kuuluvat kasautuminen('aggregation'),sommittelu ja assosiointi– esimerkiksi

kuvan osa voi sijaita vasemmalle jostain toisesta osasta.

3. Semantiikka: Semantiikkaon useinkontekstiriippuvaista– esimerkiksiobjektilla (esim.

jalkapalloilijalla) on suhde(potkiminen)toiseenobjektiin (palloon)– jotenaihetietämys

ja semanttisetontologiatovat tärkeitäsisällönkuvailussa.Yleisestiobjektit ('entities')5

ovat suhteessatoisiinsaerilaistensemanttistensuhteidenkautta,jotka kuvaavatobjek-

tien keräytymistä('aggregation'),erikoistumista('specialization'),assosiaatiotaja vuoro-

vaikutusta. [Smith 2001, 971.]

Edellistenmallien koostamiseksivoidaanesittää,että videoidenajallispaikallistarakennetta

voidaanesittäähierarkkioidenavulla,jotkamallintavatotostenperäkkäisyyttä,objektienja te-

hosteidenaiheuttamaaliikettä sekäobjektienja hahmojensijoittumistapaikassa.Kirjallisuu-

dessakäsiteltyjenmallienväliseterotselittyvätmuunmuassasillä, ettäerilaisetkäyttötarkoi-

tuksetvaativaterilaisia malleja.Edellä käsitellyt mallit koskevatvideosisällönyleisiä käsit-

teellisiätasoja.Ne kuitenkinkäsittävätvain piirteidenjohtamistasemanttisestasisällöstäylei-

sellätasolla.VideoidenajallisenrakenteenhuomioonottamiseksiDel Bimbon [mts. 48] mu-

kaanTonomura,Akutsu,Taniguchija Suzuki[1994] ovatkehittäneetkaksitasoisenvideomal-

lin, jossa on  

� linkkien rakenteen('link structure')taso,joka tallentaaotostenvälisiä suhteita(niiden

sekvensointia ja siirtymien tyyppejä)
� sisällön rakenteen taso, joka käsittelee otosten sisältöä, tapahtumia, kameran liikettä ym.

Tämä malli sopii hyvin erityisesti ajallisten elementtien (kuten otosten ja kohtausten) ja niiden

ominaisuuksienmallintamiseen.Otostenvälisten linkkien mallintaminenon tärkeää,sillä

5 Kirjallisuudessa käytetään termejä 'entity' ja 'object' joskus samassa merkityksessä ja joskus eri
merkityksessä. Jos niiden välille halutaan tehdä ero, olio on yleisnimitys paikkakäsitteellisille elementeille,
kuten objekteille, pisteille, alueille  ja viivoille [ks. Del Bimbo 1999, 26].
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kaikki sisältö on videon rakenteellisenepäjatkuvuudenvälittämää:objektit ja niiden liike

esiintyvät otostenkatkonaisuudenylitse. Otoksistavoidaanmuodostaakäsitteellisestikor-

keampia ajallisia yksikköjä ohjelmatyyppejä koskevien mallien avulla. 

3.4.2 Uutislähetyksen spesifi ajallispaikallinen malli

Edellä mainittiin, että kaikki semanttisetmerkityksetovat havaittavienpiirteidenvälittämiä.

Lisäksi esitettiinyleisiä tietomalleja,jotka jäsentävätne tasot,joilla piirteistävoidaanjohtaa

semanttisiakäsitteitä.Tiettyjä dokumenttityyppejävartenvoidaanrakentaaapriorisiamalleja

analysoimallanäidendokumenttityyppienesittämisenkäytäntöjä:esimerkiksiTV-uutistensi-

säistäesteettistäja kerronnallistalogiikkaatutkimallavoidaantehdäniiden rakennettakuvaa-

via malleja.Bolle ja muut [1998] mainitsevat,ettäTV-uutistenritualisoituarakennettahyö-

dyntäviämalleja on onnistuneestikäytetty tunnistamaanyksittäisiäuutisia uutislähetyksistä.

Del Bimbon [1999,51] mukaanSwanberg,Shuja Jain[1993] ovat määrittäneetvideomallin,

joka perustuuuutislähetystenajalliseenjärjestykseen.Tässämallissavideoon käsitteellistetty

raa'aksija rakenteiseksivideovirraksi.Raakavideo käsitetäänkuvasekvenssiksi,joka muo-

dostuuleikkeistä ja yksittäisistäkehyksistäelementteinä.Rakenteisessavideovirrassaerote-

taan otokset,otoksentyypit, kohtauksetja jaksot. Jokaistaotostyyppiävarten rakennetaan

malli, jossaosoitetaankeskeistenhahmojenpaikkasidonnainenasemaavainkehyksissäja näi-

den kehystenajallinen järjestys.Del Bimbon [1999, 52] esimerkissäuutisankkuriakoskeva

otosmuodostuukahdestaavainkehyksestä,joistaensimmäisessäuutisankkurisijaitseekeskel-

lä ruutua, ja ruudussaon uutisankkurinnimi ja uutislähetyksenotsikko; toisessaotoksessa

ankkurisijaitseehieman reunempana,uutisotsikkoon eri kohdassa,ja uutisikkunaon ankku-

ristahiemanyläviistoon.Tietty jaksouutislähetyksessätunnistetaanotostyyppienjärjestyksen

avulla. [Del Bimbo 1999, 51–52.] 

Bolle ja muut [1998] kirjoittavat tarinanyksikköjentyyppientunnistamisestaja

siitä, ettäne voidaanluokitella automaattisestiesimerkiksidialogiksi tai toiminnaksitoistei-

suudentai senpuuttumisenperusteella– tässävoidaankäyttääapunajuuri edellämainittua

otostyyppientoistumista.Dialogilla tarkoitetaankeskusteluaja keskustelunkaltaistakahden

tai useammansamanaikaisenprosessinmontaasiesitystä.Toiminnallatarkoitetaanesimerkiksi

toimintaelokuvienkohtauksia,joihin kuuluvatmuunmuassanopeatleikkauksetja muut vas-

taavat piirteet. Jo näiden kahdentyypin avulla voidaan tehdä päätelmiäohjelmatyypistä.

[Bolle et al. 1998.] Tällä tavallauutislähetyskinvoidaantunnistaa:se sisältääsellaistaotos-

tyyppientoistumista,mitä ei löydy monistamuistaohjelmatyypeistä.Bolle ja muut [1998] li -
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säävätvielä, ettäleikkaajilla on käytössäänuseitapeukalosääntöjä,joidenavullahe liimaavat

otoksetyhteen jatkuvaksi kertomukseksi.Esimerkiksi kahdenhenkilön puhuessatoisilleen

kasvokuvienvälityksellä,hekatsovatsuoraantoisiinsa;tämänlisäksiohjaajavielä muistuttaa

paikkasidonnaisestaasemastakäyttämällälaajempaakuvaa.[Bolle et al. 1998.] Lisäksi Del

Bimbon [1999,225] mukaankokonaisuuksientunnistamistahelpottaase,ettäleikkaamisessa

tehosteitakäytetäänusein tuottamaanmerkityksiä: esimerkiksihäivytyksiä, pyyhkäisyjäja

himmennyksiäkäytetäänosoittamaanmuutostakontekstissa(eli ajassaja paikassa),ja liuo-

tuksiakäytetäänkuin sivuhuomauksiatekstuaalisessamediassa,esimerkiksitakaumienosoit-

tamiseen.[Del Bimbo 1999,225.]SiihenpitääkötämäpaikkansaTV-uutistenyhteydessä,pa-

lataantarkemminluvussa6. Uutistenmallintamisenmenetelmiäkäsitellääntarkemminluvus-

sa 4.

3.5 Indeksointijärjestelmän pääpiirteet

Karkeastidigitaalisenvideonindeksointiprosessivoidaanjakaaseuraaviinosiin: (1) yksittäi-

sistäkuvistamuodostuvankuvavirranjäsentämiseen(segmentointiin)otoksiin ja avainkuvien

valitsemiseenotoksista,(2) otostenjärjestämiseenhierarkiaksija (3) sisällöntunnistamiseen

eri tasoilla poimimalla videon havaittavistaominaisuuksistapiirteitä ja mahdollisestijohta-

malla niistä käsitteitä. [Ahanger & Little 1995; Gupta ja Jain 1997, 75; Xiong et al. 1997, 51.]

Tallennusprosessissa('storageprocess')videodatastapoimitaan piirteitä, jotka

edustavatvideonsemantiikkaa.Piirteetorganisoidaanja tallennetaantietokantaan.Ponceleon

ja Srinivasan[2002,5] erottelevatilmaisuuneli esimerkkikuviinperustuvathaut,jotka suori-

tetaanmatalantasonpiirteillä, ja semantiikkaanpohjautuvathaut, joissa pyritään ratkaise-

maanpiirteiden ja semantiikanvälistä käsitteellistäetäisyyttä.Hakuprosessissa,jos kysely

tehdäänesimerkkikuvallatai hahmotelmalla,järjestelmäanalysoikyselynja purkaatarkoituk-

senmukaisetpiirrevektorit, jonka jälkeenkyselynja tietokannanvideodatanpiirrevektorit täs-

mäytetäänniiden samankaltaisuuttaeli etäisyyttävertailemalla.Osittaistäsmäyttäväjärjestel-

mä järjestäätuloksetja tämänjälkeenarvottaatulosjoukonsamankaltaisuusarvon('similarity

score')perusteellaja typistääsentietyssäkatkaisu-arvossa('cutoff value').[Idris & Panchanat-

han1997,147; Ponceleon& Srinivasan2002,5; Smith 2001,970; Sormunen,Markkula &

Järvelin1999,2–3.] Hakuoperaatioitaei siis suoritetakuville suoraanvaanindeksoiduillevi-

suaalisille piirteille, jotka on abstraktoitu kuvista kuvankäsittelymenetelmienavulla

[Rasmussen 1997, 183]. 

Kirjallisuudessaesitetäänvideohakujärjestelmälleuseitakinerilaisiaarkkitehtuu-

38



reja.Del Bimbo [1999,11–12]käsitteleevideotiedonhakujärjestelmänarkkitehtuuria,joka si-

sältää alijärjestelmiä ja välineitä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

1. Leikkaustehosteidenpurkaminenja luokittelu; kuvan- ja hahmonanalysointimoduuleja

käytetään segmentoimiseen ja siirtymätehosteiden havaitsemiseen

2. Matalan- ja kestitason piirteiden poimiminen otoksista kuvananalysointivälineillä

3. Kohtauksien ja tarinoiden poimiminen sääntöjen ja aikaisemman tietämyksen avulla

4. Selailu- ja visualisointiväline

5. Visuaalinen kyselyväline graafisia ja visuaalisia kyselyitä varten

6. Indeksointirakenne,joka mahdollistaavalikoivan pääsynvideonja sensisällöneri ele-

mentteihin

7. Sisältöpohjainen hakumoottori. [Del Bimbo 1999, 11–12.]

Idris ja Panchanathan[1997, 147–148]esittelevätyleisenmallin, joka koostuuseuraavista

hierarkkisesti järjestetyistä komponenteista:

1. Käyttöliittymä: Kyselynkäsittelijä('queryprocessor'),joka tarjoaauseitamenetelmiäja

käyttöliittymiä ('interface')kyselyjävarten,ja selain,jolla voidaanselatakyselyntulok-

sia, ovat käyttöliittymän osia.

2. Sisältöpohjainenhakumoduuli: Moduuliin kuuluu(1) otosten-ja kohtaustenrajojentun-

nistaminen,(2) kuvanesikäsittely(kuvaakäsitelläänpiirteidenpurkamisenhelpottami-

seksi) ja (3) piirteiden purkaminen ja esittäminen.

3. Organisointi: Kyselyjentehokaskäsitteleminenedellyttäävideoindeksienjärjestelemis-

tä. Perinteisetindeksointirakenteeteivät sovi videoihin. Niiden sijaanIdris ja Pancha-

nathan [1997, 148] mainitsevat joustavat R- ja R*-puut, nelihaaraisenpuumallin

('quad-tree')ja ruudukkotiedostot.Eri indeksointirakenteillaon etunsaja haittansa,joten

niitä käytetään eri tilanteissa [Idris & Panchanathan 1997, 148].

4. Tietokannanhallintamoduuli: Moduuli tarjoaafyysisentallennusrakenteenja pääsyntie-

tokantaan. [Idris & Panchanathan 1997, 147–148.]

TästäIdrisin ja Panchanathanin[1997, 147–148]yleisestämallista käsitellääntässätutkiel-

massakahtaensimmäistätasoa.Del Bimbon [1999,11–12]aiemminluettelemiaelementtejä

käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
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4 INDEKSOINTITEHTÄVÄT

Edellisissäluvuissaesiteltiin videoidenautomaattiseenindeksointiin liittyvää käsitteistöäja

teoreettistataustaa.AutomaattistaTV-uutistenindeksointijärjestelmääsuunniteltaessaon sel-

vitettävämihin tarkoitukseenjärjestelmätuleeja mitä tehtäviäsenhalutaansuorittavan.Teh-

tävällävoidaantarkoittaayksinkertaisimmillaanesimerkiksivideosekvenssinjakamistaotok-

siin. Monimutkaisimmattehtävätliittyvät semanttistentulkintojen tekemiseenvideonobjek-

teista.Kun tiedetäänvaadittavattehtävät,otetaanselvää,mitä niiden toteuttaminenvaatii.

Brunellin ja muiden[1999, 79] mukaankäyttötarkoituksetja niiden toteuttamisenongelmat

ovat moninaisia,koskahakijat ovat useinkiinnostuneetvarsinerilaisistaasioista:videonra-

kenteellisistaominaisuuksistaeli siitä, kuinkavideo jakautuuotoksiin ja kohtauksiin,otoksia

parhaimminedustavistaavainkehyksistäeli yksittäisistäkuvistatai kuvasekvensseistä,niissä

esiintyvistäihmisistä,heidänliikkeistäänja vuorovaikutuksestaansekänäihin liittyvästä mu-

siikista ja äänitehosteista[Brunelli et al. 1999,79]. Suurinvaikutus indeksointijärjestelmän

luonteeseentuleesiitä, onko indeksoitavamateriaalivalmiiksi tuotettua(kutenTV-ohjelmat)

vaiko raakamateriaalia,jossaei ole leikkaustehosteita,grafiikkaatai muita indeksoimistahel-

pottaviatehosteita.Tässätutkielmassakeskitytäännimenomaanvalmiisiin uutisiin. Käyttäjiä

ja heidän erilaisia vaatimuksiaan käsitellään lisää luvussa 5.

Tutkielmassaedetäänsamankaltaisellatavallakuin Whittaker,Hirschberg,Choi,

Hindle, Pereiraja Singhal[1999,27], jotka puhedokumenttienselailunongelmiakäsitteleväs-

säartikkelissaantutkivat käyttäjienäänipostin('voicemail')käyttöäja tekivät johtopäätöksiä

siitä, millaisenkäyttöliittymänpuhedokumenttienselailu tarvitsee.Markkulan[2002] toistai-

seksijulkaisemattomanTV-toimituksennykyisiäkäytäntöjäja niihin liittyviä ongelmiaesitte-

leväntutkimuksenesiraportinavulla on muodostettuindeksointitehtäviä.Tässäluvussakäsi-

telläännäitä indeksointitehtäviäja niiden toteuttamistaautomaattisiaindeksointimenetelmiä

koskevan kirjallisuuden avulla seuraavan jäsennyksen avulla:

1. Segmentointija ajallisen rakenteenjäsentäminen: Videovirrastaon eroteltava(eli seg-

mentoitava) otokset ja niitä laajemmat yksiköt haettavien yksiköiden muodostamiseksi.

2. Objektityyppienjäsennysja objektientunnistaminen: Järjestelmänon eroteltavaobjektit

ja taustatoisistaan,jäsennettäväerityyppisetobjektit, tunnistettavakasvojaja kuvateks-

tejä (eli tärkeimmätobjektit uutisvideoissa)sekätunnistettavasuhteellinenkuvakulma
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ja -etäisyys.

3. Liikkeenja tapahtumienhavaitseminenja tunnistaminen: Järjestelmänon havaittavalii -

ke otoksissaeli luokiteltavaotoksetstaattisiksitai dynaamisiksija tunnistettavaliikkeen

tyyppi (kameran liike vaiko havaittujen objektien liike) sekä liikkeen suunta.

4. Ääniraidanjäsennysja tunnistaminen: Järjestelmänon jäsennettäväääniraitatyyppeihin

(eli puheeseen,taustaääniinja musiikkiin) ja tunnistettavapuhetta,puhujaja käytetty

kieli.

5. Visualisointi: Järjestelmänon tiivistettävävideodataja mahdollistettavasujuvatiedon-

haku erilaisten visuaalisten menetelmien avulla ja tuettava myös ääniraidan selailua.

Tässäluvussatarkastellaannäistävaatimuksistaneljääensimmäistä.Videosisältöjenvisuali-

sointia käsitellään videotiedonhaun yhteydessä luvussa 5.  

4.1 Segmentointi ja ajallisen rakenteen jäsentäminen

Videovirrastaon eroteltava(eli segmentoitava)otokset ja niitä laajemmatyksiköt

haettavien yksiköiden muodostamiseksi. 

Videoindeksinpitää pystyäesittämäänvideon ajallispaikallinensisältö,johon kuuluu yksit-

täistenkehyksienpaikkasidonnaistenelementtien(eli objektiensijainnin ja sommittelun)li -

säksiajallisiaominaisuuksiakutenkameranja objektienliikettä sekäkehyksienvälisiäobjek-

tien suhteita.Ennensisällönja senobjektientunnistamistavideo on jäsennettävälyhimpiin

mahdollisiinmerkityksellisiin ja jatkuvanatoimintananäkyviin alijaksoihin;kuvavirranosit-

taminenja videonsyntaktisenrakenteentunnistaminenon ensimmäinenaskelvideonymmär-

tämisessäja videoidenindeksoinninedellytys[Aperset al. 1998,172;Bolle et al. 1998;Idris

& Panchanathan1997,154;Roth1998;Xiong et al. 1997,52]. Segmentointion prosessi,jos-

sa videon jatkuva ja rakenteetonkuvavirta jäsennetäänmerkityksellisiin ja hallittavissaole-

viin yksiköihin: otoksiin ja niidenkorkeammantasonyhdistelmiin('aggregates')kutenjaksoi-

hin ja kohtauksiin.Segmentointiavoi verratafraasientunnistamiseentekstidokumentista.Sa-

malla tavallakuin tekstidokumenttienavainsanatja -fraasitviittaavat lauseisiin,kappaleisiin,

sivuihin ja dokumentteihin,videonindeksoinnissaavainkehyksetja -sekvenssitviittaavatkor-

keammantasonyksiköihin kutenkohtauksiinja tarinoihin.[Brunelli et al. 1999,80; Del Bim-

bo 1999,203; Idris & Panchanathan1997,146,154.] Automaattisetsegmentoinninmenetel-

mät perustuvatkuvananalyysitekniikoihinja sääntöjoukkoihin,joiden tarkoituksenaon mal-
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lintaaolosuhteet,joissatietyt asiattapahtuvat[Del Bimbo 1999,203]. Koskaasiattapahtuvat

ennenkaikkeaajassa,segmentoinnillatarkoitetaansiis videonajallisenrakenteenjäsentämis-

tä. (Paikkasidonnaisestajäsentämisestä lisää myöhemmin objektien tunnistamisen

yhteydessä.)Yksinkertaisimmillaansegmentoinnillatarkoitetaanotosrajojenlöytämistävi-

deovirrasta.Myös korkeammantasonsemanttistenelementtientunnistamistaon tutkittu hie-

man [Del Bimbo 1999, 204]. 

4.1.1 Otosten tunnistaminen

Otostentunnistaminenon perustavavaihevideoidenindeksoinnissa.Perinteisessälähestymis-

tavassaraakavideovirta segmentoidaansarjaksiotoksia automaattistenotosrajojentunnista-

mismenetelmienavulla, minkä jälkeen segmentoiduistaotoksistapoimitaanavainkehyksiä,

joista muodostetaanvideonsisällysluettelo[Rui et al. 1999,360; ks. Del Bimbo 1999,203].

Otostenvälisetrajatvoivat olla välittömiä('sharp')eli leikkauksiatai asteittaisia('gradual'),ja

ne voidaantunnistaaautomaattistenmenetelmienavulla [Bolle et al. 1998; Brunelli et al.

1999,81;Del Bimbo1999,203–204;Yeo& Yeung1997,47]. Apersinja muiden[1997,172]

mukaanuseimmatalgoritmit tunnistavatotosrajatvideonperäkkäistenkehystenvälistentiet-

tyjen ominaisuuksienepäjatkuvuudesta.Menetelmätvoidaanjakaa suoraanpakatussakuin

pakkaamattomassavideodatassatoimiviin [Yeo & Yeung 1997,47]. Varsinkin MPEG-pak-

kausjärjestelmäänperustuvatmenetelmätovatkäytännöllisiä,koskasuuriosavideodatastaon

valmiiksi pakatussa muodossa. Seuraavaksi käsitellään otosrajojen tunnistamista. 

4.1.1.1 Välittömien siirtymien tunnistaminen

Välitöntä siirtymää kahdenotoksenvälillä kutsutaanleikkaukseksi. Leikkauksetilmenevät

äkillisinä muutoksinakirkkauskuviossa('brightnesspattern')kahdenperäkkäisenkehyksen

välillä. Periaatteellisellatasollaautomaattinenleikkaustentunnistaminenperustuuinformaa-

tioon, joka poimitaan('extract')peräkkäisistäotoksista,joidenvälillä leikkaustapahtuu.Ole-

tuksenaon, ettäotoksensisälläkahdenperäkkäisenkehyksenvälillä ei ole suuriaerojataus-

tassaja objekteissa,joten yleinenkirkkaudenjakautumineneroaavain vähänotoksiensisäis-

tenkehystenvälillä. Otosrajojentunnistaminenäkillistenkirkkaudenmuutostenperusteellaon

helppoa,jos peräkkäisissäotoksissaon vähänliikettä ja tasainenvalaistus;ongelmiavoi il -

maantua,jos otoksensisälläesiintyy jatkuvaaobjektienliikettä, kameranliikettä tai muutok-

siavalaistuksessa(esimerkiksisalamavalo).Tällaisissatilanteissaonvaikeaamääritelläjohtu-
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vatko muutoksetpaikallistenolosuhteidenmuutoksestaotoksensisällävaiko otoksenvaihtu-

misesta.Tätä ongelmaapyritäänkiertämäänkorostamallaotoksenvisuaalisiaominaisuuksia

kuvankäsittelymenetelmilläja jakamallayksittäiset kehyksetalikehyksiin, joita käsitellään

erikseen.[Del Bimbo 1999,204–205.]Otosrajojenvälittömiäsiirtymiä tunnistavatalgoritmit

voidaanjakaakarkeastipaitsipakkaamattomallaja pakatulladatallatoimiviin myösglobaale-

ja paikallisia piirteitä käyttäviin algoritmeihin. Algoritmeja käsitelläänseuraavaksiedellä

mainituissa järjestyksissä.

Pakkaamattomalladatallatoimivat ja välittömiä siirtymiä tunnistavatalgoritmit

voidaanluokitella (1) värienintensiteettikaavioiden('intensity/colortemplate')täsmäytysme-

netelmiin, jotka perustuvatkehystenvälistenpikseleidenvertailuun,(2) histogrammipohjai-

siin menetelmiin,jotka esittävätkuvanarvojeneli värin tai valotiheyden('luminance')jakau-

tumistakehyksessäja (3) lohkoihin ('block')eli kehyksenalialueisiinperustuviintekniikoihin.

[Brunelli etal. 1999,81; Idris & Panchanathan1997,154–157;Ponceleon& Srinivasan2002,

22; Rui et al. 1999, 360.]

Värien intensiteettikaavioitakäytetäänkahdenkehyksenvälisenpaikkasidonnai-

sensamankaltaisuudenvertailuun.Jokaistatietyssäkohdassakehystäsijaitsevaapikseliäver-

rataanseuraavankehyksenvastaavaankohtaan:jos muuttuneidenpikseleidenmääräon suu-

rempi kuin määriteltykynnys,otosrajatunnistetaan.Pikseleidenvertailuunperustuvatmene-

telmätovatherkkiähälylle, objektienliikkeelle ja kamerankäytölle,koskaon vaikeaaerottaa

suurellaalueellatapahtuvapieni muutospienelläalueellatapahtuvastasuurestamuutoksesta.

Liike aiheuttaauseinvääriäotosrajantunnistuksia.[Antani et al. 2002,955–956;Del Bimbo

1999,205; Idris & Panchanathan1997,155;Ponceleon& Srinivasan2002,22–23;Rui et al.

1999, 360; Xiong et al. 1997, 52.] 

Otosrajojavoidaanetsiämyösvertailemallakahdenkehyksenvälistenharmaata-

so- ja värihistogrammieneroja. (Histogrammitovat väri-intensiteettijakaumia.)Vertailussa

otetaanhuomioon,ettäotoksenobjektienja taustanollessasamat,histogrammissaon vähän

muutoksia;jos ero ylittää asetetunkynnyksen,otosrajahavaitaan.Kuvan pyöriminen,kuva-

kulmanja skaalan('scale')muutosja tukkeutuminen('occlusion')aiheuttavatvain pieniämuu-

toksiahistogrammiin,sillä neeivätotahuomioonollenkaankuvienpaikkasidonnaisiaominai-

suuksia.Histogrammitovatsiis vähemmänherkkiäkameranja objektienliikkeille kuin pikse-

leihin perustuvatmenetelmät.Histogrammipohjaisetmenetelmätkäyttävätotosrajojentunnis-

tamisessamyösetukäteensäädettyjäkynnyksiä,jotka asetetaansisällönperusteella.Kynnyk-

sistähiemanlisääasteittaistensiirtymienkäsittelynyhteydessä.[Antani et al. 2002,956;Idris

& Panchanathan1999,155; Prabhakaran1997,77; Xiong et al. 1997,52.] Histogrammipoh-

jaisetsegmentointimenetelmättoimivat hyvin ja niitä käytetäänpaljon,koskaniidenglobaali
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luonne altistaamenetelmätvähemmänotostensisäisille muutoksille [Brunelli et al. 1999,

81–82;Ponceleon& Srinivasan2002, 23–25;Rui et al. 1999,360]. Idris ja Panchanathan

[1997, 156] tosin huomauttavat,ettähistogrammeihinperustuvatmenetelmätsaattavatjättää

tunnistamattaotosrajan,mikäli intensiteettijakaumissaotostenvälillä on vain vähäisiämuu-

toksia.Histogrammeihinperustuvatmenetelmäteivät siis ole välttämättäylivoimaisestipa-

rempia kuin intensiteettikaavioiden täsmäyttämiseen perustuvat menetelmät.

Edelläkäsitellyt tilastollisetmenetelmätkäyttävätotosrajojentunnistamiseenke-

hyksien välisiä globaaleja piirteitä, kuten pikseleiden välisiä eroja tai värihistogrammeja. Loh-

koihin pohjautuvatmenetelmätkäyttävätpaikallisiapiirteitä hälyn ja kameransalamavalojen

vaikutustenvähentämiseksi.Ideanaon osittaakehyslohkoihin eli alikehyksiin ja sensijaan,

ettävertailtaisiinkokonaisiakehyksiä,vertaillaankahdenkehyksenvastaaviaalikehyksiäkes-

kenään.Otosrajatunnistetaanmikäli muuttuneidenlohkojenmääräon tarpeeksisuuri.[Antani

et al. 2002,956; Idris & Panchanathan1997,156;Xiong et al. 1997,52.] Ponceleonja Srini-

vasan[2002, 23] mainitsevatesimerkiksi,että pikseleidenvertailuunperustuviamenetelmiä

voidaanparantaakäyttämällä3*3 pikselinkeskiarvottavaa('averaging')suodintaennenvertai-

lua ja jakamallakuva esimerkiksikahteentoistaerikseenvertailtavaanalueeseen.[Ponceleon

& Srinivasan2002,22–23;ks. Rui et al. 1999,360.] Del Bimbo [1999,208] ja Prabhakaran

[1997, 77] mainitsevatmenetelmästä,jossaglobaalienhistogrammipohjaistenmenetelmien

toimintaaon parannettuosittamallakehyslohkoihin ja vertaamallakahdenperäkkäisenke-

hyksen vastaavien(myös ikkunoiksi kutsuttujen)alikehyksienvälisten värihistogrammien

eroja.Lohkoihin pohjautuvatmenetelmätvähentävätylitunnistamistaeli ylimääräistenotosra-

jojen löytämistä;vääriäleikkauksiavoidaankuitenkin edelleentunnistaasellaistenkehysten

välille, joilla on samankaltaisetpikseliarvot,muttaerilaisettiheyden('density')funktiot [Idris

& Panchanathan 1997, 156]. 

Ongelmienratkaisemiseksion ehdotettumyösintensiteettitilastoja('intensitysta-

tistics') otosrajojentunnistamisenmittarina [Rui et al. 1999,360]. Lohkopohjaisiinmenetel-

miin kuuluu myös todennäköisyyskerroin('likelihood ratio'). Tässämenetelmässätarkastel-

laankahdenkehyksenvälisiä vastaaviaalikehyksiäja niiden intensiteettiarvojentoisentason

('secondorder') tilastoja. Otosrajatunnistetaan,jos suurin osa lohkoista osoittaa('exhibit')

suurempiatodennäkyisyyskertoimiakuin mitä ennaltamääriteltykynnys.[Antani et al. 2002,

956; Brunelli et al. 1999,82; Del Bimbo 1999,206; Xiong et al. 1997,52.] Antani ja muut

[2002, 956] viittaavat vielä erääseenkirjallisuudessakäsiteltyynmenetelmään,jossakäyte-

täänhistogrammierojenmittaa('histogramdifferencemetric'eli HDM) ja paikkasidonnaisten

erojenmittaa('spatialdifferencemetric' eli SDM). Menetelmäolettaa,ettäotosvaihtuu,kun

kummatkin näistäarvoistaovat suhteellisensuuria.Brunelli ja muut [1999, 82–84] ja Del
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Bimbo [1999, 205–211]käsittelevätyksityiskohtaisestipakkaamattomassadatassatoimivia

algoritmeja leikkausten tunnistamiseen.  

Pakatussadatassatoimivat leikkauksentunnistamisalgoritmithyödyntävätvideo-

formaattien pakkausta. Algoritmit jakautuvat diskreetteihin kosinimuunnoskertoimiin

('DiscreteCosineTransform'eli DCT), liikevektoreihin, liikevektoreidenja DCT-kertoimien

yhdistelmäänsekäalikaistanhajotukseen('subbanddecomposition')[Idris & Panchanathan

1997, 157]. 

JPEG:nja MPEG:nkaltaisetkuvan-ja videonpakkausstandarditovatDCT-poh-

jaisia tekniikoita.DCT-kertoimetkantavatmukanaaninformaatiota,jota voidaankäyttääleik-

kaustenhavaitsemiseen.Kuvanpakkausmenetelmissä(MPEG ja MJPEG)videokehysryhmi-

tellään8 * 8 -pikselin yksiköihin, joihin DCT-kertoimiasovelletaan.Kertoimet ovat mate-

maattisestisuhteessapaikkasidonnaiseenalueeseen,ja siten ne edustavatkehystensisältöä.

TästäsyystäDCT-kertoimiavoidaankäyttääotosrajojentunnistamiseenpakatussavideoda-

tassavertailemallaotostenDCT-kertoimia:jos kertoimeteroavattoisistaanpaljon,neeivätto-

dennäköisestikuulu samaanotokseen.[Antani et al. 2002,956;Brunelli et al. 1999,84; Idris

& Panchanathan1997,157;Prabhakaran1997,77–78;Rui et al. 1999,360.]JotkinDCT-poh-

jaisetalgoritmit ovat herkempiäasteittaisillemuutoksillekuin toisetja jotkut, vaikkaovatkin

nopeitalaskea,ovat taipuvaisiatunnistamaanväärinleikkauksiasamallatavallakuin pikselei-

den vertaamiseenperutuvatmenetelmät[Del Bimbo 1999,211–212;Idris & Panchanathan

1997, 158]. 

OtosrajojentunnistamiseenvoidaankäyttäämyösMPEG-virtaansulautettujalii -

kevektoreita[Rui etal. 1999,360]. Liikevektorilla tarkoitetaanvektoria,jonkahavaittavapiir-

re luo siirtyessäänkehyksenyhdestäpaikastatoiseenpaikkaanseuraavassakehyksessä.Liik -

keenarvioiminenja kompensaatioovatkeskeisessäroolissavideonpakkaamisessa,jossahyö-

dynnetäänajallista toisteisuuttaperäkkäistenkehyksienvälillä. Otosrajatunnistetaanarvioi-

malla kahdenperäkkäisenkehyksenvälistensamankokoistenlohkojenpaikaltaansiirtymistä

eli liikevektoreita:liikevektoreidenmuutoksetotoksensisälläovatyleensäjatkuvia,muttajat-

kuvuus katkeaaotoksenvaihtuessa.[Idris & Panchanathan1997, 158; Prabhakaran1997,

79–80.] 

Idris ja Panchanathan[1997,159] esittelevätmenetelmän,jossaajallistasegmen-

tointia sovelletaanpakatunvideonalimmallaalikaistalla.Tätävartenon tutkittu neljäämittaa

('metrics'):(1) histogrammieneroja,jotka eivätole herkkiäobjektienliikkeelle, muttaherkkiä

kameranliikkeelle kutenpanoroinnilleja zoomaukselle;(2) erokehyksien('differenceframe')

histogrammeja,jotka ovat herkkiäobjektienliikkeelle; (3) lohkohistogrammieneroja('block

histogramdifference'),jotka ovatherkkiäpaikalliselleobjektienliikkeelle; (4) lohkovaihtelun
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eroja('block variancedifference'),jotka ovat herkkiäpaikalliselleobjektienliikkeelle. [Idris

& Panchanathan1997,159.] Brunelli ja muut [1999, 84–85]käsittelevätlisääpakatussada-

tassa toimivia leikkauksien tunnistamisen algoritmeja.

4.1.1.2 Asteittaisten siirtymien tunnistaminen

Videonleikkauksessakäytettävättehosteetlevittävätsiirtymänkahdenotoksenvälillä useam-

man kehyksenalueelle,jolloin siirtymätehostemuodostaaoman lyhyen videosekvenssinsä

aloitus- ja lopetuskehyksineen[Del Bimbo 1999, 212]. Siirtymätehosteitakohdellaansek-

vensseinäitsessään,ja nepyritääntunnistamaansamallatavallakuin otokset.Yleisimpienas-

teittaistentehosteideneli häivytysten('fade'),liuotusten('dissolve'),himmennysten('matte')ja

pyyhkäisyjen('wipe') lisäksi on olemassakymmeniäerilaisiatehosteita.Asteittaisetsiirtymät

eivätkuitenkaanole yhtäyleisiäkuin leikkaukset.[Brunelli et al. 1999,85; Del Bimbo 1999,

203–204.] 

Häivytyson optinenprosessi,jossaotosvähitellentummennetaankunnesviimei-

sestäkuvasta tuleetäysinmusta– tai päinvastoinvalaistaanmustaruutu valkeaksi[Del Bim-

bo 1999,212;Ponceleon& Srinivasan2002,20]. Liuotuson voimistamisen('fade-in')ja häi-

vyttämisen('fade-out') päällekkäiskuvaus.Kumpikin tehostenäkyy samaanaikaan,mutta

aiempi otos himmeneemustaksija uusi tulee näkyviin samanaikaisesti[Del Bimbo 1999,

213]. 

Pyyhkäisyt('wipe') ja himmennykset('matte')ovat paikkasidonnaisiatehosteita.

Pyyhkäisyssä– joka voi olla horisontaalinentai vertikaalinen– seuraavanotoksenensimmäi-

senkuva työntääedellisenotoksenviimeisenkuvan asteittaisestiulos ruudulta[Del Bimbo

1999,219–220;Ponceleon& Srinivasan2002,20]. Himmennyksessävisuaalinenkenttätum-

mennetaantai sameutetaanasteittaisestiyleensäruuduntäyttävänympyränmuotoisesti.Him-

mennyksiäkäytettiin paljon mykkäfilmeissäja animaatioissa,mutta nykyäänne ovat varsin

harvinaisia. [Del Bimbo 1999, 220.] 

Peräkkäistenkehystenvälisiä erojavertailevatmenetelmäteivät toimi asteittai-

sissasiirtymissä,koskamuutoksetkehystenvälillä ovat leikkaustehosteitakäytettäessäliian

pieniä[Brunelli et al. 1999,85]. Leeja Smeaton[1999,10] mainitsevatjoidenkinindeksointi-

järjestelmienmahdollistavankynnyksen('threshold')säätämisenennenautomaattistasegmen-

tointia, mikä tarkoittaa,ettäotosrajojahavaitsevanalgoritmin herkkyyttäsäädetäänindeksoi-

tavallemateriaalillesopivaksi[Lee & Smeaton1999,10]. Asteittaisiasiirtymiä vartenkäyte-

täänyleensäkahtakynnystä:toinenon globaali ja tarkoitettuvälittömiä siirtymiä varten,ja
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toisen avulla etsitäänsiirtymätehosteita.[Ponceleon& Srinivasan2002, 23–25; Rui et al.

1999,360.] Seuraavaksikäsitelläänyleisimpiäerityyppistenasteittaistensiirtymien tunnista-

miseen tarkoitettuja menetelmiä.

Kaksoisvertailumenetelmässäotetaanerityisestihuomioon,että kehyksetennen

ja jälkeenasteittaisensiirtymänovatyleensähuomattavastierilaisia,vaikkaerotkehystenvä-

lillä siirtymänsisälläovatkinpieniä.Histogrammienerotperäkkäistenreunojenvälillä asteit-

taisessasiirtymässäovat pienemmätkuin välittömässäsiirtymässä,mutta suuremmatkuin

normaalistiotoksensisällä.Ensimmäisellävertailukerrallakäytetäänkorkeaksiasetettuakyn-

nystävälittömiensiirtymientunnistamiseksi.Tässävaiheessatunnistettunaon otoksenja tois-

taiseksi tunnistamattomanasteittaisensiirtymän yhdistelmä.Toisella vertailukerrallaedellä

tunnistettuunsekvenssiinsovelletaanvähennettyäkynnystäja pyritään tunnistamaanpoten-

tiaalinenaloituskohtaasteittaisellesiirtymälle, jota verrataanseuraaviinkehyksiin kasaantu-

vien erojenmittaamiseksi.[Apers et al. 1997,172–173;Brunelli et al. 1999,88; Del Bimbo

1999,215; Idris & Panchanathan1997,156.] Idris ja Panchanathan[1997,158] kertovatme-

netelmästä,joka on liikevektoreidenja valotiheyden('luminance')DCT-kertoimienristeytys.

Kaksivaiheisen('two-pass')algoritminensimmäiselläkäyttökerrallamerkitäänepäillyt otosra-

jat, ja toisellakerrallakaikki liuotusalueellesijoittuvatepäillyt kehyksetjäävätmerkitsemättö-

mäksi.Kaikki merkityt kehyksettutkitaan.Josmerkittyjen kehyksienja edellisenotosrajan

välineneroylittää kynnyksen,merkitty kehyson oikeaotosraja.[Idris & Panchanathan1997,

158–159.] 

Tasanteen('plateau')tunnistamisessaotetaanhuomioonse,ettäasteittaisissasiir-

tymissäperäkkäistenkehystenvälinenero ei ole tarpeeksisuuri otosrajojentunnistamiseksi.

Ongelmapyritäänratkaisemaanvalitsemallavertailtavaksikaksi otostapitkältä aikaväliltäja

suorittamallaniille yhdenmukainen('uniform') ajallinen alinäytteistäminen('subsampling')

vertailemallakehyksiätietyn matemaattisenkaavanmukaansensijaan,ettäverrattaisiinvain

peräkkäisiä kehyksiä keskenään [Brunelli et al. 1999, 85].

Otosrajojentunnistaminenmallintamalla('detectionby modelling')perustuuas-

teittaistensiirtymätehosteidenmatemaattiseenmallintamiseen.Malleja on kehitelty muun

muassaliuotuksia, häivytyksiä,pyyhkäisyjäja himmennyksiävarten. [Brunelli et al. 1999,

86–87; Del Bimbo 1999, 216–217, 220; Idris & Panchanathan 1997, 157]. 

Otosrajojavoidaantunnistaamyösseuraamallaobjektienreunojenilmestymistä

ja katoamista (kuvankäsittelymenetelmilläkäsitellyissä) kuvasarjoissa;Brunelli ja muut

[1999] kutsuvat tätä piirrepohjaiseksitunnistamiseksi.Otosrajoissatai häivytyksissäuusia

reunoja(“intensiteettireunoja”Brunellin ja muiden[1999] mukaan)ilmestyy kaukanavan-

hoistaja vanhatreunatkatoavatkaukanauusista.Objektienreunapikseleitä('edgepixels'),jot-
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ka ilmestyvät tai katoavat kaukana vanhoista reunapikseleistä,tarkastellaan tulevina

('entering')tai lähtevinä('exiting') reunapikseleinä.Otoksettunnistetaanlaskemallatulevienja

lähtevienpikseleidenmääräkahdessaperäkkäisessäkehyksessä– eli niiden (mustien)pikse-

lien määrä,jotka ovatläsnäkehyksessä,muttakatoavatseuraavassa.Joserotkehyksienvälillä

ovattarpeeksisuuret,oletetaan,ettäkyseessäon otosraja.Leikkaukset,häivytyksetja liuotuk-

set havaitaanlaskemallatulevat ja lähtevätreunapikselit,kun taaspyyhkäisythavaitaantar-

kastelemallareunapikseleidenpaikkasidonnaistajakaumaa.Menetelmätoimii hyvin myös

raskaastipakatuissavideoissa.[Antani et al. 2002,956;Brunelli et al. 1999,87–88;Del Bim-

bo 1999,209–211,222–223;Ponceleon& Srinivasan2002,22; Rui et al. 1999,360.] Teo-

reettisestanäkökulmastapyyhkäisyjäei voida erottaakameranliikkeistä kutenjäljittämisestä

('tracking')ja noususta('boom'),sillä kummassakinkehyksienpikselit käyvätläpi yksinkertai-

senkäännöksen('translation').Niinpä kyseisetpaikkasidonnaisettehosteet('edits')havaitaan

vertaamalla niitä niiden abstrakteihin malleihin. [Del Bimbo 1999, 220.] 

4.1.1.3 Segmentointimenetelmien luotettavuus

Antani ja muut [2002,958–959]esitteleväthistogrammipohjaistenalgoritmiensuorituskykyä

otosrajojentunnistamisessa:parasalgoritmisaavuttiRGB-väriavaruudessaparhaimmillaan68

%:n saannin95 %:n tarkkuudella.Toisin sanottunaalgoritmi tunnistaa68 % otosrajoista,kun

tarkkuuson vielä riittävät 95 %. MPEG-pohjaisistaalgoritmeistaparhaanalgoritminsaantioli

79 % ja tarkkuus88 %. Josotoksettunnistetaanväärin,sevaikuttaamuunmuassatarinanyk-

siköidenmuodostamiseenja niiden esittämiseen.Brunelli ja muut [1999, 90] toteavat,että

leikkaustentunnistamiseenkäytettävienalgoritmienluotettavuuson hyvä. Sensijaanasteit-

taistensiirtymien, erityisesti liuotusten, tunnistaminenon osoittautunuthuomattavastivai-

keammaksi.[Brunelli et al. 1999,90.] Del Bimbon[1999,223] mukaanpakatussavideodatas-

sa toimivien menetelmienluotettavuusleikkaustenhavaitsemisessaon lähesyhtä hyvä kuin

pakkaamattomassakindatassatoimivien menetelmien,mutta pakkaamattomassadatassatoi-

mivien menetelmienluotettavuusheikkeneemonimutkaistensiirtymätehosteidenkohdalla.

Pakkaamattomassadatassatoimivat menetelmätovat luotettavampia, muttanevaativatenem-

mäntallennustilaaja enemmänlaskentatehoa.[Del Bimbo 1999,223.] Leikkaustentunnista-

misessahistogrammipohjaisetmenetelmätovat epäherkkiähitaille kameranliikkeille kuten

panoroinnilleja zoomaukselle.Niillä on mahdollisuussaavuttaalähes95 %:n tarkkuusarvoja.

Useimmathistogrammipohjaisetmenetelmätovatkuitenkinherkkiänopeillekameranliikkeil -

le ja suurille tai nopeastiliikkuville objekteille.Nopeatmuutoksetkirkkaudessaheikentävät
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histogrammipohjaistenalgoritmien suorituskykyä.Joka tapauksessakynnystenasettaminen

on tärkeääläheskaikissa tekniikoissa.Histogrammipohjaisetmenetelmätvaativat toisaalta

vain vähän prosessoritehoa. [Del Bimbo 1999, 223.] 

Reunojenmuuttumiseenperustuvatmenetelmäthäiriintyvät pahastikahdenpe-

räkkäisenkehyksenvälisestäheikostakontrastista.Ne ovat myöserittäin herkkiäkynnysten

säädöille:huonostisopivatsäädöttekevätalgoritmistaherkänhälylle. Lisäksi reunojenmuut-

tumiseenperustuvissamenetelmissähäivytyksetja liuotuksetmeneväthelpostisekaisin,var-

sinkin jos liuotuksiin liittyy liikettä. Mallintamiseenperustuvamenetelmäon luotettavaväline

asteittaistensiirtymien tunnistamiseen,vaikkakin häivytyksetja liuotuksetsaattavatjoissakin

tilanteissamennäsekaisin.[Del Bimbo 1999,224.] Del Bimbon [1999,224] mukaankaikilla

asteittaistensiirtymien tunnistamiseentarkoitetuillamenetelmilläon vaikeuksiahavaitaliuo-

tuksia,jos kaksihyvin samankaltaistaotostaliuotetaansamoillatai samankaltaisillahäivytys-

asteilla('faderate').Vastaavastinopeathäivytykset('fade')ja liuotuksetaiheuttavatmyöson-

gelmia, koska ne eivät eroa tarpeeksi leikkauksista. [Del Bimbo 1999, 224.]

4.1.1.4 Avainkehysten valitseminen

Kunhanotostenja kohtaustenvaihdokseton tunnistettuja video jäsennettytarkoituksenmu-

kaisiin segmentteihin,niistä valitaanavainkehyksiä.Avainkehyson videosekvenssistävalittu

yksittäinenkehys,joka edustaakokonaistasekvenssiä.Avainkehystenavullaesitetäänvideo-

sisältöätiivistetyssämuodossa(mistälisääluvussa5), muttaniitä tarvitaanmyösobjektienja

paikkasidonnaistenominaisuuksientunnistamisessa,sillä paikkasidonnaisetpiirteetpoimitaan

avainkehyksistä.[Antani et al. 2002,957; Del Bimbo 1999,230,255; Idris & Panchanathan

1997,159; Rui et al. 1999,360.] Xiongin ja muiden[1997, 58] mukaanon järkevääesittää

mahdollisimmanpaljon videonsisällöstäkäyttämällämahdollisimmanvähänavainkehyksiä.

Näin ollen on tarkoituksenmukaistavalita avainkehyksiävain silmiinpistävästimuuttuneista

otoksista [Antani et al. 2002, 957].

Avainkehyksienpoimimiseksisegmenteistäon ehdotettuuseitaerilaisiaalgorit-

meja.Yksinkertaisimmillaanavainkehykseksivoidaanvalita segmentinensimmäinenkehys,

ja tätäkehystävoidaankäyttääviitteenävarsinaistaavainkehystävalittaessa.Muut kirjallisuu-

dessaesitellytavainkehyksiäpoimivatalgoritmit perustuvatesimerkiksioptisenvirtauskentän

analyysiin,videovirranmerkittäviintaukoihintai liikekuvioidenkäyttämiseen.Liikepohjainen

avainkehystentunnistaminenperustuusiihen,että ohjaajattoistuvastikäyttävätkameranlii -

kettä– ja näyttelijäteleidenkorostamista– rakentaakseenmonimutkaisiaviestejäyksittäisiin
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otoksiin.Avainkehysvoi olla esimerkiksiotoksenkymmeneskehys,otoksenensimmäinenja

viimeinen tai, puhuttaessakehittyneemmistämenetelmistä,avainkehyksetvoidaanvalita si-

sällönmonimutkaisuuden,otoksenaktiivisuudentai liikkeen perusteella.[Brunelli et al. 1999,

98; Idris & Panchanathan1997,159;Rui et al. 1999,360–361;Xiong et al. 1997,58–60.]Jos

paljon toimintaasisältävästäotoksestatai kohtauksestaotetaanvain pari avainkehystä,ne ei-

vät välttämättäriitä esittämäänvideosisältöäkunnolla,vaanlopputuloksenaon semanttinen

katkos('semanticdiscontinuity').Toisaaltajos otoksissaon vähäntoimintaa,avainkehyksissä

voi olla liikaa toisteisuutta. Kummatkin näkökohdat on otettava huomioon. [Xiong et al. 1997,

60.] Xiongin ja muidenmukaanryppäytystekniikoita('clusteringtechniques')voidaankäyttää

niin, ettäetsitäänkehysryppäitäotoksestaja valitaanavainkehyksiksine kehykset,jotka ovat

lähinnäryppäidenkeskustaa.Toinentapaon verrataotoksenensimmäistäkehystäsekventiaa-

lisesti seuraaviinkehyksiinja valita ensimmäinenoleellisestierilainenkehysavainkehyksek-

si. [Xiong et al. 1997, 60.]

4.1.2 Uutisjuttujen tunnistaminen

Segmentointion suhteellisenongelmatontaniin kauan,jos tyydytäänvain erottelemaanotok-

siatoisistaan.Otoksetovatkuitenkinuseinliian lyhyitä 6, jotta nevoisivatvälittääsemanttisia

merkityksiä:jos uutisvideossaäänion keskeisininformaatiotavälittäväkomponentti,kuinka

paljonehditäänsanoaesimerkiksiviisi sekuntiakestävässäotoksessa?Pelkästäänotoksiaseg-

mentoimallaei pystytävastaamaanuseimpiintiedonhakuongelmiin:samallatavallakuin teks-

tit muodostuvattietyllä tavallajärjestetyistälauseista,informaatiotavälittävättarinatmuodos-

tuvat tietyllä tavalla järjestetyistäotoksista.Bolle ja muut [1998] kutsuvattarinanyksiköksi

ryhmääketjutettujaotoksia,jotka kuvaavatajallisestijatkuvaa('continuous')tapahtumaa.Del

Bimbo [1999, 225] kutsuuotoksiakorkeammantasonajallisia yksiköitä makrosegmenteiksi.

Vaikka tapahtumatovatkinajallisestijatkuvia ja nehalutaansellaisenaesittää,video on väli-

neenäsekventiaalisuutensatakia epäjatkuvaesitystapa.Epäjatkuvuusei esiinny pelkästään

kehystenja otostenvälillä, vaanmyös tarinanyksikköjen välillä on ajallistakatkonaisuutta.

Bollen ja muiden[1998] mukaankunnollaleikatunvideontuottamajatkuvuusmerkityksessä

peittääalleenvarsinaisenesitystavanepäjatkuvuudet.Merkityksetvälitetäänvideoissamon-

taasiksikutsutunmenetelmänavulla,jossakuvallisiayksittäisiäotoksia,jotka ovatneutraaleja

merkityksessäerillään,yhdistellääntuottamaanhaluttujamerkityksiä.Videoidenindeksoinnin

6 Liitteessä 8 analysoidun uutisjutun otosten pituudet vaihtelevat parista sekunnista aina ensimmäisen
uutisjutun juonnon kahdeksaantoista sekuntiin. Useimpien otosten pituus vaihtelee viiden ja kymmenen
sekunnin välillä.
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haasteenaon löytää merkityksenepäjatkuvuuseli semanttistasisältöävälittävien tarinoiden

yksiköidenväliset katkokset– esimerkiksisiirryttäessäuutisjutustatoiseen– tai vastaavasti

todentaamerkityksenjatkuvuusotosryhmienvälillä. [Bolle et al. 1998.]Näidenkatkostenpe-

rusteella muodostetaan kohtauksia ja muita semanttisesti merkittäviä tarinan yksikköjä. 

Videon ajallisenhierarkiantunnistamiseksivaaditaanpelkkääotostentunnista-

mista kehittyneempiämenetelmiä.Ongelmanaon se,ettämitä korkeammalletasolleraken-

teellisessahierarkiassasiirrytään,senvaikeammaksitunnistaminenkäy.Otostenvälistenrajo-

jen tunnistaminenonsuhteellisenhelppoa,muttavarsinaisetsemanttisetmerkityksetvälittävät

kohtauksetovat jo huomattavasti vaikeamminpoimittavissa.Varhaisetvideomallinnuksenlä-

hestymistavateivät tukeneetsegmenttienjärjestämistäsemanttisestimerkittäviksiyksiköiksi

[Petkovi
�

& Jonker2000]. Video saatettiinjärjestäävain peräkkäisiinsegmentteihinkuluneen

ajan perusteellasensijaan,että samaaasiaakäsittelevätsegmentitolisi järjestettyryhmiksi

niiden samankaltaisuudenja ajallistensuhteidenperusteella[Bolle et al. 1998]. Rui ja muut

[1999, 360] tosin lisäävät,ettäongelmattutkimuksenrajoittumisessaotostenja avainkehyk-

sientasollepätevätmyösvisuaalisestisamankaltaisistaotoksistamuodostettuihinryhmiin, sil-

lä nekään eivät vielä varsinaisesti välitä videon semanttista sisältöä.    

Petkovi
�
in ja Jonkerin[2000] mukaanvideon segmentointikriteeritvoivat olla

syntaktisiatai semanttisia.Syntaktisetkriteerit, joita käsiteltiinedellä,tuottavatvideostakiin-

teitä segmenttejä,jotka on tallennettuyhtäjaksoisenkamerantoiminnanaikana.Syntaktisten

kriteerienongelmiaovat kuitenkin niiden joustamattomuusja rajoitukset:kiinteästi segmen-

toidut videot mahdollistavatvain yhdenesityksenalkuperäisestädatasta.Lisäksi on otettava

huomioon,että segmentienkäsitteleminentoisistaanirrallaan jättääkontekstuaalisenulottu-

vuus täysin huomiotta,mikä taasvaikeuttaaentisestäänoikeiden semanttistenmerkitysten

tuottamista.[Petkovi
�

& Jonkerin2000.]Ongelmanasyntaktisissamenetelmissäon siis se,et-

tä segmentoinninjälkeenlopputuloksenaon iso joukko lyhyitä, toisistaanirrallaanolevia vi-

deosekvenssejä,joidenvälisetsuhteeton hukattu.Bolle ja muut[1998] kutsuvattämänkaltais-

ta syntaktistasegmentointiayksinkertaisestiotosrajojentunnistamiseksi('shot-boundaryde-

tection'). Kohtauksienkaltaistensemanttisten(vrt. fyysiset sekvenssit)yksiköiden tunnista-

mistavoidaankutsualoogiseksisegmentoinniksi.Bolle ja muut [1998] toteavat,ettäotosten

välistensemanttistentulkintojen tuottaminenon ainakin yhtä tärkeääkuin otostensisäinen

analyysi.Otostenvälistensuhteiden(tai niiden puuttumisen)tunnistaminenmahdollistaavi-

deonrakenteenuudelleenlöytämisenja semanttisenmerkityksenassosioimisenotossarjoihin

[Rui et al. 1999,360]. Segmentointiinliittyy vielä yleistenajallistentapahtumientunnistami-

nen,esimerkiksi”puhuvienpäiden”välisenkeskustelunerottaminenmuustavideosisällöstä,

ja otoksiapidemmillä aikaväleilläesiintyvienobjektientunnistaminen,joiden segmentointia
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voidaan pitää semanttisena. [Bolle et al. 1998; Brunelli et al. 1999, 100.] 

4.1.2.1 Ajallinen hierarkia

Otostenvälisen prosessoinnintarkoituksenaon korkean tason videorakenteenjohtaminen

[Bolle et al. 1998]. Petkovi
�
in ja Jonkerin[2000] sekäRuin ja muiden[1999, 360] mukaan

tutkimuksessaollaanpäädyttyvideonrakenteenesittämiseenhierarkiana,jossamonimutkai-

sia videoyksikköjätuotetaanyhdistelemälläsegmentoitujaalkeisyksikköjä(eli käytännössä

otoksia)korkeammantasonyksiköiksi. Useimmitenkäytetäänhierarkiaa,jossaylimmällä ta-

solla on tarina(esimerkiksiuutisjuttu),sittenkohtaukset,otoksetja lopulta kehykset.Siirryt-

täessävideoesityksenhierarkiassakorkeammalletasolletoisiinsaliittyviä ('relate')otoksiayh-

distetäänryhmiksi, joista tuotetaanpuu-muotoinenesitysselailuavarten[Petkovi
�

& Jonker

2000; Rui et al. 1999, 360]. 

Videon ajallinenhierarkiavoidaanesittääyksinkertaisestilaajentamallakerrok-

siin perustuvaalähestymistapaaperiytymisellä('nesting'),jolloin videon elementitesitetään

hierarkkisestiorganisoituinasolmuinapuussa.Käyttäjävoi tällöin tutkia solmujensuhteitaja

niitä konteksteja,joissa kukin solmu esiintyy. Semanttisestisuuntautuneetlähestymistavat

voivat hyödyntäämyöshierarkkistaesitystapaa:videoistapoimitaanobjektejaja tapahtumia,

joidenesiintymisenperusteellavideosegmentoidaan.Jokainenobjekti, ryhmäobjektejatai ta-

pahtumiayhdistetäänjoukkoonkehyssekvenssejä.Joskäyttäjähaluaanähdäjohonkinhierar-

kian sisäiseensolmuunyhdistetynvideosekvenssin,hakujärjestelmänpitäisi luodasommitel-

ma ('composition') videosekvenssejä,jotka ovat yhteydessätämän solmun perillisiin

('children'). [Petkovi
�
 & Jonker 2000.]

Joskaksi otostaovat visuaalisiltaominaisuuksiltaansamankaltaisia,on todennä-

köistä,että ne kuuluvat samaanryhmään.Ruin ja muiden[1999, 360–361]mukaanotokset

voidaanryhmitellä esimerkiksi(1) pelkästäänajanperusteellailman, ettävisuaaliseensisäl-

töön kiinnitetäänmitäänhuomiota,tai (2) pelkästäänvisuaalisensisällönperusteella,jolloin

aikaaei otetahuomioon.Valitettavastikummassakaanmainitussaotosryhmiinperustuvassa

lähestymistavassavideon rakenteistaminenei tapahduedelleenkääntarpeeksikorkeallase-

manttisellatasolla.[Rui et al. 1999,360–361.]Seuraavaksikäsitellääntarkemminotosryh-

mien tuottamista.

4.1.2.2 Otosten ryhmittely: mallit ja säännöt
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Kohtaustentasollatapahtuvaanvideonjäsentämiseenon kaksi lähestymistapaa:mallit ja ylei-

set säännöt.Mallipohjaisessalähestymistavassaensin rakennetaanapriorinenmalli nimen-

omaisestasovelluksestatai alueesta,joka halutaanmallintaa.Malli määrittääkohtausrajojen

tuntomerkit ('characteristics'),joiden avulla rakenteetonvideovirta voidaanabstraktoidara-

kenteiseksiesitykseksi.[Rui et al. 1999,361.] Brunellin ja muiden[1999,85] mukaanasteit-

taisiasiirtymäefektejäon käytettyjäsentämisen('punctuation')välineinä:esimerkiksi1950-lu-

vulle asti liuotuksia käytettiin kuvaamaanmuutostapaikassatai aikatakaumaa('flashback')

[Brunelli et al. 1999,85]. Tiettyjä ohjelmatyyppejävartensuunniteltujenmallien avulla voi-

daansaavuttaakorkeatunnistustarkkuus,muttaennenjäsentämistäon rakennettavamalli, mi-

kä vaatii paljon aikaa ja tietämystä kyseessä olevasta alasta. Rui ja muut [1999, 361] mainitse-

vat esimerkkejämallipohjaisistamenetelmistä,joita on esitettyTV-uutisia ja jalkapallolähe-

tyksiävarten.Toinenvaihtoehtovideoidenjäsentämiseenkohtaustentasollaon käyttäämulti-

modaalistasääntöpohjaistalähestymistapaa,jossaensintunnistetaanajallisia paikallisiasään-

töjä, jotka saadaanvälineensisällöstä.Tämän jälkeen kohtauksiatuotetaanyhdistelemällä

sääntöjä.[Rui et al. 1999,361.] Suosituimmatkirjallisuudessakäsitellyt lähestymistavatvi-

deoidenhierarkkistenrakenteidenlaskemiseenja esittämiseenkäyttävätaikarajoitettuakluste-

rointia ('time constrainedclustering')ja kohtaustensiirtymiskaaviota('scenetransitiongraph').

Ideananäissälähestymistavoissaon se, että otoksia ryppäytetäänniiden avainkehyksienja

ajallistensuhteidenvastaavuudenperusteella.Käsitellyt menetelmäteivät rajoitu tietyn tyyp-

pisiin videoihin ja toimivat pakatullaja pakkaamattomallavideodatalla.[Antani et al. 2002,

957; Bolle et al. 1998;Brunelli et al. 1999,102; Del Bimbo 1999,226–227;Kender& Yeo

1998, 7; Rui et al. 1999, 361; Yeo & Yeung 1997, 48.] 

Aikarajoitetussaklusteroinnissaotoksetryppäytetäänniiden visuaalisensisällön

ja ajallisensijainnin ('temporallocalities') perusteella.Otostenvisuaalistasamankaltaisuutta

voidaan tarkastella muun muassa avainkehysten histogrammien leikkauspisteiden

('intersection'),pikseleidenkorrelaationtai näidenyhdistelmänavulla. Avainkehyksistävoi-

daanvalita myös vaihtoehtoisiapiirteitä mitattavaksi:erilaistenpiirteiden kutenesimerkiksi

otostenkeston,paikkasidonnaisenvärien jakautumisen,hallitsevien liikeominaisuuksienja

tekstuurienominaisuuksiensekääänenpiirteiden käyttäminenmahdollistavaterilaistenryh-

mien muodostamisen.Aikarajoitettu klusterointi estääkahdentoisistaanajallisesti kaukana

olevansamankaltaisenotoksenryppäyttämisen:kaksi otosta,jotka ovat kaukanatoisistaan

ajallisesti,vaikka ne näyttäisivätkinsamalta,edustavateri kontekstejaja kuuluvat eri koh-

tauksiin.Ryppäyttäminenaloitetaantunnistamallaotosrajatkutennormaalistikinkehystenvä-

lisiä erojatarkkailemalla.Aluksi jokainenryväsmuodostuuyhdestäotoksesta.Jokaisellauu-

dellaaskeleellaalgoritmi yhdistääkaksisamankaltaisintaryvästäaikaikkunan('timewindow')
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sisällä uudeksi ryppääksi. Otosten etäisyys otetaan huomioon erilaisuuskynnyksen

('dissimilarity threshold')avulla, jolla mitataansuurintasallittuaerilaisuuttaryppäänkahden

otoksenvälillä. Yksinkertaisestiesitettynäaikarajoitetussaklusteroinnissavisuaalisestisa-

mankaltaisetotoksetryhmitelläänsamaanryppääseenja nemerkitäänsamoillakoodeillaolet-

taen,ettäneeivät ole ajallisestiliian kaukanatoisistaan.[Antani et al. 2002,957;Bolle et al.

1998;Brunelli et al. 1999,102;Del Bimbo 1999,226–227;Kender& Yeo 1998,7; Rui et al.

1999, 361; Yeo & Yeung 1997, 48.] 

Otossekvenssimallinnetaanmuuttamallase kaksiulotteiseenmuotoonkohtauk-

sensiirtymiskaavionavulla [ks. liite 1]. Otoksenkäsitteentaustallaon tässäerityisenvahvasti

se,ettäotosonkuvattuyhdelläkamerallaja yhdestäkameransijainnista.Kaaviossaonsolmu-

ja ('nodes'),jotka koostuvatryhmistäsamankaltaisiaotoksiaeli kameransijainteja,ja suunnat-

tuja yhteyksiä('directededges')eli linkkejä ('arcs'),jotka esittävättarinanajallistakulkua eli

ajassaeteenpäinsuuntautuviasiirtymiä näidenotostenvälillä. Yhdenryhmän(eli ryppään)si-

säistenotostenoletetaanolevankeskenäänsamankaltaisia,ja jokainenryhmä vastaasolmua

kaaviossa.Tarinanajallistavirtaaeli siirtymiä otostenvälillä kuvataansuunnatullalinkillä eli

yhteydellä:ryhmästäA ryhmäänB liitetäänainalinkki, kun otosryhmässäB on välittömästi

seuraavaryhmänA otokseennähden.Koska samankaltaisiaotoksia(eli kameransijainteja)

toistetaaneri järjestyksessä,kaavioistatuleetiiviitä, jos otosryhmienvälillä on paljonyhteyk-

siä('edge')eli vuorovaikutusta.Kohtauksenrajatuleevastaan,kunkaavioon ohuteli otokses-

ta on yhteysvain yhteensellaiseenotokseen,jota ei ole aiemminkäytetty;tällaistayksisuun-

taistalinkkiä ('directededge')kutsutaanleikkausyhteydeksi('cut edge').Leikkausyhteysosit-

taakohtauksensiirtymiskaavionalikaavioiksieli tarinanyksiköiksi.Mikäli leikkausyhteyttäei

löydy, kaavioon syklinenja kohtauksenvaihtumistaei tunnisteta.Tätävartentarvitaanaika-

rajattuaklusterointia,jossaaikaikkunanulkopuolistenotostenvälinenetäisyysasetetaanmah-

dollisimman suureksi,vaikka otoksetolisivatkin visuaalisestisamankaltaisia:samankaltais-

tenkaanotostenvälille ei merkitäenääryhmänsisäistävuorovaikutusta,koskaneon pakotettu

eri ryhmiin. [Kender& Yeo 1998;Bolle et al. 1998;Brunelli et al. 1999,102.] Kohtauksen-

siirtymiskaaviovoi esittäätarinanetenemisen,jossajokaistatarinanyksikköäedustaakytket-

ty alikaavio,joka on kytketty seuraavaantarinanyksikköönleikkausyhteydellä;lisäksi jokai-

nentarinanyksikkö on itsessäänkytketty alikaavio.Jokaisenalikaavionsisälläkuvasisältöja

ajallinenrakenneesitetäänsuppeassamuodossasolmujenja yhteyksienavulla.Segmentointi

tarinan yksikköihin toteutetaantarkastelemallakoko kohtauksensiirtymiskaavionsuljettuja

alikaavioita.Otostenväliset vuorovaikutuksetheijastuvatkohtauksensiirtymiskaaviossaläpi

jaksojen('cycles')ja kaavionsolmuistasaapuvientai menevienleikkausyhteyksien('cutedge')

määrässä.Tarinanyksiköt poimitaanetsimälläkohtauksensiirtymiskaaviostaleikkausyhteyk-
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siä, joiden poistaminenosittaa('disconnect')kaavion.[Antani et al. 2002,957; Bolle et al.

1998;Brunelli et al. 1999,102;Del Bimbo 1999,226–227;Kender& Yeo 1998,6–8;Rui et

al. 1999, 361; Yeo & Yeung 1997, 48.]  

Bollen ja muiden[1998] mukaanuseimmissatarinanyksikössäesiintyy useita

objekteja samanaikaisesti,ja kutakin objektia koskevat useat eri otokset on ketjutettu

('concatenate')toisiinsa.Eri tarinanyksiköihin kuuluvat solmut, jotka edustavatotosryhmiä

kaaviossa,eivät ole ketjutettujatai yhteydessätoisiinsapaitsi siirryttäessätarinanyksiköistä

toiseenleikkausyhteydenvälityksellä.Tarinanyksikön otostenintensiivisestävuorovaikutuk-

sentakia otoksetvoidaanmerkitä('label') niiden sisällöllisensamankaltaisuudenperusteella:

samaanryhmääneli solmuunkuuluvilla otoksillaon sitensamasymboli.Kun kaksieri otosta

on merkitty samallatavalla,on hyvin todennäköistä,ettäneesittävätsamojaasioita.Merkeis-

tä muodostettujasekvenssejävoidaankäyttääpaitsi tarinanyksiköidensegmentointiinmyös

yleistenajallistentapahtumientunnistamiseenvideoista.Kuhunkin tarinanyksikköön laske-

taan kuuluvaksi joukko sisällöltään samankaltaisia otoksia. [Bolle et al. 1998.] 

Oletetaan,että yksinkertaisenvideosekvenssinotokset on merkitty joukkona

{A-B-C-D-C---A-B}, missä“-” tarkoittaaleikkaustaja “---” asteittaistasiirtymää.Tässäta-

pauksessatarinanyksikkö muodostuisisiis yhteensäseitsemästäotoksestaja neljästäerilai-

sestakameransijainnista. Aliryhmä {CDC}muodostaisi oman tarinan yksikkönsäelleivät

otoksetA ja B sulkisi yksikköä.Koskatarinanyksikkö suljetaan,siinäei ole leikkausyhteyttä.

Sen sijaan joukossa {A-B-C-A---D-E-D-E-F-E-G} on kolme aliryhmää {A,B,C,A},

{D,E,D,E,F,E} ja yksittäinenotosG. Tässätarinanyksikössäon kaksi leikkausyhteyttä:A:n

ja D:n välillä sekäE:n ja G:n välillä. VastaavastiBollen ja muiden[1998] mukaanyleisiä

ajallisia tapahtumiavoidaantunnistaakäyttämällämerkkisekvenssejäja ottamallahuomioon

sekvenssienmerkkien toisteisuudentai sen puuttumisen.Esimerkiksi otoksien“D” ja “E”

vaihtelu saattaa hyvinkin olla “puhuvien päiden” vuoropuhelua.

Brunelli ja muut [1999,103] sekäDel Bimbo [1999,225–226]käsittelevätmyös

mediapohjaisiinsääntöihin('media-basedrules') pohjautuvaalähestymistapaa,joka perustuu

siihen, että ajallisessamediassakatsojalle täytyy antaavihjeitä, jotta tämä voisi tunnistaa

makroskooppisiamuutoksiatarinassa.Videoissatämänkaltaisiavihjeitäon monia:onerityisiä

siirtymätehosteitaotostenvälillä – joilla voidaanviestittääesimerkiksimuutostapaikassa– ja

muutoksialeikkausrytmissäja niin edelleen.Malli perustuujoukkoonsääntöjä,jotka on muo-

dostettuanalysoimallavideoita, tutustumallaelokuvateoriaanja keskustelemallaesimerkiksi

tuottajien,kriitikoiden ja muidenasiantuntijoidenkanssa.Sääntöjätuotettaessaotettavahuo-

mioon,kuinka(1) asteittaisetsiirtymätsijoitetaanleikkaustenväliin, (2) välimatka,jolla kaksi

samankaltaistaotostatoistetaankuvavirrassa,(3) vierekkäistenotostensamankaltaisuus,(4)
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leikkausrytmi,(5) musiikin läsnäolohiljaisuudenjälkeenja (6) kameranliikkeen samankaltai-

suus.[Brunelli et al. 1999,103; Del Bimbo 1999,225–226.] Näin esimerkiksikaksi saman-

kaltaistaotosta tunnistetaansamaanmakrosegmenttiin(eli ryhmään),mikäli ne löydetään

kahden tai kolmen otoksen välimatkan sisällä: tällä tavalla tunnistetaanhaastatteluiden

“puhuvat päät”. Kehyksienvälistä samankaltaisuuttatarkastellaanvertailemallapikseleiden

eroja('pointwisedifferences')matalanresoluutionvalotiheyskuvien('luminanceimages')vä-

lillä. [Del Bimbo1999,226.]Brunelli ja muut[1999,103–104]käsittelevätmallia tarkemmin.

Rui ja muut [1999, 361] mainitsevat,ettäsääntöpohjaisetmenetelmäteivät ole vielä täysin

kypsiä:uusiensääntöjentuottaminenja testaaminensaattavatolla aivanyhtä työläitäkuin so-

velluskohtaisten mallien tuottaminen. 

Rui ja muut [1999,361–367]tuovatesille menetelmän,jossakäytetäänälykästä

valvomatonta('unsupervised')klusterointitekniikkaaja aikamukautuvaaryhmittelyäkohtaus-

tasonsisällysluettelonrakentamiseksi(sisällysluetteloistalisää luvussa5). [Rui et al. 1999,

361.] Aikamukautuvanryhmittelyn avulla luodaanryhmiä, jotka toimivat välittäjänäotosten

ja kohtaustenvälillä. Tarkoituson järjestääsamankaltaisetotoksetryhmiin, sillä mitä enem-

mänotoksetmuistuttavattoisiaan,sitä suuremmallatodennäköisyydelläne kuuluvat samaan

kohtaukseen.Otostensamankaltaisuudenmäärittelyssäotetaanhuomioon,kutenedelläkäsi-

tellyissämenetelmissä,että(1) otostenpitäisi olla visuaalisestisamankaltaisiaeli niillä pitäisi

olla samantapaisetpaikkasidonnaisetja ajallisetpiirteet; (2) samankaltaistenotostenpitäisi ol-

la ajalliseltasijainniltaan('time locality') lähellätoisiaan.Ajallispaikallistenpiirteidenpoimi-

misessaotetaanhuomioonotostenaktiivisuus.Kehystentasollapoimitaanpiirteitä (tässäta-

pauksessavärihistogrammeja)paikkasidonnaiseninformaationkuvailemiseksi.Videon sek-

ventiaalisuudentakiavisuaalisestisamankaltaistenotostenlisäksipitääryhmitellämyösotok-

sia,jotka ovatsemanttisestiyhteydessätoisiinsa,vaikkaneeivätmuistuttaisitoisiaan:esimer-

kiksi puhuvat päät erilaista taustaavasten.Aikarajatun klusteroinnin sijaan Rui ja muut

[1999] käyttävätyleisempääaikamukautuvaaryhmittelyä,joka perustuuedellämainituille sa-

mankaltaisilleotoksilleasetettuihinehtoihin.Tässälähestymistavassakahdenotoksenvälinen

samankaltaisuuson visuaalisensamankaltaisuudenlisääntyväfunktio ja kehystenerojenvä-

hentyväfunktio. [Rui et al. 1999,362.] Mitä enemmänotoksetmuistuttavattoisiaanja mitä

lähempänäne ovat toisiaan,sitä suuremmallatodennäköisyydelläne kuuluvat samaanryh-

mään. 

Ruin ja muiden[1999, 363] mukaankohtaustenrakenteenkonstruoimiseksitar-

koituksenmukaisellasemanttisellatasolla tarvitaanaikamukautuvanryhmittelyn lisäksi äly-

kästävalvomatontaklusterointitekniikkaa,joka toimii kahdellaaskeleella:(1) kerätäänsa-

mankaltaisetotoksetryhmiin käyttämälläaikamukautuvaaryhmittelyä ja (2) yhdistetäänse-
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manttisestitoisiinsayhteydessäolevat ryhmätkohtauksiksi.Menetelmäratkaiseeaikarajoite-

tun klusteroinninepäjatkuvuudenongelman,joka johtuu aikaikkunankäyttämisestäotosten

samankaltaisuudenlaskemiseen.Aikaikkunan tarkoituson varmistaa,että liian kaukanatoi-

sistaanolevatsamankaltaisetotokseteivätsijoitu samaanryhmään.”Ikkunaefektiksi” kutsuttu

ongelmatuleeesiin,kun samankaltaisetotoksetovathiemankauempanatoisistaankuin mitä

ikkunan pituudeksion säädetty– esimerkiksitilanteessa,jossaaikaikkunaon säädettykah-

deksaanotokseenja samankaltaisetotoksetovatyhdeksänotoksenpäässätoisistaan.Tämän-

kaltainenepäjatkuvuussaattaaaiheuttaavääränryppäytyksenja tekeeryppäytysmenetelmästä

herkänikkunoidenkoolle. OngelmanratkaisemiseksiRui ja muut [1999,363] ehdottavatkä-

sitettänimeltäänajallinenhoukutus('attraction'),joka on jatkuvaja väheneväkehystenerojen

funktio. Monissatapauksissaotosei ole tarpeeksisamankaltainenkuin muut sopiakseenmi-

hinkäänjaksoon('scene').Otos voi kuitenkin olla tarpeeksisamankaltainentietyssämäärin

useimpienjaksonryhmienkanssa.Osalähestymistavoistavertaavain yksittäistäotostayksit-

täisiin ryhmiin eikäkoko jaksonkaikkiin ryhmiin. [Rui et al. 1999, 363.]Rui ja muut[1999,

363–366]käsittelevätjärjestelmäntoimintaayksityiskohtaisemmin.Menetelmässäkohtausten

tunnistaminentoimii kohtuullisenhyvin useimmillavideotyypeillä,muttaseon kuitenkinpa-

rempihidastempoisissavideoissakuin nopeatempoisissa,koskaviimeksi mainituissavisuaali-

nensisältöon yleensämonimutkaisempaaja vaikeampaatunnistaa('capture').Kuten monet

muutkinmenetelmät,lähestymistapaon taipuvainenylisegmentointiineli merkitsemäänkoh-

tauksen rajan, vaikka sellaista ei olisikaan. [Rui et al. 1999, 366.] 

Brunelli ja muut[1999,104],Bolle ja muut[1998] sekäDel Bimbo [1999,227–-

228] käsittelevätTV-uutistenjäsentämiseentarkoitettuamallia, joka perustuuaprioriseentie-

toon mallinnettavastaalueesta.Esimerkiksiuutistensäädeltyrakennemahdollistaayksinker-

taisenja tarkanmallintamisen.Mallit tuotetaantilaa koskeviensiirtymien avulla, jossajokai-

nen tila vastaauutislähetyksenvaihetta,kuten uutisankkurinpuhettauutisstudiossa.Indek-

sointi aloitetaanotostensegmentoinnilla,minkä jälkeenotoksistapoimitaanavainkehyksiä,

jotka luokitellaanuutisankkurinsisältäviinotoksiin (eli uutisstudioon)ja varsinaisiinuutis-

otoksiin (eli uutisjuttuihin ja -sähkeisiin).Ankkuriotoksetmuodostuvatkolmestaalamallista:

(1) aluemallitkäsittävätuutisankkurin,uutisikonin,uutisohjelmanotsikkopalkin,uutisankku-

rin nimipalkin ja taustan;(2) kehysmallitmuodostuvatpaikkasidonnaisistaasetelmistaedellä

mainittujaaluemalleja;(3) otosmallitmuodostuvatluetteloistaedellämainittujakehysmalleja,

joiden avulla kukin otostyyppion mallinnettu.Ankkuriotoksettunnistetaanennaltamääritel-

tyjen mallikuvien ja ajallistenpiirteiden avulla: ensinpaikallistetaanpotentiaalisiaankkuri-

otoksia,ja ajallisestitäsmäävistäotoksistavalitaankehyksiäkehysmallienkanssatäsmäytettä-

väksi.Del Bimbo[mt.] mainitseevertailuunkäytettäväänesimerkiksikaavio-ja histogrammi-
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täsmäytyksenyhdistelmää.Mahdollisesti uutisankkurinsisältävienavainkehystenhahmoja

('pattern')verrataankunkin ankkuriotoksenkehysmallinhahmoihin.Kehysmallinavulla ke-

hyksetositetaanalikehyksiineli alueisiin,joidensijainninkehysmalliosoittaa,ja kutakin ali-

kehystä(eli aluetta)verrataansitävastaavaanaluemalliin.Lopulta jokaisenuutisjutunindeksi

sisältääotostenmäärän,aloitusajan,kestonja joukon avainkehyksiä,jotka edustavatotosten

visuaalistasisältöä.Menetelmässäkäytetäänsiis videonvisuaalisiaja ajallisiaelementtejäyh-

dessäobjektienpaikkasidonnaistasommitteluakoskevanaihetiedonkanssa.Koskamalli pe-

rustuu aprioriseentietoon, sitä voidaansoveltaavain tietyissä konteksteissa.[Bolle et al.

1998; Brunelli et al. 1999, 104; Del Bimbo 1999, 227–228.] 

Brunelli ja muut [1999, 105], tiivistäessään digitaalisen videon automaattisten in-

deksointimenetelmiennykytilaa, toteavat,ettävideonautomaattinentiivistäminenei ole vielä

tuottanutkorkealaatuisiatuloksia,koskasemanttistenkäsitteidenjohtaminenon vaikeaa.Vi -

deon(ajallisen)rakenteentunnistaminenon yhä alkutekijöissäänja hyviä tuloksiaon saavu-

tettu vain rakenteisissavideoissa.Nähtävästikuvankäsittelymenetelmäteivät yksistäänriitä

vaanvaaditaanintegroidumpiaratkaisuja,joissaotetaanvideokuvanlisäksihuomioonviestin-

nän muut kanavat.[Brunelli et al. 1999,105.] Lisää menetelmiäkäsittelevätmuun muassa

Antani ja muut [2002, 957–958]. 

4.1.2.3 Segmentointi multimodaalisesti

Ääniraitaavoidaankäyttääapunamakrosegmenttienja otosryhmientunnistamisessa,etsit-

täessäkuvavirrastamielenkiintoisiakohtiaja tarkistettaessa,ettävideodatasopii ennaltamää-

riteltyyn malliin kohtauksista.Äänenanalyysiperustuuesimerkiksiurheilutapahtumissauu-

tisreportterintai juontajanavainsanoihinja yleisönhurraukseen.[Del Bimbo 1999,229.]Esi-

merkiksi Chang,Zeng,Kamel ja Alonso [1996] ovat kehittäneeturheiluvideoitavartenauto-

maattisenindeksointijärjestelmän,jossaääniraitaakäytetääntiettyjen avainsanojentunnista-

miseenvideosta– urheilulähetyksissähänpuheliittyy läheisestikuvassanäkyviin tapahtumiin,

ja sillä on keskeinentehtäväinformaationvälittäjänä.Niinpä Changja muut [1996] päätyivät

paikantamaantärkeätkohdat videostapuheanalyysinperusteellaja vastasitten käyttämään

kuvananalyysimenetelmiä.[Changet al. 1996; Del Bimbo 1999,225, 229.] Ääniraitaavoi-

daankäyttääapunapaitsi kuvassanäkyvänhenkilöntunnistamisessamyösloogisensegmen-

tin (vrt. fyysisensegmentineli otosrajan)vaihtumisenhavaitsemisessa.Tästälisäämyöhem-

min.

Millsin, Pyen, Hollinghurstin ja Woodin [2000, 4] lähestymistapaottaa huo-
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mioonääniraidanakustistenrajojenja videokuvanotostenrajojensamanaikaisuuden.Heidän

algoritminsajakaaäänivirranniistä kohdin, joissase muuttuumerkittävästi,kuten puhujan

muuttuessa;kuvavirralletehdäänsamallatavalla.Ääni- ja kuvavirtojenrajatyhdistetäänkäyt-

tämälläiteratiivistaalgoritmia,joka valitseeakustistenrajojenmuodostamiseksisopivanko-

koisiasegmenttejä;algoritmi suosiiniitä rajoja,jotka ovatlähelläkuvavirranrajoja.Millsin ja

muiden [mt.] mukaanheidän lähestymistapansatuottaa uutisvideoistakäyttökelpoisempia

segmenttejä kuin pelkkä ääni- tai kuvapohjainen segmentointi. [Mills et al. 1999, 4.]

Myös Lienhartja muut [1997, 57] käyttävätääniraitaaapunakohtaustentunnis-

tamisessa.Heidänmenetelmässäänkuvasekvenssistätunnistettumuutosei tarkoitakohtauk-

sen(tai muunotostakorkeammanajallisenyksikön)vaihtumista,mikäli ääniraidassaei tapah-

du merkittäväämuutosta.Leikkauksiaääniraidassakutsutaanaikaesiintymiksi('time instan-

ces'). Aikaesiintymät rajoittavat ('delimit') ääneltäänsamankaltaisiaaikajaksoja('time pe-

riods'), ja niitä käytetääntutkimaanääniraidansamankaltaisuuttaeri otoksissa.Ääniraidan

leikkauksetmääritetäänlaskemallaääniraidanjokaisenaikaikkunantaajuusja intensiteetti-

spektri ja ennustamallaseuraavaaaikaikkunaavartenarvoja.Leikkausääniraidassatunniste-

taan, jos ääniraidantaajuusja intensiteettispektripoikkeavathuomattavastiennustuksesta.

[Lienhart et al. 1997, 57.]  

4.2 Objektityyppien jäsennys ja objektien tunnistaminen

Järjestelmän on eroteltava objektit ja tausta toisistaan, jäsennettävä erityyppiset ob-

jektit, tunnistettava kasvoja ja kuvatekstejä (eli tärkeimmät objektit uutisvideoissa)

sekä tunnistettava suhteellinen kuvakulma ja -etäisyys.

Del Bimbon [1999, 203] mukaanvideosisältöjenindeksointiperustuukahteenperuskäsittee-

seen:(1) ajalliseensegmentointiineli videon merkityksellistensegmenttienkutenotostenja

kohtaustentunnistamiseensekä(2) sisällönanalyysiineli alueiden,objektienja liikkeen omi-

naisuuksientunnistamiseensegmenteissä.Edellä käsiteltiin otostenja uutisjuttujenjäsentä-

mistä.Tässäluvussakäsitelläänsisällönkuvailuuneli kommentointiinkäytettäviämenetelmiä

niiltä osin kuin neovataiheenrajauksenkannaltaoleellisia.Yeon ja Yeungin[1997,49] mu-

kaanvideonkommentoinnissahavaittaviinpiirteisiin liitetäänsisältöäkoskeviakommentteja,

jotka voivat liittyä yksittäistenkehystenpaikkasidonnaisiinpiirteisiin, liikettä koskeviinpiir-

teisiin, kokonaisiintunnistettuihinobjekteihinja niiden liikkeisiin. Auditiivistenpiirteidenta-

pauksessakommentointivoi tarkoittaapuheenlitterointia ja puhujantunnistusta.[Ks. Yeo &
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Yeung 1997, 49.]

Petkovi
�
in ja Jonkerin[2002] mukaanobjektien ja tapahtumientunnistaminen

rajatuissakonteksteissaon mahdollista.Alueet,jotka koostuvatjoukostavierekkäisiäpikselei-

tä ja jotkaovathomogeenisiapiirteidensäpuolesta,voidaanpurkaaja jäljittää automaattisesti.

Video-objektion kokoelmaalueita,jotka on yhdistettykontekstistariippuvankriteerinmukai-

sesti.Tunnistetutobjektit voidaanryhmitellä korkeammiksisemanttisiksiryhmiksi käyttäen

puurakenteitaja alue-tietämystä('domainknowledge').[Petkovi
�

& Jonker2000.]Lisäksiob-

jekteilla on suhteitatoisiin objekteihinja ne voivat liikkua ja suorittaatehtäviä;objektienlii -

kettä ja niiden toimia kutsutaantapahtumiksi.Petkovi
�
in ja Jonkerin[2002] mukaantäysin

automaattinenkartoituspiirteistäsemantiikaksirajoittamattomissakonteksteissaonäärimmäi-

senvaikeaaja on hyvin epätodennäköistä,ettäsekoskaantulisi olemaanmahdollista.Myös

Brunelli ja muut [1999,94] esittävät,ettäyleistenobjektientunnistaminen– varsinkinrajoit-

tamattomissakonteksteissa– on yhä mahdotontanykyisille algoritmeille.Objektientunnista-

misessaon ainakin kaksi ongelmaa:(1) alueitaei pystytäerottamaantoisistaantai (2) seg-

mentoituaaluettaei pystytä tunnistamaanobjektiksi, koskasiitä ei ole mallia eli etukäteen

määriteltyäkuvaustasiitä, millaisistapiirteistämuodostuvillaalueilla on minkäkinlainense-

manttinenmerkitys.Del Bimbo [1999,26] käyttääpisteistä,viivoista ja objekteistayleisnimi-

tystäolio. Tällä hetkellätehokkaitaalgoritmejaon kehitettykahdelleluokalleobjekteja,teks-

tille ja kasvoille[Brunelli et al. 1999,94–95].Ne ovatmyöskeskeisessäosassauutisvideois-

sa, joten tässä luvussa keskitytään niihin. 

4.2.1 Objektien sijainti ja tyypittely

Prabhakaran [1997, 71] luettelee seuraavat vaiheet piirteiden poimimisessa kuvista: 

1. Objektienpaikallistaminenkuvasta: Kuva segmentoidaanalueiksi tai objekteiksi.Seg-

mentointia varten vaaditaan algoritmi, joka osaa eristää yksittäisiä objekteja.

2. Objektejaesittävienpiirteidenvalitseminen: Valitaannepiirteet, joidenkatsotaanedus-

tavan kutakin objektityyppiä.

3. Matemaattisenperustanmuodostaminen: Tarvitaanperiaatteita,joilla objektit erotetaan

toisistaan niiden piirteiden avulla (vrt. etäisyysmitat).

4. Säädettävienparametrienharjoituttaminen: Kynnyksetja muutsäädettävätarvotasete-

taan sellaisiksi, että niiden avulla voidaan luokitella objekteja. [Prabhakaran 1997, 71.]
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Kuvien segmentointivoi perustuaobjektienvälistenrajojentunnistamiseentai pikselienmää-

räämiseenobjektien sisä- tai ulkopuolelle kuuluviksi. Alueenkasvattamistekniikka('region

growing technique')kasvattaaaluettapotentiaalisenobjektin sisäpuolella,kunnessenreunat

tulevatvastaan.Menetelmätoimii niin, ettäkuva jaetaanpieniin alueisiineli pikselijoukkoi-

hin tai jopayksittäisiinpikseleihin.Tämänjälkeentunnistetaanobjektejaerottavatominaisuu-

det, kutenharmaatasot,värit tai tekstuurit,joille annetaan('assign')arvo jokaistaaluettavar-

ten.Vierekkäistenalueidenvälisiärajojatutkitaanvertaamallajokaiselleominaisuudellemää-

rättyjä arvoja.Josero on alle tietyn arvon,kahdenalueenvälinenero liuotetaan.Tätä jatke-

taan niin kauan, kunnes ei enää löydetä rajoja liuotettavaksi. Kynnystämistekniikassa

('thresholdingtechnique')kaikki pikselit, joiden harmaatasotvastaavattai ylittävät objektille

asetetunkynnyksen,katsotaankuuluviksi kyseiseenobjektiin. Kynnykseton asetettavahuo-

lellisesti, koska ne vaikuttavat rajojen sijaintiin ja tunnistettavan objektin kokoon.

[Prabhakaran 1997, 71–72.]

Visuaalistenpiirteiden jakautumistakuvassavoidaankäyttääluokiteltaessa(ja

haettaessa)kuvia sisällönperusteella[Prabhakaran1997,99–102].Esimerkiksivalokuvanra-

kennevoidaanjohtaakuva-avaruudessasijaitsevastajoukosta,joka muodostuureunoistaja

kulmista, ja jossasijaitsevatpisteet,viivat, alueetja objektit muodostavatpaikkasidonnaisia

olioita ('entities').Kun visuaalisetoliot on paikallistettu,niidenvälisetsuhteetlasketaanauto-

maattisestipaikkajäsentimellä('spatialparser').Paikkasidonnaisetsuhteetolioiden välillä kä-

sittävätyleensäkuvan relevanteimmatja säännöllisimmätinformaationosat,mutta ne ovat

yleensäepämääräisiäja vaikeastimääriteltävissä.[Del Bimbo 1999,26–27,161.] Kun kuvat

on segmentoitueli jäsennettypaikkasidonnaisesti,kuvanobjektit (eli oliot) luokitellaanhalut-

tujen piirteidenperusteella.Tähänliittyvät edellisenluettelonkohdat2–4: piirteidenvalitse-

minen,matemaattisenperustanmuodostaminenja säädettävienparametrienharjoituttaminen.

Näidenkohtiensoveltaminenriippuu tietysti siitä, minkä tyyppisiäobjektejahalutaanluoki-

tella. Esimerkiksikasvojentunnistuksessatunnistettavatobjektit ovat vasensilmä, oikeasil-

mä,nenä,suu,korvat ja muut kasvojensilmiinpistävätpiirteet. Kasvojenaliobjektienväliset

sijainnit ja suhteettiedetäänennalta,kun kyseessäon apriorinenmalli. Kasvontunnistusete-

neeniin, että ensinpaikallistetaankasvojenääriviivat ja sittensilmät; tätä jatketaankunnes

kaikki kasvojenaliobjektit on tunnistettuennaltaoletetuistasijainneista.[Prabhakaran1997,

72–73.]Olioidenvälisetsuhteetvoidaanluokitella niiden sisältämiengeometristenpiirteiden

avulla(1) johdattaviin('directional')suhteisiin(joita kutsutaanmyösprojektiivisiksi suhteiksi)

ja (2) topologisiin suhteisiin. Johdattaviinsuhteisiin kuuluvat suunnatkuten vasemmalle

(jostain),oikealle,ylös ja alas.Suunnatpäätelläänsuhteessajohonkinkuvanolioon tai ulkoi-

seenviitekehykseen('referenceframe').Suhteisiinkuuluvatmyösetäisyysja kulma.Topolo-
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gisiin suhteisiinei kuulu etäisyydenkäsitettävaanläheistenolioidenerotus('disjunction'),lä-

heisyys('adjacency'),sisältyminen('containment'),kierto ('rotation')ja limittäisyys.[Del Bim-

bo 1999, 26–27, 161.]

Esittävien rakenteiden,joita kutsutaanusein paikkasidonnaisiksiindekseiksi,

monimutkaisuusriippuu kyselyjentyypistäja tarvittavastapäättelystä[Del Bimbo 1999,27].

Esittävätrakenteetvoidaanjakaa(1) objektipohjaisiinrakenteisiin,jotkakäsittelevätpaikkasi-

donnaisia suhteita ja visuaalista informaatiota yhtenä erottamattomanakokonaisuutena

('entity'), sekä(2) relationaalisiineli suhdepohjaisiinrakenteisiin,jotka erottavatpaikkasidon-

naisetsuhteetja visuaaliseninformaation.Objektipohjaisissamenetelmissäpaikkaakoskevia

käsitteellisiäsuhteitaei tallennetaeksplisiittisesti,sillä niissävisuaalineninformaatiosisältyy

itseesitykseen.Algoritmit hakevatpaikkasidonnaisetsuhteettutkimallaobjektienkoordinaat-

teja. Objektipohjaisetrakenteetperustuvatavaruudenositustekniikkaan('spacepartitioning

technique'),joka mahdollistaaobjektin paikallistamisenavaruudessa,jota sepitäähallussaan

('occupy').Relaatiopohjaisetrakenteeteivät säilytävisuaalistainformaatiotavaanainoastaan

paikkasidonnaisetsuhteet,joihin viitataanmyösmallinnusavaruutena('modellingspace');tur-

hat suhteetjätetäänhuomiotta.Relaatiopohjaisissarakenteissaobjektejaedustetaansymboli-

sesti ja niiden paikkasidonnaisetsuhteetilmaistaaneksplisiittisesti.[Del Bimbo 1999,161.]

Relaatiopohjaisetrakenteetovatsuositeltavianiitä sovelluksiavarten,jotka joutuvatkäsittele-

määnepätarkkaadataaesimerkiksi,jos samassaavaruudessaoneritasoisiayksityiskohtia[Del

Bimbo 1999, 162]. 

Idrisin ja Panchanathanin[1997,152] käsittelemässätekniikassakuvamuutetaan

symboliseksija siinäesiintyviäobjektejaedustetaansymbolisinkuvin. Symbolisetkuvatsaa-

daanraakakuvistasoveltamallareunojen('edge')tunnistamistaja alueidensegmentaatiotase-

kä luokittelemallakuvan alueetobjekteiksi. Jokainenobjekti korvataansitten symbolisella

merkillä ('label'). [Idris & Panchanathan1997,152; Del Bimbo 1999,165.] Symbolejavoi-

daankäsitelläkaksiulotteisinamerkkijonoinaindeksissäja kyselyissä,jolloin objektienja ku-

vien hakemisenproblematiikkavähennetäänkaksiulotteistenmerkkijonojentäsmäyttämiseksi

[Idris & Panchanathan1997,152]. Idris ja Panchanathan[1997,152–154]sekäPrabhakaran

[1997, 99–100]käsittelevätalgoritmejakuvien indeksoimiseenkehystenpaikallistensuhtei-

den perusteella. 

4.2.2 Kasvojen tunnistaminen

Kasvontunnistus('face recognition')on useampivaiheinenprosessi,jonka päävaiheitaovat
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kasvojenhavaitseminen('detection')ja niiden nimeäminen.7 Grossin,Shin ja Cohnin[2001,

1] mukaankasvontunnistusalgoritmitvoidaanjakaakuvakaavioihin('imagetemplate')perus-

tuviin ja piirteisiin perustuviinmenetelmiin.Kaavioihinperustuvatmenetelmätkäyttävättun-

nistamisessakasvokuvienglobaalejaominaisuuksiaja laskevatkorrelaationkasvojenja yhden

tai useammanmallikaavionvälillä. Kirjallisuudessaonkäsiteltyuseitaeri menetelmiämallien

tuottamiseksi,näitä ovat muun muassatukivektorikoneet('SupportVector Machines'),pää-

komponenttianalyysi('Principal ComponentAnalysis'), todennäköisyydentiheydenarviointi

('ProbabilityDensity Estimations')ja useatneuroverkkoihinpohjautuvatmenetelmät.(Lisää

menetelmiämainitsevatBrunelli et al. 1999,91–92ja Grosset al. 2001,1.) Piirrepohjaiset

menetelmätperustuvatpaikallisiin kasvopiirteisiin ja niiden geometrisiinsuhteisiin:näistä

menetelmistävoidaanerikseenmainitapaikallinenpiirteidenanalyysi('Local FeatureAnaly-

sis'), jostakertovatlisääGrossja muut [2001, 1]. [Grosset al. 2001,1–2, 4; Brunelli et al.

1999, 91–92.] 

Kasvontunnistusalgoritmiasovelletaannormalisoituihinkasvokuviin,joista pai-

kannetaankasvotja niiden silmiä koskevatalueet;ne kohdistetaan('register')sisäiseenmal-

liin. Useimmatkasvontunnistusalgoritmitkeskittyvätsuoraanedestäotettuihinkuviin, ja asen-

non ('pose')muutoksetlaskevattunnistustarkkuutta.Viimeaikaisettestit ovat kuitenkinosoit-

taneet,että kasvontunnistuksessaon tapahtunutmerkittävääedistymistäja että ongelmaton

hyvin ymmärretty,vaikka kaupallisetjärjestelmätlaahaavathieman jäljessä.[Gross et al.

2001,1–2.] Tunnistettujenkasvojenkokoavoidaankäyttääkuvausetäisyydenpäättelemiseen

[Brunelli et al. 1999, 91]. 

Grossja muut [2001] evaluoivatkahtajohtavaakasvontunnistusalgoritmia,jotka

ovatMIT:n Bayesian Eigenface, jokaperustuukaavioihin,ja Visionicsin FaceIt, jokaperustuu

piirteisiin [Grosset al. 2001,3–4]. Kasvojenasennonmuutoson yhähaastekasvontunnistuk-

sessa,muttaparhaimmillaansaavutettiinkohtuullinen70–80%:n tarkkuusaina45 asteenkul-

maanasti. Valaistuksenmuutoksetkasvoissaeivät tuottaneetongelmia.Mitä tulee ilmeisiin,

poislukien äärimmäisetvariaatiotkutenhuutaminen,evaluoidutalgoritmit suoriutuivatvarsin

hyvin. Kasvojenpeittyminenesimerkiksiaurinkolaseillavaikutti algoritmiensuoritustasoon

eri tavalla:FaceItoli herkempikasvojenyläosanpeittymisellekuin MIT, muttaselviytyi kas-

vojen alaosanpeittymisestäparemmin.[Grosset al. 2001,9.] Lienhart ja muut [1997, 57]

mainitsevatkäyttämänsäneuroverkkopohjaisenjärjestelmänsaavuttavan90 %:n tarkkuuden

edestä kuvattujen kasvojen tunnistamisessa. 

7 Terminologia on epäselvää verrattaessa Grossia ja muita [2001] ja Del Bimboa [1999, 28]: 'recognition'
tarkoittaa tunnistamista kasvontunnistuksen yhteydessä, vaikka Del Bimbon tapa käyttää termiä (ks. mts. 28)
viittaa havaitsemiseen, josta Gross ja muut [2001] käyttävät termiä 'detection'. Joka tapauksessa kasvot on
ensin havaittava ja sitten tunnistettava eli nimettävä. 
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Satohja muut[1999] käsittelevätName-It-järjestelmää,joka ei ole tavanomainen

kaavioihinperustuvakasvontunnistusalgoritmi:seosaayhdistääuutisvideoissaesiintyviäni-

miä ja kasvoja ilman aprioristakasvo–nimi-assosiaatiojoukkoa,vaikka se pystyykin myös

tuottamaanautomaattisestiassosiaatiojoukkoja.Name-It perustuumultimodaaliseenlähesty-

mistapaan:järjestelmätunnistaakuvavirrastakasvosekvenssejäja poimii nimikandidaatteja

tuottamistaanääniraidanja kuvatekstientranskriptioista.Name-Ityhdistääpoimittuihin kas-

voihin ääniraidaltapoimimiaannimikandidaattejaajoituksenvastaavuudenja kasvojensa-

mankaltaisuudenperusteella.Kuvatekstitotetaanhuomioontukevanainformaationa.Järjestel-

mänperimmäisenäideanaon, ettäeri menetelmienja informaatiokanavien(ks. luku 2.1) in-

tegroiminen parantaa yksittäisten menetelmien luotettavuutta. [Satoh et al. 1999, 22–23.] 

Satohja muut [1999,24] ottavathuomioon,ettäei ole yhtä täydellistämenetel-

mää, jolla mielenkiintoistenhenkilöidenkasvot voidaanpoimia yksistäänkuvasekvenssien

analyysimenetelmienavulla.Myös mielenkiintoistenhenkilöidennimienpoimiminenäänirai-

dan transkriptiostavaatii syvällistä semanttistaanalyysia:vaikka nimet saadaanerotettua

muistasanoistariittäväntarkasti,mielenkiintoistenhenkilöidennimienvalitseminenniistäon

huomattavastihankalampaa.Name-Itpoimii kasvojaja nimiä, jotka todennäköisestivastaavat

mielenkiintoisiahenkilöitä.Tätä vartenvaaditaankasvojenhavaitsemista('detection')ja nii-

denjäljittämistäkasvosekvenssienpoimimiseksi.Lisäksi tarvitaanluonnollisenkielenkäsitte-

lymenetelmiä,jotka käyttävät sanastoa,tesaurustaja jäsennintänimien paikallistamiseksi

transkriptiossa.[Satohet al. 1999,24.] Kasvojenja nimienyhdistämisessäon seongelma,että

transkriptioteivät välttämättäselitävideoidensisältöä.Koskayleensätärkeisiinkasvokuviin

liitetäänhenkilönnimi kuvatekstinä– joskaanei ainaeikä kaikistahenkilöistä– kuvatekstejä

voidaan pitää  videota selittävinä elementteinä. [Satoh et al. 1999, 24–25.] 

Poimittaessanimi-informaatiotatranskriptioistaaihe('topic) on uutisvideontär-

kein ja hierarkkisestikorkein komponentti. Jokainenuutisaihesisältääyhdentai useamman

kappaleen('paragraph'),jotka karkeastivastaavatkohtauksia.Ankkuria koskevakappaleil -

mestyyyleensäuutisaiheenalussa,jossaankkuriantaayleiskuvanaiheesta.Tämänjälkeenal-

kaavarsinaistauutisjuttuakoskevakappale.Uutisjuttujakoskevakappaleon seosatranskrip-

tiosta, joka on kiinnostavaName-It menetelmänkannalta.Name-It arvioi poimittujen nimi-

kandidaattienyhteensattumistakasvosekvenssienkanssaja tuottaanäin kasvo–nimi-assosiaa-

tion ilman etukäteenmääriteltyjämalleja.Nimikandidaateilleasetetaanseuraaviaehtoja:nii-

denon oltava(1) substantiiveja,(2) toiminnanagentteja,(3) kandidaattipitäämainitaennen

muita ja (4) kandidaattimainitaanyleensähiemanennenkuin uutisjuttunäytetään,sillä haas-

tateltava ei yleensä mainitse omaa nimeään. [Satoh et al. 1999, 29.] 

Multimodaalisessaanalyysissayhdistettynä('unified') integroivanamittanakäy-
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tetäänyhteisesiintymiskerrointa('co-occurencefactor'),joka edustaatodennäköisyyskerrointa,

jolla kuva ja nimi vastaavattoisiaan.Ongelminatällaisessaanalyysissaon kasvontai nimen

puuttuminen tai moninkertainen vastaavuus näiden välillä, jolloin yksi kuva saa useamman ni-

mentai päinvastoin;tästäsyystämyössamallanimellänimettyjenkasvojensamankaltaisuutta

verrataankeskenään.[Satohet al. 1999,25.] Kuten ääniraidantranskriptiotaja kasvojaver-

tailtaessa,kuvatekstienja kuvasekvenssienvertailussakäytetäänyhteisesiintymiskerrointa.

Lopullista kerrointa laskettaessaotetaanhuomioonkasvosekvenssienpoimiminen,kasvojen

täsmäytys,nimikandidaattienpoimiminenääniradastaja kuvatekstienpoimiminen.Yksittäis-

ten menetelmienepätarkkuuttakompensoidaansiis integroimalla. [Satoh et al. 1999, 31.]

Koska uutisankkuriesiintyy melkein jokaisennimenkohdalla,senyhteisesiintymiskerrointa

lasketaan.[Satoh et al. 1999, 32.] Satohja muut [1999, 25–32] kuvailevat järjestelmänsä

komponentteja yksityiskohtaisesti. 

Satohinja muiden [1999, 28] mukaanName-It havaitseekasvosekvenssitpar-

haimmillaan90 %:n tarkkuudella.Uutisvideostalöydettiin 65 kasvosekvenssiäja vain neljä

jäi huomaamatta;näistäkahdessavalo heijastuisilmälaseistaja kahdessakasvotolivat varjon

peittämät.Lisäksi löydettiin yksi sekvenssi,jossaei ollut kasvojaollenkaan,ja eräässäta-

pauksessayhdistettiin kaksi kasvosekvenssiäyhdeksi.Vaikka nimikandidaattienpoimimisen

tarkkuusoli vain 13 % ja saanti91 %, huonostatuloksestahuolimatta,eri menetelmiäinteg-

roimalla järjestelmälläsaavutettiinlopultahyviä tuloksiakasvo–kuva-assosiaatiossa.[Satohet

al. 2001, 28.]

4.2.3 Kuvatekstien tunnistaminen

Kuvatekstientunnistamiseksion useitalähestymistapoja.Jotkutniistä keskittyvätkuvateksti-

tapahtumientunnistamiseenja jotkut tekstintunnistamiseenyksittäisessäkehyksessä[Brunelli

et al. 1999,92]. Kuvatekstintunnistaminenaloitetaanetsimällätekstialueita,jotka erotetaan

taustasta.Tekstiäesikäsitelläänkuvanlaadunparantamiseksi,jonka jälkeenteksti tunnistetaan

OCR-ohjelmalla('Optical ChraracterRecognizion').Satohja muut [1999] käyttävätkaavio-

pohjaista('templatebased')merkkientunnistusalgoritmia,joka pystyyparhaimmillaan76 %:n

tarkkuuteen. [Satoh et al. 1999, 30–31; Brunelli et al. 1999, 92.] 

Brunellin ja muiden[1999,93] esittelemässäkuvatekstitapahtumiatunnistavassa

menetelmässäotetaanhuomioon,että kuvatekstiilmestyy tai katoaaotoksenkeskivaiheilla.

Sulautettujenkuvatekstienpoimiminen perustuukuvatekstitapahtuman('caption event') eli

tekstinvälittömäntai asteittaisenilmestymisenja katoamisentunnistamiseen.Välittömät ku-
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vatekstitapahtumattunnistaasuuristakehyksienvälisistäeroista('interframe')pikselienvälil-

lä, jotka useinpaikallistuvatkuvanalaosaan.[Brunelli et al. 1999,93.] Asteittaistenkuvateks-

titapahtumientunnistaminenon vaikeaavarsinkin,jos kuvassaon nopeastiliikkuvia objekteja

[Brunelli et al. 1999,95]. Toisessalähestymistavassa,joka perustuukehyksienväliseenja ke-

hyksiensisäiseenlukemiseen,pääasiallisetoletuksetkuvatekstinsuhteenovat:yhtenäinenvä-

ri ja kirkkaus,selvätmerkkienväliset reunat,irrallaanolevat ('disjoint') merkit ja paikallaan

pysyvähorisontaalisestijärjestetty('align') teksti.Tekstitettyjäkehyksiäpaikallistettaessaver-

taillaanperäkkäistenkehyksienerojapikseleidenharmaatasojenavulla ja etsitäänkeskimää-

räistäkehystäpaikallistetunajanjaksonsisällä.Tämänjälkeenmerkit tunnistetaanOCR-me-

netelmällä,ja morfologisenanalyysinjälkeensubstantiivitpuretaankuvateksteistä.[Brunelli

et al. 1999,93.] KolmannessaBrunellin ja muiden[1999,93] esittelemässälähestymistavassa

kuvatekstialuettapidetäänhorisontaalisena,neliskulmaisena,ryppäytetyistäterävistäreunois-

ta muodostuvanarakenteena,jokapääasiassamuodostuukontrastiltaanvoimakkaistamerkeis-

tä. Tässäkinmenetelmässätunnistettujakuvatekstejäkäsitelläänkuvankäsittelymenetelmillä,

muunmuassainterpoloimallapikseleitäja lisäämälläkontrastia.Parhaimmillaankuvatekstit

löydetään91.8%:n varmuudellatekstintunnistamisentarkkuudenollessa70.1%. [Brunelli et

al. 1999, 93.] 

Liikkuva tekstitunnistetaanetsimälläjokaisestakehyksestäalueita,jotka vastaa-

vat keinotekoisentekstinpiirteitä, ja erottamallane muistaalueista;jokainenkehyssegmen-

toidaanpaikkasidonnaisestikäyttämälläerota-ja-yhdistä-algoritmia.Ne alueethylätään,joi-

denkontrastion heikkoja joidengeometriaei ole hyväksyttävissä.Kun ehdokasalueeton tun-

nistettu, ne jäljitetään kehystenyli piirrevertailujen avulla rakentamallaketjuja merkeistä

('character')niiden ilmestymisenja katoamisenperusteellavideosekvenssissä.Tunnistetut

merkit ryppäytetäänja syötetäänOCR-ohjelmalle.Uutislähetystenliikkuvista teksteistätun-

nistettiin 41 % ja elokuvien otsikoista 76 %. [Brunelli et al. 93–94.] 

4.3 Liikkeen ja tapahtumien havaitseminen ja tunnistaminen

Järjestelmänon havaittavaliike otoksissaeli luokiteltavaotoksetstaattisiksitai dy-

naamisiksija tunnistettavaliikkeen tyyppi (kameranliike vaiko havaittujenobjektien

liike) sekä liikkeen suunta.

Vaikka liike ei välitäkäänTV-uutisissakeskeistäinformaatiota,liikepohjaisetkyselyt voivat

muodostaahyödyllisentukitoiminnonvideotiedonhaussa.Aiemmin esitettiin,ettäsemanttis-
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tenkyselyidenrajoittuneisuudentakia hakijoidenolisi järkevintämiettiä millaisia havaittavia

piirteitä ja muita ominaisuuksiaheidänetsimissäänobjekteissasaattaisiesiintyäja sittenha-

kea objektejanäidenominaisuuksienperusteella.Liike on yksi tämänkaltainenominaisuus,

jota voidaankäyttäähakualueenrajaamisessa.Objektienliikettä voidaankäyttäämyösniiden

luokittelemiseksi ja järjestämiseksi hierarkkisesti. 

Gupta& Jain[1997,75] erottavatvideoistakolmenlaistaliikeinformaatiota:ob-

jektien liikettä, kameranliikettä ja erikoistehosteidentuottamaaliikettä [ks. liite 2]. Objektien

liike tarkoittaa suoraamuutostapaikkasidonnaistenolioiden suhteellisessaasemassa[Del

Bimbo 1999,27–28;Idris & Panchanathan1997,159]. Liikkeenanalyysintarkoituksenaon

tuottaakaksoishierarkia,joka muodostuuvideon paikkasidonnaisistaja ajallisista osistaeli

objekteistaja liikkeestä.Videosekvensseissäesiintyvätobjektit luokitellaanniiden piirteiden

(kutenmuodon,värienja liikkeen)perusteella,ja liikkeenanalyysinavullajohdetutliikekuviot

kuvaillaan.[Brunelli et al. 1999,95.] Liikkeenanalyysiliittyy läheisestiobjektientunnistami-

seenja luokitteluun,jota käsiteltiin edellisessäluvussa,sillä moniin objektityyppeihinliittyy

niille ominaisia liikekuvioita. 

Bollen ja muiden[1998] mukaanliikkeen tunnistaminenaloitetaankameranliik -

keenpoimimisella,josta käytetääntermiä ”ego-motionproblem” konenäönkirjallisuudessa.

Kameranliikkeen poimimisenjälkeenvoidaantunnistaayksittäisetliikkuvat objektit ja lopul-

ta poimitaanobjektienhahmot.[Bolle etal. 1998.]Lopultatarjotaankerrostettuesitysvideos-

ta.Kerroksiakäytetääntunnistamaankohtaustenmerkittäviäobjektejapiirteidenlaskemistaja

kyselyjävarten.Objektienlentoratojentunnistamisenlisäksi liikkeen analyysinavulla pysty-

tääntunnistamaanobjekteja,kameranliikkeitä ja luomaanotoksistastaattisiakuvia mosaiik-

kistamisen avulla. [Brunelli et al. 1999, 95.] 

4.3.1 Objektien liikkeen analyysi ja objektien kerrostaminen

Objektin liikkeen poimiminenedellyttääyhtenäistäliikettä sisältävienalueidenjäljittämistä

peräkkäisistäkehyksistäja objektiensegmentointiaeli jäsentämistä.Lähestymistavatperustu-

vat muutoksiin kirkkaudessa,liikkeeseenja liikevektoreihin sekäväri-informaatioon.[Del

Bimbo 1999, 238.] 

Brunelli ja muut [1999,95–96]sekäDel Bimbo [1999, 238] esittelevätlähesty-

mistapojakerrostetunvideoesityksentuottamiseksiliikkeenanalyysinavulla. Esitellyt mene-

telmät perustuvatliikemallien käyttämiseenja kuvasekvenssienliikealueidensovittamiseen

niihin. Yhtenäisetliikealueet('motion region') tunnistetaaniteratiivisestimuodostamallahy-
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poteesejaliikkeestä ja luokittelemallajokainenalue kuvassajohonkin näistähypoteeseista.

Jokaistahypoteesia(eli liikepaikkaa)määritelläänparametreilla,joilla kuvataanmuodotsäi-

lyttävää('affine') liikemallia, jolla voidaankuvailla videoistatyypillisesti tavattavatliikkeet

kutenpyöriminenja tarkennus(ks. liite 2). Josstaattisiataustakohtia,missähallitsevanaomi-

naisuutenaon liikkeen puuttuminen,kuvataanyksittäisenliikemallin läpi, niin liikkuvat ob-

jektit tunnistetaanpoikkeuksinatästäliikemallista. Koska videoissaesiintyy useitasamanai-

kaisestiliikkuvia objekteja,tarvitaanuseampiliikemalli, jotka kilpailevat aluetuestaeli siitä

löytyykö mallia vastaavaaliikettä kullakin toistokerralla.Ne alueet,joista löytyy samankal-

taistaliikettä, ryhmitelläänyhdeksikerrokseksi.Jokainenaluevoidaannäin jäljittää useam-

mankehyksenmatkallekäyttäensitä kuvailevaaliikemallia. Lopputuloksenaon joukko ker-

roksia, joita voidaankäyttääsamankaltaistenobjektienjäljittämiseen.[Brunelli et al. 1999,

95; Del Bimbo 1999, 238.]  

Nealueet,jotka esiintyvätjohdonmukaisestiuseidenkehystenajanvähintäänyh-

denhavaittavanpiirteensuhteen,tunnistetaanvideo-objektiksi[Brunelli et al. 1999,96]. Del

Bimbo [1999, 238] kutsuuyhtenäisestiliikkuvia alueitaavainobjekteiksi,joiden visuaalisten

ominaisuuksienavulla voidaantehdäkyselyjä. Brunelli ja muut [1999, 96] esittelevätVi -

deoQ-hakujärjestelmän,jossa kyselyt annetaananimoituina hahmotelmina,jotka liittävät

('assign')liikettä ja muita ominaisuuksiaotoksenmihin tahansaosaan.Idris ja Panchanathan

[1997,159–160]sekäBrunelli ja muut[1999,97] käsittelevätobjektienliikkeen tunnistamista

liikepohjaistenkyselyidennäkökulmasta,joiden tarkoituksenaon noutaajärjestetty joukko

objektisekvenssejä,joissaon samankaltaistaobjektienliikettä kuin mitä kyselyssäon määri-

telty. He esittelevätkirjallisuudessakäsiteltyämenetelmää,joka käyttääliikeinformaatiotaha-

kuavaimena.Menetelmässäindeksointialoitetaanosittamallajokainenkehysneliskulmaisiin

lohkoihin. Liikevektorit johdetaankuvasarjoistalohkojen täsmäytyksenavulla ('block mat-

ching') ja kartoitetaan('map') ajallispaikalliseenavaruuteen;jokaisenlohkon liike esitetään

yksittäisenävektorinavektoriavaruudessa.Vektorit ryppäytetään;jokaisellevektoriryhmälle

tuotetaanniitä esittävälentorata,joka on lähinnäryppäänkeskivertoavektoria,jolla on pisin

elinaikaryppäässä.Kyselyt annetaanliikeratojenmuodossaja täsmäytetääntietokantaantal-

lennettujenlentoratojenkanssakäyttämälläetäisyysmittaa.Hakujärjestelmänon otettavahuo-

mioon tarkkojen liikekyselyjen epävarmuusja käytettäväjoustavaatäsmäytysmenetelmää.

[Brunelli et al. 1999,97; Idris & Panchanathan1997,160.] Liikepohjaisiinkyselyihinsopivia

hakuvälineitäkäsitelläänluvussa5. Idris ja Panchanathan[1997,160] esittelevätmyöskirjal-

lisuudessakäsiteltyämenetelmää,joka perustuuMPEG-koodausmenetelmänliikettä kompen-

soivaankomponenttiin.Menetelmäperustuumakrolohkoihin(eli ryppäytettyihinvektoreihin

eli vektoriryhmiin) ja niistäpoimittaviin liikeratoihin: hierarkkinenklusterointialgoritmialoit-
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taaniistä ryppäistä,joilla on vain yksi lentorataja askelittainyhdistäävierekkäisiäryppäitä

keskiarvottamalla niiden vektoreita. [Idris & Panchanathan 1996, 160.]

EräsIdrisin ja Panchanathanin[1997,160] sekäBrunellin ja muiden[1999, 97]

käsittelemämenetelmäperustuuliikkuvan objektinreitin ('track')esittämiseenseuraavienpri-

mitiivisten liiketyyppien avulla:

1. Käännös ('translation'): perusilmansuunnat (pohjoinen, koillinen, itä, kaakko jne.)

2. Käännös syvyyssuunnassa ('translation in depth'): kameraan päin ja poispäin kamerasta

3. Kierto ('rotation'): myötäpäivään ja vastapäivään

4. Kierto syvyyssuunnassa('rotationin depth'):kierto vasemmalleja oikealle,kierto ylös-

päin ja alaspäin.

Lopuksion otettavahuomioon,ettäon yleisestiottaenvaikeaapoimia liikkuvia objektejavi-

deoistaja vielä vaikeampaatunnistaaniitä. On kuitenkinmahdollistaarvioidaobjektienliiket-

tä, vaikka niitä ei tarkasti tunnistettaisikaan. [Brunelli et al. 1999, 97.] 

4.3.2 Kameran liikkeen analyysi ja erityiset tapahtumat

Brunelli ja muut [1999, 96] toteavat,että kamerankäytön tunnistaminenon erittäin tärkeää

otostenanalyysinja luokittelunkannalta,sillä seuseineksplisiittisestiheijastaaohjaajantar-

koituksiakommunikoinnissa.Myös Del Bimbo [1999,10–11]on samoillalinjoilla: kameran

liike ja sijainti ovat tärkeitäanalysoitaessaohjaajantyyliä, ja hän mainitseemyös liikkeellä

olevanuseinsemanttistamerkitystä.Idris ja Panchanathan[1997,160] sekäBrunelli ja muut

[1999, 96] erittelevätkuusi perustavaakameranliikkeen tapaa,joista ja joiden yhdistelmistä

kameran käyttötavat muodostuvat: 

1. Panorointi ('panning') eli horisontaalinen pyörimisliike ('rotation')  

2. Kiepautus ('tilting') eli vertikaalinen pyörimisliike

3. Jäljitys ('tracking') eli horisontaalinen poikittainen liike 

4. Nostaminen ('booming') eli vertikaalinen liike ('transverse') 

5. Siirrot ('dollying') eli horisontaalinen sivuttainen liike

6. Zoomaus eli tarkennus.

69



Jokainennäistäkäyttötavoistasaaaikaan('induce')erityisenkuvion liikevektoreidenkentässä

kehyksestä toiseen. 

Kameranliike voidaanpoimia sekäpakkaamattomastaettä pakatustavideovir-

rasta.Ensiksimainittu lähestymistapaperustuukahdenperäkkäisenkehyksenpikselienliike-

kentänja virtauskentän('flow field') analysointiin.Jälkimmäinenlähestymistapaperustuupa-

kattuunvideodataankoodattujenliikevektorien analysointiin.[Del Bimbo 1999,232– 233.]

Del Bimbo [1999, 233–236]käsitteleeliikevektoreihinperustuviamenetelmiä,joilla poimi-

taanerilaisia kameranliikkeitä; optiseenvirtauskenttäänperustuviamenetelmiäkäsitellään

tarkemminsivuilla 236–237.Brunelli ja muut [1999,96–97]esittelevätkirjallisuudessakäsi-

teltyjä menetelmiä kameran liikkeiden tunnistamiseksi. 

Panorointia,kiepautustaja zoomaustavartenon esitettyyksinkertaisiamenetel-

miä, jotka perustuvatjoko optiseenvirtauskenttääntai MPEG:nkaltaisiin pakkausalgoritmei-

hin. Kameran liikkeen tunnistamisessa ensimmäinen vaihe on erottaa staattiset ja liikettä sisäl-

tävätkohtaukset,mikä voidaantehdätarkastelemallaliikevektorienkeskivertoakokoa.Liike-

vektorikenttäminkä tahansapanoroinninja kiepautuksenyhdistelmänkanssanäyttääyhden

vahvanmodaalisenvektoriarvon,jolla on selväsuunta,joka vastaakameranliikkeen suuntaa.

Useimmatliikevektorit ovat rinnakkaisiatälle vektorille. [Brunelli et al. 1999, 96–97;Del

Bimbo 1999, 233.] 

Idris ja Panchanathan[1997, 160] sekäAntani ja muut [2002, 956] esittelevät

kirjallisuudessamainittua menetelmää,jossa liikevektoreita ja niiden Hough-muunnoksia

käytetäänedellämainittujenkamerankäyttötapojentunnistamiseen.Menetelmäperustuusii-

hen,ettäliikevektorienjälkeensäjättämääkuviota kuvaafyysisestija paikkasidonnaisesti(1)

liikevektorien suuruus('magnitude')sekä(2) niiden eriäväisyyden('divergence')ja yhdenty-

misen ('convergence')kohta. Kyseinen liikevektoreihin perustuvamenetelmäon kuitenkin

herkkähälylle ja sevaatii paljon laskenta-aikaa.[Idris & Panchanathan1997,160–161;Anta-

ni et al. 2002,956.] Idrisin ja Panchanathanin[1997,160–161]käsittelemässävaihtoehtoises-

samenetelmässäensintunnistetaanotoksenkaikistakehyksistäreunat,minkä jälkeenotetaan

horisontaalisessasuunnassapainotettuintegraali reunakehyksistäja saadaanhorisontaalinen

“röntgenkuva”('X-Ray image');samatehdäänreunakehyksillevertikaalisessasuunnassa.Ka-

meranliikkeet saadaanarvioimallahorisontaalistenja vertikaalisten“röntgenkuvien”reuno-

jen kulmien ('angle')paikkasidonnaistajakaumaa.Reunojenetsiminenkaikistakehyksistäon

kuitenkin laskennallisestiraskasta.[Idris & Panchanathan1997,160–161.]Idrisin ja Pancha-

nathanin[1997,161–162]mukaannäidenmenetelmienongelmanaon, ettäneeiväterotajäl-

jittämistäja panorointiatai nostamistaja kallistelua.Ylipäätäänkameranliikkeiden tunnista-

misenonnistumiseksikuvassaei saisi olla suurialiikkuvia objekteja,jotka hallitsevatnäkö-
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kenttää,sillä neaiheuttavatvääräntunnistuksen;objektit on tunnistettavaensin,ja niidenliik -

keet on otettavahuomioonkameranliikkeitä tunnistettaessa.[Idris & Panchanathan1997,

161–162.] Myös Brunelli ja muut [1999, 97] ottavat huomioon isojen objektien liikkeiden vai-

kutuksenkameranliikkeiden tunnistamiseen.Antani ja muut [2002,956–957]käsittelevätli -

sää muun muassa kameran liikkeen tunnistukseen sopivia menetelmiä.

Varsinkin uutisvideoissasalamavalojenkanssasamaanaikaankuvassaesiintyy

tärkeitähenkilöitä [Brunelli et al. 1999,94]. Brunelli et al. [1999,94] mainitsevatkirjallisuu-

dessakäsitellyn algoritmin, joka tunnistaasalamavaloja.Salamavalotilmenevätalgoritmin

kannaltakahtenaterävänäpiikkinä, jotka ovatjotakuinkinarvoltaansamankaltaisiakehyksien

välistenerojenesityksessä,arviolta puolensekunninaikaikkunassa.Algoritmin saantion 40

% ja tarkkuus 100 %. [Brunelli et al. 1999, 94.]

4.4 Ääniraidan jäsennys ja tunnistaminen

Järjestelmänon jäsennettäväääniraitatyyppeihin(eli puheeseen,taustaääniinja mu-

siikkiin) ja tunnistettava puhetta, puhuja ja käytetty kieli.

Televisiossaja erityisestiuutislähetyksissääänelläon keskeinenosainformaationvälittäjänä.

Ääni ei pelkästäänvälitä informaatiota,vaan ääniraitaavoidaankäyttääapunakontekstin

määrittelemisessä,kun yritetäänjohtaasemantiikkaavideokuvanhavaittavistapiirteistä; yh-

dessäääni ja kuva välittävätenemmäninformaatiotakuin mikäänmediayksin [Petkovi
�

&

Jonker2000]. Ääniraidanindeksoiminenon siis olennainentukitoiminto videonautomaatti-

sessaindeksoinnissa.Koskapuhevälittääsuurimmanosanuutislähetyksieninformaatiosta,ja

äänitehosteidenja musiikinmerkitysTV-uutisissaon vähäinen,tarkastelutullaanrajoittamaan

puheeseen.Sheridaninja muiden[1997,100]mukaanpuhehauntutkimuson pitkäänkeskitty-

nyt siihen,kuinka automaattisestitunnistaa('identify') ja indeksoidainformaatiotapuhesig-

naalista.Tässätehtävässävaaditaanpuheentunnistusteknologiaaesimerkiksisanojentunnista-

mista varten. [Sheridan et al. 1997, 100.] 

4.4.1 Puheentunnistus

Puhetta varten tuotettava metadata voi Prabhakaranin [1997, 62] mukaan koskea 

1. puhuttujen sanojen tunnistamista ('identification'), jota kutsutaan puheentunnistukseksi
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2. puhujantunnistamista,joka tarkoittaapuhuvanhenkilön identiteetinvalitsemistajou-

kosta tunnettuja puhujia

3. prosodisen8 informaationtunnistamista,jota voidaankäyttäähuomionkiinnittämiseksi

johonkin fraasiin tai lauseeseen. 

Prabhakaranin[1997,63] mukaanpuheentunnistuksenyleisin muoto, jossaei ole rajoituksia

käytetyn sanastontai puhujien määränsuhteen,on vielä epätarkka.Tunnistamistarkkuutta

voidaanparantaaottamallahuomioon,että eristyksissäolevat sanaton helpompi tunnistaa

kuin jatkuvapuhe,jossasanojenvälistenrajojentunnistaminenvoi tuottaavaikeuksia.Mah-

dollisimmanpieni puhujienmääräja sanastolaskevattodennäköisyyttäsille, ettäsanastossa

on useampiasamaltakuulostaviasanoja.Lisäksi kielioppi rajoittaasitä, missäjärjestyksessä

sanatvoivat esiintyä;sanajärjestystävoidaanhyödyntäävarsinkinepäselvientapauksienkoh-

dalla. Myös ympäristö,jossa tunnistettavapuhe on tuotettu, vaikuttaapuheentunnistuksen

tarkkuuteen;ympäristöönkuuluvatmuunmuassataustameluja mikrofonin sijainnin muutok-

set. [Prabhakaran 1997, 63–64.] 

4.4.1.1 Puheentunnistusjärjestelmä

Prabhakaranin[1997, 64] mukaan tyypillisessä äänentunnistusjärjestelmässäon on kaksi

komponenttia:signaalinkäsittely('signal processingmodule') ja hahmontunnistus('pattern

matchingmodule').Signaalinkäsittelykomponenttimuuttaaanalogisensignaalindigitaalisek-

si. Digitaalistanäytettäprosessoidaanetsimälläsiitä hiljaisia kohtia,erottamallapuhemuista

äänistäja muuttamallaraakaaaltomuototaajuusalue-esitykseksi('frequencydomainrepresen-

tation') sekä pakkaamalla näytettä. Ääninäyte ryhmitellään sanavartaloiksi ('frame'), jotka ovat

yleensäpituudeltaan10-30millisekuntia.Tarkoituksenaon säilyttäävain ne osat,jotka ovat

hyödyllisiäpuheentunnistuksenkannalta.[Prabhakaran1997,64.] Signaalinkäsittelyvaiheessa

mallinnetaanfoneettisiayksiköitä (eli foneemeita,sanojayms.). Näytteistettypuhesignaali

muutetaansekvenssiksikoodeja,jotka esittävätprototyyppivektoreitaeli sentroideja.Vaiheen

lopussadokumenttiesitetäänvektorikoodiensekvenssinä,jotka karkeastiottaenedustavatää-

nielimistön ('vocal tract') erilaisia muotoja. [Glavitsch & Schäuble 1992, 171.]

Prabhakaranin[1997, 65] mukaanprosessoituapuhenäytettäkäytetäänpuhuttu-

jen sanojen,puhujantai prosodistenpainotustentunnistamiseen.Sanatja muut foneettisetyk-

siköt ovat indeksointipiirteitä, joita puheentunnistuskomponenttitunnistaa [Glavitsch &

8 Prosodinen tarkoittaa puheessa ilmeneviä korostuksia ja äänenvärin muutoksia.
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Schäuble1992, 171]. Prabhakaranin[1997, 65] mukaanpuhettatunnistettaessaprosessoitu

puhetäsmäytetääntallennettuihinhahmoihin.Hahmontunnistuskomponenttiinkuuluuvarasto

viitekuvioita ('reference patterns'), jotka muodostuvat

� saman sanajoukon erilaisista ääntämyksistä ('utterance') puheentunnistusta varten
� saman puhujan erilaisia ääntämyksiä puhujan tunnistamista varten
� saman sanan erilaisia muunnoksia prosodisen informaation tunnistamiseksi.

[Prabhakaran 1997, 65.]

Puheentunnistamiseksipuhedataaverrataantallennettuihinharjoituskaavioihin('template')tai

-malleihin.Tätävartenalgoritmienon laskettavasamankaltaisuusmittakaavioidenja näyttei-

denvälille. Seuraavaksikäsitelläänalgoritmeja,jotka laskevatnäytteidenja mallien välisen

samankaltaisuuden. [Prabhakaran 1997, 65.] 

4.4.1.2 Hahmontunnistusalgoritmit

Suosittujapuheentunnistusalgoritmejaovat Prabhakaranin[1997, 65] mukaandynaaminen

ajanliittäminen ('DynamicTime Warping'),kätketytMarkovin mallit ('HiddenMarkov Mo-

dels') ja keinotekoiset neuroverkot ('Artificial Neural Networks'). 

Dynaamisessaajan liittämisessälähdetäänsiitä, että puhenäytteenvertaaminen

mallikaavioon on käsitteellisestiyksinkertaista,jos esikäsiteltyäpuheaaltomuotoa('speech

waveform')verrataansuoraanviitekaavioon('a referencetemplate')laskemallayhteenasian-

omaistenpuhevartaloiden('speechframe') väliset etäisyydet.Kyseinenetäisyyksiensumma

tarjoaayleisenetäisyysmitansamankaltaisuudenlaskemistavarten.Kuitenkin epälineaariset

ajoituksenvaihtelutlausumienvälillä aiheuttavatvirheenpuhuttujensanojenvartaloidenkoh-

distamisessa('alignment')viitekaavioon.Kaaviotavoidaankuitenkinvenyttäätai tiivistääso-

veliaissakohdissaoptimaalisentäsmäytyksenlöytämiseksi.Kyseisstäajan poimuttamisen

('warping') ja liittämisen prosessiakaaviolla kutsutaandynaamiseksiajan liittämiseksi.Tar-

koituksenaon löytää liitos ('warp'), joka minimoi etäisyyksiensummankaavioidentäsmäy-

tyksessä. [Prabhakaran 1997, 65.]

KätketytMarkovinmallit ovatstokastisiaeli neperustuvatarvauksiinja todennä-

köisyyksiin. Kätkettyihin Markovin malleihin kuuluu stokastisia,perustaviaäärellisiätilako-

neita('finite statemachines'),joita määrittääjoukko tiloja, tulostusaakkostoja joukko siirty-

mä- ja tulostustodennäköisyyksiä.[Prabhakaran1997, 65–66; Glavitsch & Schäuble1992,
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171.]SanankätkettyMarkovin malli rakennetaankaaviolla,jolla on joukko tiloja, joidenväli-

setlinkit ('arcs')esittävätpositiivistatodennäköisyyttäsiirtymälle ('transition').Jos{s1, s2,s3,

s4} on joukko tiloja ja {h,e,l,o} on tulostettavienaakkostenjoukko, kätkettyMarkovin malli

on suunniteltutunnistamaansana“hello”. Siirtymäntodennäköisyysmääritelläänjokaisenti-

laparinvälillä (s1 ja s2,s2 ja s3, jne.). Tulostustodennäköisyydetliitetään('associate')jokai-

sellesiirtymälle (s1 --> s2,s2 --> s3, jne.), ja nemäärittävättodennäköisyydenkunkin tulos-

tusaakkosentuottamiselle('emit') siirtymässä.[Prabhakaran1997, 65–66.] Todennäköisyys

tietyn sanantulostamisellekasvaajokaisellasiirtymällä tilojen välillä: jos tulostettunaon tilat

“h”, “e” ja “l”, vaihtoehtoistensanojenjoukko on paljonpienempija todennäköisyyssetulos-

tamiselleon suurempikuin ensimmäisentilan (“h”) jälkeen.Prabhakaranin[1997, 65–66]

mukaanmenetelmännimessä“kätketty” viittaa siihen,ettääärellisentilakoneentosiasiallista

tilaa ei voida tarkastellasuoraanvaanainoastaanniiden tuottamienaakkostenläpi. Kätketty

Markovin malli luo satunnaisiasekvenssejäsiirtymä- ja tulostustodennäköisyyksienmäärittä-

män jakaumanmukaan.Sanastonjokaisellasanallaon kätketty Markovin malli. Kätkettyjä

Markovin mallejapitääharjoituttaa,jotta netunnistaisivatirrallisia sanojatai jatkuvaapuhet-

ta.Harjoittamisentarkoituson lisätätodennäköisyyttä,jolla kätkettyMarkovin malli luo halu-

tun tulostussekvenssin.Harjoitusdatamuodostuuannetustajoukostatulostussekvenssejäeli

niistä sanoista,jotka mallin halutaantunnistavan.[Prabhakaran1997,65–66.]Harjoittamista

varten kätkettyihin Markovin malleihin yhdistetään seuraavat komponentit:

1. Eteenpäinsyöttöalgoritmi('forward algorithm'),jota tarvitaanirrallisten sanojentunnis-

tamiseksi.Algoritmin tarkoituson laskeatodennäköisyyssille, ettäkätkettyMarkovin

malli luo halutuntulostussekvenssin.Sekvenssitunnistetaantietyksi sanaksi,jos toden-

näköisyyssille, että vastaavakätketty Markovin malli tulostaasanan,on maksimaali-

nen.

2. Baum–Welch-algoritmi, jota käytetään foneemimallien harjoittamiseen. 

3. Viterbi-algoritmi, jolla tunnistetaanjatkuvaapuhetta.Algoritmi määrittäätilojen siirty-

misen polun, joka perustuu tunnistettavan jatkuvan puheen kielioppimalliin.

[Prabhakaran 1997, 67; Glavitsch & Schäuble 1992, 171.] 

Kätketyt Markovin mallit ovat yleisin lähestymistapafoneettistenyksikköjenmallintamiseen

[Glavitsch & Schäuble 1992, 171].

Keinotekoiset neuroverkot ovat informaationkäsittelyjärjestelmiä,jotka simuloi-

vat ihmisaivojenkognitiivisia prosesseja.Perustavanaideananiissäon rakentaaneuroraken-

ne,jota voidaanharjoituttaasuorittamaansyötesignaalienkognitiivinentehtävä.Neuroverkko
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muodostuulukuisista yksinkertaisistaja keskenäänliitetyistä suorittimista eli neurodeista

('neudodes'),jotkavastaavataivojenneuroneita.Neuroverkkoon jaettukerroksiin,joidenneu-

rodit ottavatvastaanja lähettäväteteenpäinpäätöksiään.Neuroditon yhdistettylukuisilla lin-

keillä, joihin onyhdistettypainotettujatehtäviä.Neuroditviestivätpäätöksistäänpainotettujen

linkkien avulla;päätöksetsaattavatsaadaeri painojaeri linkkejä varten.Linkkien painotmää-

ritetäänharjoittamallaneuroverkkoa.Harjoitusvaihemuodostuusyötedatasta,kutenpuhekaa-

vioista ja halutun tulostuksenkuvaamisesta:neuroverkkooppii tunnistamaansyötedataaja

määräämään linkeille painot. [Prabhakaran 1997, 67–68.]

4.4.1.3 Indeksointipiirteet

Puhettaindeksoidaankääntämälläalkuperäinenpuhedatatekstuaaliseenmuotooneli transk-

riptioksi [Abberley, Kirby, Renals& Robinson1999]. Tunnistettuaja litteroitua puhedataa

voidaansitenpieninvarauksinkäsitelläkuin mitä tahansatekstiä[Prabhakaran1997,95]. Esi-

merkiksiGlavitschja Schäuble[1992,168]esittelevätmultimediahakumallia,jossapuhettaja

tekstiä indeksoidaanyhtenäisesti.Heidän hakumallinsa on yhdistelmä tekstihakumallia

(vektoriavaruusmalli)ja puheentunnistusmallia(kätkettyMarkovin malli). KätkettyjäMarko-

vin malleja käytetäänmallintamaanfoneemien,sanojentai fraasienerilaisia ääntämyksiä.

[Glavitsch& Schäuble1992,168.]Puhettaindeksoitaessaindeksointipiirteidessäonkuitenkin

joitain rajoituksia [Prabhakaran 1997, 95].

Glavitschinja Schäublen[1992,168–169]mukaanindeksointisanasto('indexing

vocabulary')koostuuindeksointipiirteistä('indexing features').Perinteisessätekstihaussain-

deksointipiirteetkoostuvatsanavartaloista.Puhetiedonhaussatarvitaanmyöstarkoituksenmu-

kaisia indeksointipiirteitä, jotka puheentunnistusjärjestelmävoi tunnistaa. [Glavitsch &

Schäuble1992,168–169.]Indeksointipiirteetovat tekstuaalisiayksikköjä, jotka on mallinnet-

tu foneettisestiniin, ettänevoidaantunnistaapuhedokumenteista.Tunnistamisessavaaditaan

puheentunnistuskomponenttia,aivankuten tekstidokumenttienindeksointipiirteidentunnista-

misessavaaditaansoveliastajäsennintä.[Glavitsch & Schäuble1992, 170.] Glavitsch ja

Schäuble[1992,168–169]sekäPrabhakaran[1997,96] esittävätseuraaviavaatimuksiapuhe-

dokumenttien indeksointipiirteille: 

1. Indeksointipiirteidenon oltava foneettisiayksikköjä, jotka ovat puheentunnistusmene-

telmien helposti tunnistettavissa.

2. Erilaistenindeksointipiirteidenmääränon oltava niin pieni, että kätkettyjenMarkovin
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mallienharjoituttamiseenvaaditaanvain kohtuullinenmäärädataa;määräriippuu jokai-

sen piirteen mallintamiseen vaaditun harjoitusdatan saatavuudesta. 

3. Indeksointipiirteidenpitäisi olla riittävänerottelukykyisiäeli niidenpitäisi auttaaerotta-

maandokumentittoisistaan,jolloin kyseisiin indeksointipiirteisiinperustuvanhakume-

netelmän pitäisi saavuttaa hyväksyttävä hakutehokkuus. 

4. Indeksointipiirteetpitäisi voida tunnistaamyöstekstidokumenteissa,jotta puhe-ja teks-

tidokumentteja voidaan hakea samanaikaisesti. 

5. Indeksointipiirteidenkeräämistiheysei saaolla liian pieni. [Glavitsch& Schäuble1992,

168–169; Prabhakaran 1997, 96.]

Mahdollisiaindeksointipiirteitäovat foneemit('phonemes'),foniparit ('biphones'),fonikolmi-

kot ('triphones'),sanattai fraasit[Glavitsch& Schäuble1992,169;Abberleyet al. 1999].Sa-

nastopohjaisessapuheentunnistuksessaSrinivasaninja Petkovicin[2000, 81] mukaansanas-

tolla tarkoitetaanjoukkoasanoja,joita puheentunnistusmoottoritunnistaakääntäessäänpuhet-

ta tekstiksi.Dekoodausprosessissamoottori täsmäyttääpuhesignaaliasanastonsanoihin.Vain

sanastossaesiintyvätsanatvoidaantunnistaa.[Srinivasan& Petkovic2000,81.] Sheridanja

muut [1997,100] antavatesimerkkejäsanojentunnistamiseenperustuvienpuhehakujärjestel-

mien parissatehdystätutkimuksestaja järjestelmienongelmista.Glavitschin ja Schäublen

[1992, 169] sekäPrabhakaranin[1997, 96] mukaansanatja fraasitvaikuttavatliian laajoilta

indeksointipiirteiksi.Sanojaesiintyy dokumenteissaliikaa, ja osaniistä ei ole erottelukykyi-

siä.Koskasanastopitäämääritelläetukäteen,seon rajoittunutlaajuudeltaan;harvemminkäy-

tetyt sanat,kutennimet, saattavathyvinkin puuttuasanastostaeikä eksoottisiasanojavoida

harjoituttaatarpeeksitai välttämättäei ollenkaan.[Glavitsch& Schäuble1992,169;Sheridan

et al. 1997,100.]Useinsanastostalöytymättömätsanattunnistetaanvirheellisestijoksikin toi-

siksi sanoiksi, jotka ovat foneettisesti samankaltaisia [Srinivasan & Petkovic 2000, 81].

Srinivasaninja Petkovicin[2000,81] mukaansanastopohjaistenlähestymistapo-

jen ongelmia on yritetty ratkaista tutkimalla foneemeihin perustuvien osasanaesitysten

('subword')käyttöäindeksointitermeinä.Foneemillatarkoitetaanmitä tahansakielen foneetti-

senjärjestelmänabstraktiayksikköä, joka vastaajoukkoa ('correspond')kielestähavaittavia

yksittäisiäja erillisiä puheääniä.Foneemitovat ihmisenhavainnointikyvynmäärittelemiä;fo-

neiksi ('phone')kutsutaanvastaaviapuheentunnistusjärjestelmänmäärittelemiäja datastajoh-

tamia alisanojenyksikköjä. [Srinivasan& Petkovic 2000, 81.] Glavitschin ja Schäublen

[1992,169] mukaanfoneemienetunaon niiden suhteellisenpieni määräja suuri keräämisti-

heys,muttaneovat kuitenkin liian pieniäyksiköitä indeksointipiirteiksi:foneemientunnista-

minenon vaikeaaja neesiintyvätliian useinollakseenerottelukykyisiä.[Glavitsch& Schäub-
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le 1992,169.] Srinivasaninja Petkovicin[2000,81] mukaanfoneettistenmenetelmienongel-

manaon niiden rajoittunut tarkkuusverrattunasanastopohjaisiinmenetelmiin,varsinkin ly-

hyidensanojenkohdalla.Sanastonulkopuolistensanojen('out-of-vocabulary')hakemistavar-

ten hyödytäänfoneettisenja sana-tasoninformaationyhdistämisestä.[Srinivasan& Petkovic

2000,81.] Vaikka foneettinenhakusopiikin joihinkin tarkoituksiin,kutenSrinivasaninja Pet-

kovicin [2000] menetelmässä, ne eivät välttämättä sovi kovin hyvin uutislähetyksiin [mts. 81].

Koskahyvät indeksointipiirteetlöytyvät sanojenja foneemienvälistä,Glavitschja Schäuble

[1992, 169] ehdottavat trigrammeja hyvin erotteleviksi piirteiksi. 

4.4.1.4 Puheentunnistuksen tarkkuus ja yhdistetyt menetelmät

Srinivasanja Petkovic[2000,81–82]viittaavatuseisiintutkimuksiin,joissakäsitellääneri pu-

heentunnistusjärjestelmientarkkuuttasanojentunnistamisessa.Heidänmukaansapelkällä fo-

neemientunnistusjärjestelmälläon saavutettu60–70%:n tarkkuusuutislähetyksessä.Laajaan

sanastoonperustuvallatunnistusjärjestelmälläsaavutetaankuitenkin vielä parempiatuloksia

kuin pelkkiin foneihin (eli foneemeihin)perustuvillajärjestelmillä,ja yhdistetytmenetelmät,

joissakäytetäänsekäsanastoaettästaattisestilaskettuafoniristikkoa('phonelattice'),paranta-

vat tuloksiaentisestään:Srinivasaninja Petkovicin[2000,81] mainitsemassaesimerkissäsaa-

vutettiin 82–85 %:n suhteellinentarkkuus videopostin('videomail') yhteydessäverrattuna

tekstihakuun.Yhdistetyt menetelmättoimivat paremmin kuin mikään menetelmäyksin

[Srinivasan& Petkovic2000,81]. Myös Informedia-projektin9 yhteydessäon tutkittu sana-ja

foneemi-pohjaistenmenetelmienyhdistämistäuutisjuttujenkohdalla ja saavutettu84.6 %:n

suorituskykyverrattunatekstihakujärjestelmään[Srinivasan& Petkovic2000,81–82].Myös

Sheridanja muut [1997,101] viittaavat tutkimuksiin, joissasanastopohjaistamenetelmääon

käytetty yhdessäfoneemeihinperustuvanjärjestelmänkanssaja saatutarkkuudeksi85 %

tekstihakuunverrattuna.Yhdistetytmenetelmätvaativatkuitenkin paljon tehoatietokoneelta

tunnistamis- ja harjoittamisvaiheessa. [Sheridan et al. 1997, 101.] 

Srinivasanja Petkovic[2000,82] viittaavatkirjallisuudessakäsiteltyynfoni-poh-

jaiseenosasanayksikköjenindeksointiin.Käyttämällävektoriavaruusmalliaon osoitettu,että

tarkoituksenmukaisetosasanayksiköttäysinvirheettömienfoneettistentranskriptioidenkanssa

saavuttavatsanastopohjaistenjärjestelmientasoisensuorituskyvyn.[Srinivasan& Petkovic

2000,82]. Ongelmanavain on se,että automaattisestituotetutfoneettisettranskriptioteivät

ole yleensälähellekääntäysin virheettömiä.Sheridanja muut [1997, 101] viittaavat Glavit-

9 Informedia Project: <URL: http://www.informedia.cs.cmu.edu/ >
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schin ja Schäublen[1992] tutkimukseenvaihtoehtoisenalähestymistapana;tuossatutkimuk-

sessahantavoitteenaoli määritelläpieni joukko alisanoja,jotka voisivat olla tarpeeksivoi-

makkaitahakuja ja tunnistamistavarten.Sheridaninja muiden [1997, 106] johtopäätösten

pohjaltavoidaanjohtaa,ettäjärjestelmätvaativatsäätämistäja sopeuttamistakuhunkinympä-

ristöön,jotta niillä voitaisiin saavuttaaniidenmaksimaalinensuorituskyky.Parhaimmattulok-

setpuheentunnistuksessasaavutetaanyhdistämälläsanasto-ja foneemipohjaisiamenetelmiä–

näinvoidaanpäätelläSrinivasaninja Petkovicin[2000] ja Sheridaninja muiden[1997] perus-

teella.

4.4.2 Kielen ja puhujan tunnistaminen

Zissmaninja Berklingin [2001,115] mukaanautomaattinenkielentunnistaminenon prosessi,

jossatietokonetunnistaadigitoidunpuhelausuman('speechutterance')kielen.Seon yksi niis-

tä prosesseista,joissapuhesignaalistapoimitaantietoa– kieli voidaantunnistaamyöstekstistä

[Zissman& Berkling 2001,115]. 10 Zissmaninja Berklingin [2001, 115] mukaankieli voi-

daan tunnistaahakujärjestelmänpuhekomentojentunnistamisenyhteydessätai sitä ennen.

Kielen ja puheentunnistaminensamaanaikaanvaatii jokaistakieltä vartenomanpuheentun-

nistusmoduulin.Vaihtoehtoisestikielentunnistusjärjestelmäävoitaisiin käyttääennenpuheen-

tunnistustapoimimaantodennäköisimmätkielet, jonka jälkeensopivin kielestäriippuvainen

puheentunnistusmalliotettaisiinkäyttöön.Lopullinen kielentunnistuspäätöstehtäisiinkuiten-

kin vasta puheentunnistuksen jälkeen. [Zissman & Berkling 2001, 115.]

Zissmanja Berkling [2001, 116] tekevät yhteenvedonniistä piirteistä, joiden

avulla ihmiset ja tietokoneet voivat erottaa kielet toisistaan:

1. Fonologia: Foneemitovatperustaviakielen fonologistenyksikköjenmentaalisiaesityk-

siä. Fonit ('phone')ovat akustis–foneettistenyksikköjen tai segmenttienrealisaatioita,

niitä tosiasiallisiaääniä,joita puhujatuottaaajatellessaantai puhuessaanfoneemeista.

Foneemitja foneemijoukotovat eri kielissäerilaisia,vaikkakin monissakielissäyksit-

täiset foneemit ovatkin samanlaisia.

2. Morfologia: Sanavartalot('word roots')ja leksikotovatyleensäerilaisiaeri kielissä.Jo-

kaisella kielellä on oma sanavarastonsa ja tapansa muodostaa sanoja.

10 Ks. esim. TextCat : <URL: http://odur.let.rug.nl/~vannoord/TextCat/Demo/textcat.html>
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3. Syntaksi: Lausekuviot('sentencepatterns')ovaterilaisiaeri kielissä.Vaikka jotkin sanat

saattavatkinolla eri kielissäsamanlaisia,niitä edeltävätja niitä seuraavatsanatovatsit-

ten erilaisia.

4. Prosodia: Äänen kesto ('duration'), äänenkorkeuden('pitch') kontuurit ('contours')ja

painotuskuviot('stresspatterns')ovat erilaisia kielestä toiseen.[Zissman& Berkling

2001, 116.]

Leaversja Burley [2001,641] luettelevatmyöskeinoja,joilla ihmiseterottelevatitselleentun-

temattomiakieliä toisistaan.Näihin kuuluvat: (1) suprasegmentaalinen('suprasegmental')

strategia,jossahyödynnetäänerojarytmissä,äänenpainossaja intonaatiossa;(2) segmentaali-

nenstrategia,jossahyödynnetäänkielenfoneettisiaominaisuuksia;(3) leksikaalinen('lexical')

strategia,jossayksittäisetsanattunnistetaanjohonkinkieleenkuuluvaksi.[Leavers& Burley

2001,641.] Leaversinja Burleyn[2001,641] mukaanautomaattistakielentunnistustavoidaan

tehostaaottamallahuomioon,kuinkaihmisetkäyttävätedellämainittujastrategioitaja vihjeitä

kielten tunnistamisessa.Lingvistisetvihjeet parametrisoidaankääntämälläne vihjeitä parhai-

ten kuvaavanakustisensignaalinpiirteiksi. Luodut parametritlaitetaanjärjestykseenedellä

mainittujenkognitiivistenstrategioidenperusteella.[Leavers& Burley 2001,641–642.]Lea-

versja Burley [2001,642–648]käsittelevätlingvististenvihjeidenkääntämistäakustisensig-

naalinpiirteiksi käyttämälläääniväriä('tone')globaalinaprosodisenapiirteenäsekähahmon-

tunnistamisen suprasegmentaalista, segmentaalista ja leksikaalista strategiaa. 

Kielentunnistuksessaon Zissmaninja Berklingin [2001,116] mukaankaksi vai-

hetta.Harjoitusvaiheessajärjestelmälleesitelläännäytteitäeri kielistä,jotka lasketaanvirraksi

piirrevektoreita.Piirrevektoritlasketaanpuhesignaalinaaltomuotojenlyhyistäaikaikkunoista,

pituudeltaannoin 20 ms. Harjoitusalgoritmianalysoivektorisekvenssitja tuottaayhden tai

useammanmallin jokaistakieltä varten.Mallit edustavatjoukkoakielestäriippuvia ja perusta-

via harjoituspuheenominaisuuksia,joita käytetäänkielentunnistusprosessinseuraavassavai-

heessa.[Zissman& Berkling 2001,116.]Tunnistusvaiheessauudestalausumasta('utterance')

laskettujapiirrevektoreitaverrataanjokaiseenedellisessävaiheessatuotettuunkieliriippuvaan

malliin. Todennäköisyys,jolla uusi lausumaon samallakielellä kuin harjoitusdata,lasketaan

ja maksimaalinentodennäköisyysmalli('maximum-likelihoodmodel') tunnistetaan('found').

Senlausumankieli, jota käytettiin harjoituttamaanmaksimaalisentodennäköisyydentuotta-

nutta mallia, on hypoteesi uuden lausuman kieleksi. [Zissman & Berkling 2001, 116–117.]

Zissmaninja Berklingin [2001,117] mukaankielentunnistusjärjestelmäteroavat

pääosinsiinä suhteessa,ettämitä ja kuinka monimutkaistamenetelmääne käyttävätkielten

mallintamiseen. Näitä menetelmiä käsittelevät Zissman ja Berkling [2001, 117–120]:
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1. Spektraalinensamankaltaisuus-lähestymistapa('Spectral-similarityapproaches'):Var-

haisetjärjestelmätkorostivatkielten välisiäerojaspektraalisessasisällössäja hyödynsi-

vät sitä tosiasiaa,että puhe eri kielillä sisältääeri foneemejaja foneja. [Zissman&

Berkling 2001, 117.]

2. Prosodiapohjaisetlähestymistavat: Prosodistainformaatiotakantaviapiirteitä, esimer-

kiksi äänenkorkeuden('pitch') ja amplitudinkorkeuskäyriä('contour'),on käytettysyöt-

teenäautomaattisessakielentunnistamisessa,sillä on osoitettu,ettäihmisetvoivat käyt-

tääprosodisiapiirteitä kielten tunnistamiseen.Prosodiseninformaationhyödyllisyysja

sentarjoamaerottelukykykieltenvälillä foneettisiinjärjestelmiinverrattunariippuupal-

jon vertailtavista kielistä. [Zissman & Berkling 2001, 118–119.]

3. Fonin tunnistamiseenperustuvatlähestymistavat: Koskaeri kielissäon erilaisiafoniva-

rastoja, kielentunnistusjärjestelmätvoivat hypotisoida tarkasti, mitkä fonit puhutaan

ajanfunktiona,ja määrittääkäytettävänkielenkyseessäolevanfonisekvenssintilastojen

('statistics') perusteella. [Zissman & Berkling 2001, 119.] 

4. Monikieliset puheyksiköt: Kielestä riippuvien foneemintunnistajiensijaan voidaanra-

kentaamonikielellisiäpuheyksiköitä.Tutkimuksessaon etsitty myöserottelukykyisim-

piä foneja, joita kutsutaan avainfoneiksi. [Zissman & Berkling 2001, 119–120.]

5. Sana-tasonlähestymistavat: Sanoihin perustuvatlähestymistavatkäyttävät hienostu-

neempia sekvenssinmallintamistapojakuin foni-tason järjestelmien fonotaktiset

('phonotactic')mallit, vaikkakaansanoihinperustuvatlähestymistavateivät käytätäysi-

mittaisiapuheesta-tekstiinjärjestelmiä.Kielessäalhaaltaylöspäinliikuttaessaensintun-

nistetaan fonit, sitten sanat ja lopulta kieli. [Zissman & Berkling 2001, 120.] 

6. Laajaansanastoonperustuvatjatkuvanpuheentunnistusjärjestelmät: Harjoitusvaihees-

sa jokaistakieltä vartenluodaanomapuheentunnistaja.Testausvaiheessajokaistatun-

nistajaaajetaanrinnakkain: suurimmantodennäköisyydentuottaneentunnistajanhar-

joittamiseenkäytettykieli otaksutaansyötteenäannetunlausumankieleksi. Tämänkal-

taisetjärjestelmätovat lupaavimpia,mitä tuleekorkealaatuiseenkielentunnistamiseen,

sillä ne ovat huomattavastikehittyneempiäkuin fonejaja fonisekvenssejäkielentunnis-

tuksessa käyttävät järjestelmät. [Zissman & Berkling 2001, 120.] 

 

Zissmanja Berkling [2001,121] käsittelevätkielentunnistusjärjestelmiensuorituskykyävuo-

sina1993,1994ja 1995tehtyjentestienavulla.Käytettäessälausumiapituudeltaan45 sekun-

tia tai 10 sekuntia,parhaatjärjestelmättunnistivatkieliä neljänja kahdenprosentinvirhetasol-

la ('error rate'). Parhaattulokseton saavutettutavupiirrejärjestelmillä('syllabic-featuresys-
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tem')sekäuseitafonin tunnistajiaja fonotaktista('phonotactic')kielenmallinnustakäyttävillä

järjestelmillä.[Zissman& Berkling 2001,121.] Zissmaninja Berklingin [mts. 122] mukaan

on hyviä syitäuskoa,ettäjärjestelmiensuorituskykyparaneeotettaessakäyttöönkorkeamman

tasonlingvististäinformaatiotahyödyntäviäjärjestelmiä,jotka mallintavatfoneja,niidenfrek-

venssejäja fonotaktisuutta.Kyseistenominaisuuksienkäyttäminentosin edellyttääkielentun-

nistusjärjestelmien harjoittamista etukäteen, mikä vie aikaa. [Zissman & Berkling 2001, 122.] 

Leaversinja Burleyn [2001,639–640]mukaanautomaattinenkielen tunnistami-

nenliittyy puhujastariippumattomaanpuheentunnistukseenja puhujantunnistamiseen,joista

nimenomaanpuhujantunnistamisenkeinotsuoriutuvattällä hetkelläparhaiten.Kyseisetalgo-

ritmit perustuvatakustistenpiirteidenpurkamiseenja erilaistenhahmontunnistusmenetelmien

käyttämiseen.Leaversinja Burleyn [2001, 640] mukaantällä hetkellätrendit tutkimuksessa

keskittyvät vektorikvantittumisen('Vector Quantisation'),kätkettyjen Markovin mallien ja

neuroverkkojenkäyttämiseen.Heidän mukaansatunnistamistarkkuusei ole tarpeeksihyvä

monia käytännöllisiätilanteita varten(vrt. Zissman& Berkling 2001). Lisäksi Leaversinja

Burleyn[2001,640] mukaantunnistamismenetelmättarvitsevatpitkiä näytteitäja algoritmien

ajoajatovatpitkiä. Heidänmukaansastandarditpuheen-ja hahmontunnistusmenetelmäteivät

sovi automaattiseenkielen tunnistamiseen,sillä ne eivät ota huomioonkognitiivisia proses-

sointistrategioitaja lingvistisiä vihjeitä ('cue'),joita ihmisetkäyttävättehokkaastitunnistaes-

saan kieliä. [Leavers & Burley 2001, 639–640.]

5 VIDEOTIEDONHAUN KÄYTTÖLIITTYMÄT JA VIDEODATAN

VISUALISOINTI

Tiedonhakujärjestelmänkäyttöliittymä on alue, jossakäyttäjä ja järjestelmäkohtaavat[Lu

1999,185].Käyttöliittymä yhdistääjärjestelmäntoiminnallisuudenja käyttäjänjärjestelmälle

osoittamatvaatimukset[Lee & Smeaton1999,1]. Käyttöliittymien suunnittelussapitäisi ottaa

huomioon,ettäkäyttäjäteivät ole ensisijaisestikiinnostuneitaraa'astavideodatastaja video-

dokumenteistavaanniidensisällöstäeli siitä, mitä niillä pyritäänviestimään.Toisin sanottu-

na,vaikkakäyttäjäetsisikintiettyävideonauhaa,jolle on tallennettutietty uutislähetys,hänei

ole niinkäänkiinnostunuttuostanauhastaitsestääntai edessensisällöstämuutenkuin hyvin

rajatultaosin; juuri videodokumenttiensisältöpitäisi saadakäyttäjienulottuville, heidänha-
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luamiltaanosin,ei fyysinenvideonauhatai binaarimuotoinenvideosekvenssi.Tästäsyystäha-

kujärjestelmänpitäisi pystyäesittämäänvideonsisältöärakenteisessaja helpostihaettavassa

muodossa[Ks. Petkovi
�

& Jonker2000].Käyttöliittymänpitäisi mahdollistaatehokasja vai-

vaton tapavideosisältöjenhakemiseen[Lee & Smeaton1999,1–2]. Del Bimbon [1999, 16,

244] mukaan,jotta tämäolisi mahdollista,on tarpeellistatiivistäävideoideninformaatiosisäl-

töähelpomminselattavaanmuotoon.Myös informaationvisualisointivälineetovat tärkeitäse-

lailun tehokkuudenparantamiseksi.[Del Bimbo 1999,16, 244.]Tässäluvussatarkastelukes-

kittyy käyttöliittymiin ja hakuvälineisiin,jotka sopivaterityisesti TV-uutistenhakuun.Esi-

merkkinäkäyttäjäryhmästäkäytetäänTV-toimitusta, jonka työkäytäntöjätarkastelemallaon

tehty arvioita heidäntarpeistaanvideotiedonhakujärjestelmiensuhteen.Olemassaolevia ha-

kuvälineitä arvioidaan kriteereillä, joista lisää myöhemmin. 

5.1 Käyttöliittymien periaatteet

Ennenkäyttöliittymien hakuvälineidentarkasteluakäsitelläänniiden toiminnankannaltakes-

keisiäperiaatteita:käyttöliittymien tehtäviä,videoinformaationesittämistäuudelleenja infor-

maation tiivistämistä.

5.1.1 Tehtävät ja datatyypit informaation visualisoinnissa

Shneiderman[1998,512] käsitteleetiedonhaunkäyttöliittymäympäristöönliittyviä elementte-

jä, joita ovat (1) tehtäväobjektit('taskobjects'),joihin lasketaanesimerkiksivideosekvenssit,

(2) käyttöliittymäobjektit ('interfaceobjects'),jotka edustavatkyseisiätehtäväobjekteja,(3)

tehtävätoimenpiteet('taskactions'),esimerkiksifaktatietojenetsiminenja siitä edelleeneritel-

tävät selailu ja hakeminen,joita edustetaan(4) käyttöliittymän toimenpiteillä('interfaceac-

tions'),kutenvierittämisellä,zoomaamisella,läheisyysperiaatteellatai linkittämisellä.Käyttä-

jät aloittavattiedonhaunmuotoilemallatiedontarpeensatehtäväalueella.[Shneiderman1998,

512.] TehtävätvoidaanShneidermanin[1998,512–513]mukaanjakaarakenteisiinja raken-

teettomiin:

1. Faktatietojenetsiminen('specific fact finding') eli tunnettujennimekkeidenhakeminen

on rakenteinentehtävä,jossaon yksi selvästitunnistettavissaolevalopputulos,esimer-

kiksi henkilön ikä.

2. Laajennettu  haku on rakenteinen tehtävä, jossa ei ole varmuutta lopputuloksista. 
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3. Tunnettujen kokoelmien avoin ('open-ended') selailu on rakenteeton tehtävä. 

4. Aiheesta saatavilla olevan informaation tutkiminen on rakenteeton tehtävä.

[Shneiderman 1998, 512–513; vrt. Antani et al. 2002, 950.] 

Selvitettyääntiedontarpeensakäyttäjienon päätettävämistäetsiä.Tiedontarpeidenselventä-

miseksivoidaankäyttääapuvälineitä('finding aids').Esimerkkinänäistäetsimisenapuväli-

neistävoidaanottaasisällysluettelotja hakemistotkirjoissa.Tehtäväalueellailmaistujentie-

dontarpeidenmuuttaminenkäyttöliittymän toimenpiteiksion suuri kognitiivinen askel,joka

on tehtäväennenhakuprosessissajatkamista.[Shneiderman1998,513.] Kuten edellisissälu-

vuistaon käynyt ilmi, videoidensisällönkuvailuei ole sillä tasolla,ettäkäyttäjätvoisivat rat-

kaistauseimmathakuongelmansarakenteisillaja analyyttisilläkyselyillä. Joskäyttäjäjoutuu

semanttistenkyselyidensijaanmiettimään,ettämillaisia havaittaviapiirteitä hänenetsimään-

säsisältöönliittyy, kognitiivinenaskeltehtäväalueentiedontarpeidenja käyttöliittymätoimen-

piteidenvälillä on normaaliakinsuurempi.Käytännönvideotiedonhakuperustuuoleellisesti

selailuun,ja kyselytovatenemmänkintyökaluaiheenrajaamiseen.Niin kauan,kun automaat-

tinen sisällönkuvailuon nykytilassaan,videotiedonhaunkäyttöliittymien suunnittelussakes-

keisin ongelma on videosisältöjen visualisointi selaamista varten.

Shneidermanin[1998, 523] mukaanvisuaalisensuunnittelunkeskeisinperiaate

voidaantiivistää periaatteeseen“yleiskuvaensin,zoomausja suodin,sittenyksityiskohdatky-

synnänmukaan”. Leenja Smeatonin[2002] mukaanShneidermanin[1998,523] ohjeon hyvä

mihin tahansainformaationesittämiseen.Kun tätä periaatettatarkennetaan,seitsemänmah-

dollista ja abstraktiotasoltaankorkeaainformaationvisualisoinnintehtävääovat: yleiskuva,

tarkennus,suodin,yksityiskohdatpyydettäessä('details-on-demand'),läheisyysperiaate,histo-

ria ja poimiminen('extract').[Shneiderman1998,523.] Luetteloeteneeyleisimmästäyksityis-

kohtaisimpaan.

1. Yleiskuva: Informaation visualisoinnissayleiskuvalla ('overview') pyritään antamaan

käyttäjällenäkemyskokoelmansisällöstäkoko hakualueella.Yleiskuvaankuuluviastra-

tegioitaovaterilaisettavattarkentaavisualisoidunkokoelmanyksityiskohtiakohti haet-

tua informaatiota,jolloin yleiskuvamuuttuukuvaksitarkennuskohdastaja senympäris-

töstä. [Shneiderman 1998, 535–536.] 

2. Tarkennus: Käyttäjävoi tarkentaahakualueessatoivomiansanimekkeitä.Tarkennuson

kuitenkin toteutettavasiten,ettäkäyttäjällejääkäsityssijainnistahakuavaruudessa.Jär-

jestelmänon tuettavakäyttäjänkäsitystähaettavantiedon kontekstista.[Shneiderman

1998, 536–537.] 
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3. Suodatus: Suodatuksessa('filter') käyttäjälleannetaankeinoja suodattaapois sisältöä,

jota ei halutasisällytettäväksihakuun.Suodattaminenvoidaantoteuttaaesimerkiksian-

tamallatietyntyyppisilledokumenteilleeri painoarvojatai yksinkertaisellavisualisoidul-

la Boolen-logiikalla (eli tässätapauksessaNOT-operaattorilla).[Shneiderman1998,

538.] 

4. Yksityiskohtiapyynnöstä('details-on-demand'): Käyttäjäsaahaluamastaanhakutulokse-

na saadustadokumentistalisätietoja,esimerkiksimetatiedot,napauttamallahiirellä do-

kumentinotsikkoatai viemällähiiren osoittimensenpäälle.[Shneiderman1998,538–-

539.] 

5. Läheisyysperiaate: Hakutulostenominaisuuksienliittymistä ('related')toisiinsavoidaan

myöshyödyntää.Aineistoavoidaanrajatahaettavaksiesimerkiksijo tulokseksisaatujen

nimekkeidentekijöidenavulla, jolloin seuraavahakutulossisältäävain tietyn tekijänai-

neiston.Läheisyysperiaatesopii erityisenhyvin esimerkiksielokuvienhakuun,jolloin

haku voidaan rajata koskemaantiettyä näyttelijää tai ohjaajaa.[Shneiderman1998,

539.] 

6. Historia: Hyvänhakujärjestelmänpitäisi tukeakäyttäjäätallentamallatietoasuoritetuis-

ta toimenpiteistä.Koska hauteivät läheskäänainaole onnistuneita,on tarjottavamah-

dollisuuspalataaiempaantilanteeseen.Lisäksijärjestelmässäpitäisiolla ominaisuus,jo-

ka mahdollistaahakemisenedellisenhauntuloksilla, jotta koko hakuaei tarvitsisi aina

aloittaa alusta. [Shneiderman 1998, 540.] 

7. Tallennus: Hakutulostenja -lauseidenpoimiminen('extract'),muidenominaisuuksien

ohella,mahdollistaisivatparemminkäyttäjäätukevienjärjestelmienrakentamisen.Käyt-

täjälleannettaisiinjärjestelmässämahdollisuuspalatahakuunmyöhemmin,joko senjat-

kamiseksi,senkäyttämiseksiavuksi uudessahaussatai sentallentamiseksihakutulok-

sen myöhempää jatkokäsittelyä varten. [Shneiderman 1998, 540–541.] 

Lee ja Smeaton[2002] mainitsevatesimerkkinäperinteisetbibliografiseninformaationhake-

misenapuvälineet:hakutuloksessanäytetäänyhdellärivillä pitkälle tiivistetty otsikkoja doku-

mentinpäiväys(eli yleiskuva),otsikkoanapsauttamallajärjestelmänäyttäätiivistelmänruu-

dun alaosassa(eli tarkennus),ja lopulta tarkempiperehtyminenavaakokotekstidokumentin

(eli yksityiskohtiapyynnöstä).[Lee & Smeaton2002.]Näin ollen tyypillisessähakuprosessis-

sa informaatiotavisualisoitaessaensintarjotaankäyttäjälleyleiskuvatarjolla olevastainfor-

maatiosta,minkä jälkeenhän voi tarkentaanäkymäähaluamiinsanimekkeisiinja suodattaa

pois niitä nimekkeitä,joita hänei halua.Lopulta hänvoi keskittyävain nimekkeidenniihin

ominaisuuksiin,joista hän on kiinnostunut.Tähänpalataanmyöhemminvideoinformaation
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tiivistämisenyhteydessä.Mikäli käyttöliittymä muistuttaisikaksiulotteistakohtauksensiirty-

miskaaviota,yleiskuvaesittäisivideodokumentinkaikki tarinanyksiköt eli alikaaviot.Käyttä-

jä voisi sittentarkentaanäkymääjohonkin tiettyyn tarinanyksikköönja tarkastellasenotos-

ryhmieneli solmujenvälistävuorovaikutusta.Läheisyysperiaatteenavullavoitaisiin tarkastel-

la kaikkia solmuja,joilla on vuorovaikutustatietyn solmunkanssa.Halutessaankäyttäjävoisi

pyytää vielä yksityiskohtia jonkun solmun yksittäisistä otoksista.

Shneidermanin[1998, 523] mukaantehtäväalueeninformaatio-objektejaluon-

nehditaaninformaationvisualisoinnindatatyyppitaksonomiandatatyypeillä,joille suoritetta-

via tehtäviäkutenyleiskuvaaja tarkennustakäsiteltiin edellä.Shneiderman[1998, 524–535]

luettelee datatyyppejä, joista käsitellään niitä, jotka liittyvät videoiden visualisointiin. 

1. Yksiulotteinen lineaarinen data: Lineaarisiindatatyyppeihinkuuluvatperäkkäinjärjes-

tetyt tekstuaalisetdokumentit.Jokainennimekekokoelmassaon rivi tekstiä,joka muo-

dostuujonostamerkkejä.Käyttöliittymän ('interface')suunnittelussaon otettavahuo-

mioon,mitä kirjasimia,värejäja kokojakäytetäänsekämitäyleiskuvan,vierittämisenja

valinnankeinojakäytetään.Käyttäjäntehtäviävoivat olla nimekejoukkojenlöytäminen

tai tietyt ominaisuudetkäsittäviennimekkeidenlöytäminen.[Shneiderman1998,524–-

526.]

2. Kaksiulotteinen karttadata: Jokainennimeke kokoelmassakattaa osan kokonaisessa

alueessa.Jokaisellanimekkeelläon tehtävä–alue-ominaisuuksiakutennimi ja arvosekä

käyttöliittymä-alueen('interface-domain')piirteitä kuten koko ja väri. Käyttäjätehtäviä

ovat vierekkäistennimekkeidenlöytäminenja seitsemänperustehtävänsuorittaminen.

[Shneiderman 1998, 526–528.]

3. Kolmiulotteinen maailma: Tosimaailmanobjekteilla ('real-world objects')kuten mole-

kyyleillä ja rakennuksillaon nimekkeitä,joilla on ominaisuutenaantilavuus ('volume')

ja potentiaalisestimonimutkaisetsuhteettoistennimekkeidenkanssa.Käyttäjäntehtä-

viin kuuluvat läheisyydenja perustehtävienlisäksi läheisyysja yläpuolella-alapuolella

sekä sisäpuolella-ulkopuolella suhteet. [Shneiderman 1998, 528.] 

4. Ajallinen data: Aikajanoja('time line') käytetäänlaajalti. Ajallisen datanerityispiirteitä

ovat nimekkeet,joilla on alku- ja loppuaika,sekänimekkeidenmahdollinenlimittäi-

syys.Tavallisiatehtäviäovatkaikki tapahtumatennen,jälkeentai jonkin ajanjaksonai-

kana sekä perustehtävät. [Shneiderman 1998, 528.] 

5. Puudata: Hierarkiat tai puurakenteetovat kokoelmianimekkeitä,joissa jokaisellani-

mekkeellä(paitsi juurella)on linkki yhteenkantanimekkeeseen('parentitem').Jokaisel-

la linkillä ja nimekkeellävoi olla useampiaominaisuuksia.Perustehtäviävoidaansovel-
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taa nimekkeisiin ja linkkeihin. [Shneiderman 1998, 531–533.] 

EsimerkiksiRui ja muut [1999,361] käsittelevätmallia, jossavideonrakenneesitetäänniin,

ettäkohtauksetnäytetäänvertikaalisestija avainkehyksethorisontaalisesti.Kyseessäon kak-

siulotteinen ajallinen datatyyppi.

5.1.2 Videoinformaation esittäminen

Käyttöliittymänon mahdollistettavaalkuperäisenvisuaaliseninformaationesittäminenuudel-

leentiivistetyssämuodossatiedonhaunja halutuninformaationtunnistamisenhelpottamiseksi

[ks. Yeo & Yeung1997,49]. Ensisijainentavoitevideotiedonhaussaon mahdollistaavideoin-

formaationesittäminenmahdollisimmankattavastimutta mahdollisimmanlyhyesti. Erilaisia

korvikkeita, joita voidaankutsuamuun muassarepresentaatioiksi,abstraktioiksija tiivistel-

miksi, on käytettytiedonhaunapunajo kauan,sillä niiden selaaminenon helpompaakuin al-

kuperäisten informaatio-objektien. Videokorvikkeet voidaan luokitella staattisiin

('still-image') ja liikkuviin. Staattisiakorvikkeita ovat avainkuvatja mosaiikit, joita voidaan

esittääesimerkiksidiaesitystentavoin.Liikkuvaankuvaanperustuviakorvikkeitaovatesimer-

kiksi videotrailerit ja kohokohdat('skims').[Ks. Geisleret al. 2001,68.] Seuraavaksikäsitel-

lääninformaationtiivistämisenkeinoja,minkä jälkeentarkastellaannäidenesitystenmuotojen

järjestämistä tasoiksi. Visuaalisia selaimia tarkastellaan myöhemmin. 

Aiemmin avainkehyksiäkäsiteltiin videon paikkasidonnaistenominaisuuksien

tunnistamisenyhteydessä,mutta niitä käytetäänmyös videosisällönesittämiseksi:Del Bim-

bon [1999, 244] mukaanerästapavisualisoidavideosisältöjäon poimia videostajoukko yk-

sittäisiäkuvia,pienentääniitä ja esittääneruudulla.Leenja Smeatonin[2002] mukaan,koska

kehystenanalysointionniin keskeisessäosassavideoidenindeksoinnissa,on luonnollista,että

avainkehystennäyttäminenon yleinenlähestymistapavideoidenselailemiseksi.Avainkehyk-

sienavullaesitetäänajanetenemistämuuttamallaajallinensisältöstaattisiksikuviksi – se,että

avainkehyksetovat ajallisestijärjestetty,erottaane tavanomaisistapeukalonpääkuvista.[Lee

& Smeaton2002.] Avainkehyksiävalittaessaon tärkeääpäättää,mitkä kehyksetvalitaanja

kuinka monta[Lee & Smeaton2002].Yksinkertaisimmatmenetelmätvalitsevatavainkehyk-

siä videoista säännöllisinväliajoin, mutta kehittyneemmätmenetelmätottavat huomioon

myösvideosisällön[ks. liite 4]. Leenja Smeatonin[1999,14] mukaanälykäs avainkehyksen

valitseminenviittaa mihin tahansasisältöpohjaiseenmenetelmään,joka valitseeyhden tai

useammankehyksenvideosekvenssistä,jolloin valituilla kehyksillä voidaanedustaakoko
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otosta,eräänlaisenavideotiivistelmänä.Näidenkehystentarkoituson antaamahdollisimman

kattavakuvasiitä,mistäkokonaisissaotoksissaon kysymys.[Lee & Smeaton1999,14.] Bol-

len ja muiden[1998] mukaanavainkehyksiävoidaanvalita otoksestauseampiakuin yksi, jos

otoksessa on paljon liikettä ja toimintaa. 

Millä tahansamenetelmälläne valitaankin(tasaisinväliajoin, yksi tai useampi

otostakohden,otoksenensimmäinen,keskimmäinenja viimeinen,tai jollain vielä älykkääm-

mällämenetelmällä),tuloksenaon joukko avainkehyksiä,jotka pitääsellaisessamuodossa,et-

tä niiden selaileminenon mahdollisimmanhelppoa[Lee & Smeaton2002]. Koskaavainke-

hyksiävalitaanotostensuurenmääränvuoksi paljon– Bollen ja muiden[1998] mukaantun-

nissaon muutamasataotosta– visualisointiglobaalillaeli kokonaistenvideodokumenttienta-

sollaon vaikeaa.Avainkehyksetsopinevatparhaitenkyselyjenja hakutulostenvisualisointiin.

[Del Bimbo 1999,245; Bolle et al. 1998]. Avainkehystenkaltainenesitystapaon leikekartta

('clipmap'),jolla tarkoitetaannäytöllistämikoneiksi('micons')kutsuttaviakolmiulotteisiaiko-

neja,joista jokainenedustaayhtäotostaja joiden kolmasulottuvuusesittääotoksenpituutta.

Mikonit sopivat kyselyjen visualisointiin. [Del Bimbo 1999, 247.] 

Brunelli ja muut[1999,97–98]sekäBolle ja muut [1998] huomauttavat,ettäko-

konaistenotostenesittäminenstaattisinakuvina on olut huomattavaedistysaskelvideoiden

esittämisessä.Brunellin ja muiden[1999,98] mukaanvideoidenesittämistävartenkirjallisuu-

dessaon ehdotettuuuttaluokkaakuvia: silmiinpistäviäkehyksiä('salientstills'). Kyseisetku-

vatyypit esittävätvideosekvenssissätapahtuvienajallistenmuutostenkasautumistasekvens-

siensilmiinpistävienpiirteidenavulla.Kaikki videoleikkeenkehyksissätapahtuvatmuutokset

yhdistetäänkuvankäsittelymenetelmilläyhteenainoaankuvaan,josta saatetaankorostaasen

silmiinpistäviäeli muuttuneitaominaisuuksia.[Brunelli et al. 1999,98; Bolle et al. 1998.]

Brunelli ja muut [1999, 98] kirjoittavat, ettäyleensäyleensävideoissaon paikallaanpysyvä

taustaja mahdollisestiitsenäisestiliikkuvia objekteja;hallitsevatmuutoksettaustassajohtuvat

yleensäliikkeestäja kamerankäytöstä.Kun kameratyöon tunnistettu,valitaanviitekehys('a

referenceframe').Seuraavatkehyksetväännetään('warp')viitekehyksenkoordinaattijärjestel-

mään,mistäsyntyvääkuvaakutsutaanmosaiikiksi [liite 3]. Bolle ja muut [1998] kirjoittavat

mosaiikkistamisesta,ettäotoksessa,jossaei ole kuin kameranliikettä, voidaanperäkkäisten

kehyksienmuutosmäärittääja kehyksetliittää päällekkäinyhdeksi isommaksikuvaksi. Jos

otoksessaon itsenäistäliikettä, liikkuvat objektit erotetaantaustasta,jolloin taustastamuodos-

tetaanerillinen kuva ja liikkuvista objekteistaja niiden lentoradoistaomatkuvansa.[Bolle et

al. 1998.]Del Bimbon [1999,248] mukaanmosaiikkistamisessakoko otosajallisinemuutok-

sineenesitetäänyhdessäpanoraamakuvassa,kun kaikki otoksenkehyksetasetetaanpäällek-

käin ajallisten suotimien läpi. Mosaiikkistamisen kanssa samankaltaista menetelmää kutsutaan
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videoavaruusikoneiksi ('video space icons') [Bolle et al. 1998; Del Bimbo 1999, 248]. 

5.1.3 Videoinformaation tiivistäminen

Rui ja muut[1999,359] kirjoittavat,ettäselailunja haunnäkökulmastavideoon verrattavissa

kirjaan: kirjan käyttöähelpottaasisällysluettelo,joka esittääsensemanttisenrakenteen.Vi -

deotiivistelmä('videoabstract')on sarjapysäytyskuviatai liikkuvia kuvasarjoja,jotka tiivistä-

vät videosisällön niin, että alkuperäisestä videosta ei menetetä mitään keskeistä [Brunelli et al.

1999,100]. Leenja Smeatonin[1999,5] sekäLienhartinja muiden[1997,55] mukaanhyvä

tiivistelmä esittääselailunhelpottamiseksialkuperäisennimekkeenuudessamuodossayksin-

kertaisestija lyhyesti,muttasilti niin kattavassamuodossa,ettäalkuperäisennimekkeenkes-

keinensisältösäilyy. On kuitenkin otettavahuomioon,ettäkovin tiivis esitysei välttämättä

välitä riittävästi informaatiotanimekkeistä;jos taasesityson yksityiskohtainen,sesaattaavä-

littää liian paljon informaatiota,jolloin selailu vie enemmänaikaa ja nimekkeidenvälisten

suhteidentutkiminenei ole niin yksinkertaista.[Lee & Smeaton1999,5.] Esimerkiksikatsot-

taessavideotaläpi videonauhuriamuistuttavallakäyttöliittymällä, vaikka kuvaahiemanno-

peuttaenkin,hakija saahuomattavastienemmäninformaatiotanähtäväkseenkuin jos hänellä

olisi selattavanaanvain videodokumentinotostenavainkuvat.Toisaaltaperinteinenkuvanau-

huria matkivakäyttöliittymä – joka on varsinyleinenmyösdigitaalisissavideohakujärjestel-

missä– on liian kömpelöhaluttujenkohtauksienpaikallistamiseen[Lee & Smeaton1999,1;

Rui et al. 1999, 359]. 

Koska selailussahakuongelmankannaltaylimääräineninformaatioon haitaksi,

kaikki kunnollisetvideoidenselailunmahdollistavatkäyttöliittymät joutuvat tiivistämäänin-

formaatiota. Jotta käyttöliittymä voisi toteuttaa Shneidermanin[1998, 523] periaatteen,

”yleiskuva ensin,zoomausja suodin,sittenyksityiskohdatkysynnänmukaan”,on senmah-

dollistettavavideoidenselailemineneri tasoillaesitettyihinyksityiskohtiin nähden,mitä kut-

sutaanvideonabstraktioimiseksieli tiivistämiseksi[Lee & Smeaton2002]. Lee ja Smeaton

[1999,6–7] huomauttavat,ettämitä enemmänvaihtoehtoisiaabstraktiomenetelmiäja -tasoja

on käytettävissä,senparempi,kun käyttäjävoi valita haluamansaesitystavanyleiskuvaavar-

ten ja siirtyä halutessaantiettyä nimekettävartensaatavillaoleviin yksityiskohtaisempiinesi-

tystapoihin. Käyttöliittymän on siis mahdollistettavasiirtyminen tiivistelmän tasoltatoiselle

(eli tarkennus ja yksityiskohtia pyynnöstä). 

Yksinkertaiseneteen- ja taaksepäinkelaamisenongelmat selailuvälineenäon

otettuhavaittumyöskirjallisuudessa.Selaaminenon ainaajanrajoittamaa:Toistoanopeutet-
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taessasisällöntunnistaminenkäy vaikeammaksija tietyn kohdanpaikallistaminenrasittavak-

si. Lisäksi ajallisiin rajoituksiin kuuluvat,ettäkäyttäjävoi katsoavain yhtä kohtaavideosta

kerrallaanja että liikkuminen ajassaeteen-ja taaksepäinon vaivalloista.Alkuperäisestävi-

deodatastatiivistetyn esityksenselaileminenon vähemmänaikaakuluttavaaja ponnisteluja

vaativaakuin alkuperäisenvideonkatsominenkokonaanläpi. [Lee & Smeaton2002.]Samat

ongelmat,jotka koskevatvideokuvaa,koskevatmyös äänidokumenttienselaamista:käyttäjä

päätyyhelpostiselailemaanääniraitaaeteen-ja taaksepäinilman mitäänaavistustakaankon-

tekstista.Tämäkeskeinenongelmajohtuusiitä, ettävideoja ääniovataikapohjaisiamedioita.

Nykyään,kun tarvittavaprosessointitehoei enääole utopiaa,haasteon siirtynyt niille, jotka

pyrkivät kehittämäänideoitavideosisällönselailuavarten.Tällä hetkelläon kuitenkinkäytös-

sä vain kourallinen ideoita videoiden selaamiseeneri abstraktiotasoilla.[Lee & Smeaton

2002.]

Kuinka sekventiaalinenaikaanpohjautuvavideodokumenttisaadaanmuutettua

(siis tiivistettyä) helpommin selattavaanmuotoon,on Leen ja Smeatonin[2002] mukaan

avoin kysymys, ja uusia ideoita tarvitaan. Sopivaa visualisointikeinoa mietittäessä on päätettä-

vä, käytetäänköstaattisiavaiko dynaamisiaesityksiä,millä perusteellaavainkehyksettai vi-

deoleikkeetvalitaan,mitenesityksetjärjestetäännäytölleja kuinkasiirrytääntiivistämiseneri

tasojen välillä. 

Ruin ja muiden[1999, 360] mukaanyksinkertainenyksiulotteinensekventiaali-

nenvideosisällönesitysavainkehyksilläon läheshyödytönavainkehyksiensuurestamäärästä

johtuen– selattavaaolisi aivanliian paljon.Koskavideodatakoostuujoukoistakehyksiäajal-

lisessajärjestyksessä,on luonnollistatiivistää sitä suodattamallaepäolennaisiakehyksiäpois

esityksestä[ks. Lee& Smeaton2002].Videoselaimensuunnittelussapitäisi selailunhelpotta-

miseksiottaahuomioonotoksistapoimittujenavainkehyksiensuodattaminenja niidenmäärän

vähentäminenesimerkiksi(1) ryhmittelemälläkaikki avainkehyksettietyn ajanjaksonsisällä

ja valitsemallaniistä joku; vaihtoehtoisestivoidaan(2) käyttääsisältöpohjaistamenetelmää,

jossaotetaanhuomioonesimerkiksiobjektienvaihtuminen,tai sitten voidaan(3) ryhmitellä

avainkehyksiäsemanttisesti.[Lee & Smeaton2002.]Muutenkinon muistettava,ettävideoita

katsellaansemanttisensisällöneikä fyysistenotostentai avainkehyksientakia.Sisällysluette-

lon tuottaminenvideostakohtaustentasollaon olennainenvaatimus,koskakohtauksetkanta-

vat semanttisen merkityksen. [Rui et al. 1999, 360.] 

Videon tiivistämisessäpitäisi Brunellin ja muiden[1999,101] käsittelemänkir-

jallisuudenmukaanottaahuomioon,että(1) toimintaasisältävätkohtauksetovat tärkeitä(ja

ne pitäisi ottaamukaantiivistelmään),(2) ihminen kiinnittää huomiotakontrastiin,(3) värit

välittävät tunteita, (4) alkuperäisenvideon kohtaustenjärjestys pitää säilyttää kontekstin
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vuoksija (5) esitettävienkohtaustenpitääolla tarpeeksipitkiä (eli vähintään3 sekuntia).Värit

kannattaaottaahuomioonsiitäkin syystä,ettäMarkkulan[2002] mukaantoimittajatovatniis-

tä kiinnostuneita.Leenja Smeatonin[2002] mukaaneräsideaon näyttääavainkehyksiäaika-

janoilla kolmiulotteisessamuodossa.Tavatilmaistaaikaakäsittävätesimerkiksi(1) suoravii-

vaisenaikajanapalkin,jota suurinosavideontoisto-ohjelmistakäyttää,(2) videotiivistelmistä

löytyvien laskettavienobjektienilmaisemisen,ja (3) tavanilmaistaaikaaselailtavienyksikkö-

jen (eli korvikkeiden)syvyytenä.[Lee & Smeaton2002.] Syvyyttä voidaanilmaista pinoa-

malla vierekkäisiäkehyksiäpäällekkäinja näyttämälläkehystenreunatpäällimmäisenalla

[ks. ”mikonit”, Del Bimbo 1999,247].Näin on mahdollistanähdäkehystenvälinenjatkuvuus

näkemättäsuurintaosaaniidensisällöstä. Toinenideaon järjestääavainkehyksetyhdelleruu-

dulle sarjakuvantavoin.[Brunelli et al. 1999,101–102.]Brunelli ja muut[1999,101–102]kä-

sittelevät menetelmiä tiivistelmien automaattiseen muodostamiseen.

Lee ja Smeaton[1999,5] esittävät,ettäkäyttöliittymänpitäisi tarjotakäyttäjälle

erilaisiatasojatiivistetyn informaationtarkastelemiseenja äärimmäistenabstraktiotasojenvä-

lille vaihtoehtoja.Mikä on järkevin abstraktiotasoesityksellekussakintilanteessaja kuinka

montatasoaerilaisettarpeetvaativat,on avoinkysymys.Tällä hetkellämahdollisiavaihtoeh-

toja ei ole kuitenkaankovinkaanrunsaasti.[Lee & Smeaton1999,5.] Kerrostuneisuudenääri-

päissäovat tapa,jossayhdelläavainkehykselläedustetaankoko videonimekettä,ja tapa,jossa

näytetäänkaikki videostapoimitut avainkehykset.Näidenkahdenääripäänväliin voidaansi-

joittaa vaihtoehtoja,joiden tarve loppujen lopuksi riippuu käyttäjästäja tilanteesta.Tärkeää

olisi, ettäkäytettävissäolisi yksityiskohtaisuuksiltaanerilaisiakerroksiaja niidenvälillä olisi

linkkejä, joiden avulla käyttäjävoisi halutessaansiirtyä yksityiskohtaisempaantarkasteluun,

muttasilti palataylemmälletasollesiihenkohtaanjostahänlähtikin. Käyttäjävoisi siis tar-

kastellasamaakohtaavideossaeri tasoilla.Abstraktiotasotolisi käytännöllistäkuvailla niiden

yksityiskohtaisuudenmukaan.Leeja Smeaton[2002;1999,6, 12–13]mainitsevatlöytäneen-

sä käsittelemistäänjärjestelmistäseuraavatmenetelmätja tasotvideon tiivistämiseksi,jotka

luetellaan tiivistetyimmästä (eli yleiskuvasta) yksityiskohtaisimpaan:

1. Avainkehyksistätuotettavat(a) pienoiskuvat('thumbnails')ja (b) syntetisoidutpysäytys-

kuvat.Syntetisoitujakuvia ovatesimerkiksimosaiikit ja muutavainkehyksistäedelleen

tuotetut esitykset.

2. Kronologisestitai hierarkkisestijärjestetytavainkehysluettelot: (a) Kronologisestijär-

jestetytluettelot(ns. “storyboard”)ovat yleinenabstraktiomenetelmä,joka näyttääjou-

kon avainkehyksiäotoksesta,kohtauksestatai ohjelmastaajallisestijärjestettynä.(b) In-

teraktiivisessahierarkkisessaavainkehysselaimessanäytetäänkaikki videon avainke-
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hyksethierarkkisesti.(c) Verkkoympäristössätarjotaanyleensämahdollisuuseritasoi-

seentiivistykseenavainkehysluettelossa,millä autetaankäyttäjääsaamaanyleiskuvavi-

deosisällöstä ennen tilaa vievän datan lataamista.

3. (a)Dynaamisetpienoiskuvatesittävätkaikki avainkehyksetyhdestäkohtauksesta('slot'),

ja (b) ajastetulla avainkehyksientoistolla voidaan näyttää sekventiaalisestijoukko

avainkehyksiäyhdessäpaikassa.Tässämenetelmässänäyttö ('screenreal estate')voi-

daantallentaa('save'),koskakaikkia avainkehyksiävartenvaaditaanvain yksi neliskul-

mainenalue.Käyttäjätosin joutuukatsomaannäitädynaamisiapienoiskuviakauemmin

nähdäkseen avainkehykset diaesityksen ('slide show') tavoin.

4. Kohokohtien('skims') näyttäminenon ajastetunavainkehystentoiston liikkuva laajen-

nos. Kohokohdatovat elokuvatrailerinkaltainen tiivistetty versio videosekvenssistä,

jossa näytetäänvideon tärkeimmätkohdat. Kohokohdat tuotetaanalinäytteistämällä

('sub-sampling')tai jollain kehittyneemmällämenetelmällä.Siinä missäavainkehykset

ovat yksittäisiä, staattisia kuvia, kohokohdilla tarkoitetaan lyhyitä videoleikkeitä. 

5. Toisto ('playback')on tavallinenvideonauhuriamuistuttavaväline, joka toistaavideo-

sekvenssejä. [Lee & Smeaton 1999, 6, 12–13.]

Leenja Smeatonin[2002] mukaankirjallisuudessakäsitelläänenemmänkinvideontiivistämi-

sentasojaja esimerkkinämainitaanesimerkiksiInformediaDigital Video Library Systems,

jonka käyttämillä tasoilla 

1. otsikko esittää videodokumentin nimen tekstuaalisessa muodossa.

2. ”julistekehys” ('poster frame') on videosekvenssistä otettu yksittäinen kehys

3. videoleike on sarja kehyksiä, jotka on otettu videodokumentin sisällöstä

4. kohokohdatovatmerkittäviävideosekvenssienpalasia,jotka on otettualkuperäisestävi-

deodokumentista. 

Lee ja Smeaton[2002] antavatesimerkkejämyös muistavideon selailujärjestelmistä,jotka

hyödyntävätShneidermanin[1998] visuaalisensuunnittelunkeskeisintäperiaatetta,jota käsi-

teltiin aiemmin. 

5.2 Käyttöliittymä tiedonhaun eri vaiheissa

SekäBolle ja muut [1998] ettäLee ja Smeaton[2002] mallintavatkyselynsarjanavaiheita,
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joista jokainensuodattaainformaatiota.Leenja Smeatonin[2002] mukaanvideotiedonhaku-

järjestelmienkäyttöliittymistäajatteleminenon selkeämpää,mikäli käyttöliittymäjaetaanele-

mentteihin,jotka tukevatkäyttäjäntoimia tiedonhauneri vaiheissa.Tätävartenpitäätunnistaa

eri vaiheet('stage')käyttäjäntiedonhakukäyttäytymisessäalkaenpäätöksestäkäyttäätiettyä

tiedonlähdettä,dokumentinetsimisestävalitustakokoelmasta,dokumentintietyn osanetsimi-

sestä,kyseisenkohdankatsomisesta,mahdollisestahakuunpalaamisestaja niin edelleen.On

selkeääajatellahakuprosessiayksittäisinätasoina,sillä jokainentiedonhauntasovaatii käyt-

töliittymältä erilaisia tukiominaisuuksia. [Lee & Smeaton 2002.] 

Geislerinja muiden[2001,68–69]mukaan,aivankutenwww-ympäristöon osal-

laanosoittanut,myösvideotiedonhaussatarvitaankyselyjenlisäksi selailua.Selailuntarpee-

seenvaikuttaase,ettäkyselytovatsumeita:käyttäjätsaattavattietää,mitäheetsivät,muttaei-

vät pystyilmaisemaansitäselvästitai sittenheidäntiedontarpeensaeivätoleselvästimääritel-

tyjä [Lu 1999,185–186].Bolle ja muut[1998] sekäLeeja Smeaton[2002] käsittelevätvideo-

tiedonhaunvaiheitaja niitä tukevia käyttöliittymiä, mitkä voidaanjaotella karkeastiseuraa-

valla tavalla kyselyyn ja selailuun alivaiheineen.

5.2.1 Kyselyt

Bollen ja muiden[1998] mukaanvideotiedonhaunavainkysymyksiäon,kuinkakyselyssäote-

taan huomioon videon moninaisetinformaationmodaliteetit.Tärkeintäon, että kysely on

helppomuotoilla, käyttöliittymä avustaakyselyn muodostamisessaja että kyselyn tulokset

voidaanesittääjärkevässä,organisoidussamuodossa.Kyselynsuorittamisenpitäisi olla vielä

nopeaa.[Bolle et al. 1998.]Kyselyt voivat yleensäperustua(1) sisältööneli havaittaviinpiir-

teisiin, joita haetaanvisuaalisiapiirteitä koskevienparametrienavulla, tai ne voivat perustua

auditiivisiin piirteisiin ja olla haettavissaavainsanojenavulla; kyselyt voivat perustuamyös

(2) esimerkkikuviintai ne voivat olla (3) paikkasidonnaisiakyselyitä,joissamääritelläänha-

luttujen objektien sijainteja kuvissa. [Lu 1999, 186; Prabhakaran 1997, 18.]

Bollen ja muiden [1998] mukaannavigointivaiheessa käyttäjä päättää,minkä

tyyppisistävideoistahän on kiinnostunut.Tässävaiheessakysely kohdistetaanmetadataan,

esimerkiksijohonkin ajanjaksoon,aiheeseentai tietyn tyyppiseenvideoaineistoon.Viimeksi

mainittuahuomiotaon Bollen ja muiden[1998] mukaankäsiteltykirjallisuudessa:videoitaon

luokiteltu niiden sovellustarkoituksienperusteellaviihteeseen,informaatioon,viestintäänja

datananalyysiin. Koska tässätutkielmassakeskitytäänTV-uutisiin, voidaannavigointivai-

heenaineistonrajaamistapitääesimerkiksihaunrajaamisenatiettyyn ajanjaksoon.Myös Lee
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ja Smeaton[2002] huomauttavat,että laajojavideotietokantojakäytetäänyleensäkohdista-

mallakyselyitämetadataan,kutenvideonotsikkoon('title'), päiväykseentai kuvailuun.Laajat

videotietokannattarvitsevatsiis myösliittymän tekstuaalisiakyselyitävarten.[Lee & Smea-

ton 2002.]

Seuraavaksisiirrytäänkeskeiseenhakuvaiheeseen('searching').Haun tuloksena

on ihanteellisestimahdollisimmanlyhyt muttakattavaluettelorelevanteistanimekkeistä,mil-

lä tarkoitetaan,ettävain kaikki relevantitdokumentitlöydetään.Vaikka navigointivaiheessa

haettavianimekkeitäonkin jo ehdittysuodattaa,hakuvaiheessaonuseinvälttämätöntäsuodat-

taaniitä vielä lisää.[Bolle et al. 1998.]MyösLeeja Smeaton[1999,3] sanovat,ettäkyselyjen

avulla hakuavaruuttavoidaansuodattaajättämälläpois nimekkeitä('items'),joita ei varmasti

tarvita selattavaksi.Tässävaiheessasuodattaminenvoidaantehdäesimerkiksikohdistamalla

kysely tietyntyyppisiin objekteihin, jotka on automaattisensemanttisenpäättelynavulla in-

deksoitu. 

Lee ja Smeaton[2002] huomauttavat,ettäjos kysely tehdäänsuoraanvideonsi-

sällön ominaisuuksienperusteella,tarvitaanerikoistuneempiakäyttöliittymiä kuin tekstitie-

donhaussa.Avainkuvapohjainenhahmonpiirtäminen('sketch-drawing')tarkoittaasisältöpoh-

jaista kyselyvälinettä,jossakäyttäjämääritteleestaattisetvisuaalisetpiirteet (esim.väripro-

sentin,tekstuurin,muodonyms.) piirtotyökalussaja järjestelmätäsmäyttääne tietokannassa

[Lee & Smeaton1999,11]. Histogramminkäsittelyon tekniikka, jossakäyttäjävoi muutella

avainkehyksenvisuaalistenpiirteiden histogrammiaja sitten pyytää järjestelmältäavainke-

hyksiä, joilla on samanlainenhistogrammi.Tekniikka mahdollistaaavainkehyksenmatalan

tasonvisuaalistenpiirteidenmäärittämisenja hakemisenhyvin tarkasti.Koskahistogrammin-

käsittelyja hahmojenpiirtäminenvoivat olla aluksivaikeitaoppia,kyselynmuotoileminenon

useinaloittelevillekäyttäjille hakuprosessinvaikeinosa.Niiden sijaanvoidaankäyttääavain-

kuvapohjaistakyselyesimerkillä-menetelmää,jossakäyttäjävalitseeavainkehystenjoukosta

kehyksiä,joiden kaltaisiahänhaluaalisää.[Lee & Smeaton1999,11.] Liikepohjainenhah-

monpiirtäminenlaajentaaavainkuvapohjaisenhahmonpiirtämisenkoskemaanmyösobjektien

ja kameranliikettä objektienstaattistenominaisuuksienlisäksi.Tämäliikekyselyt mahdollis-

tavavälineperustuuidealle,ettähyvänhakujärjestelmänpitäisi tarjotamedianominaisuuksiin

perustuviahakuvälineitä.[Lee & Smeaton1999,11–12.]Toisaaltamyösliikeominaisuuksien

hahmotteleminenvoi olla vaikeaakäyttäjälle.Tätäongelmaavoidaankiertäämahdollistamal-

la valmiidenkyselyjentallentaminenja käyttämälläliikepohjaistakyselyesimerkillä-menetel-

mää, josta esimerkkinä MovEase. [Lee & Smeaton 1999, 12.] 

HakujärjestelmistäesimerkiksiVideoQ, NeTra-Vja MovEase mahdollistavatvi-

suaalisetja liikepohjaisetkyselyt.[Lee & Smeaton2002.]QBIC ('Query-By-Image-Content')
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suodattaaensintekstuaalisellakyselylläei-toivottujanimekkeitäpois ja sittenantaamahdolli-

suudenselatatulosjoukkoa.[Lee & Smeaton1999,3–4]. VideoQ hyväksyykyselynähaetta-

van objektin tai kameranliikkeen lentoradanja sitenmahdollistaadokumenttienhakemisen

niissäesiintyvienobjektien tai niiden liikkeen ominaisuuksienperusteella.Vastaavanlainen

järjestelmäon MovEase,jossavideon objektejaedustetaanikoneilla. NeTra-V mahdollistaa

myös liikekyselyn, mutta siinä käyttäjävalitseeesimerkkinäannetuistavideoleikkeistä(ns.

“Query-By-Example”-järjestelmä)sellaisen,jossa esiintyvä liike vastaahänenetsimäänsä.

[Lee & Smeaton1999,4.] Lee ja Smeaton[1999,4–5] epäilevätkuitenkinedellämainittujen

järjestelmienriittävyyttä koko videojärjestelmänainoaksihakumenetelmäksi,vaikka heidän

mukaansane saattavatkintarjota hyvän aloituskohdanja täydentäämyöhemminkäytettäviä

selailuvälineitä. 

5.2.2 Selailu

Leenja Smeatonin[2002] mukaanvideoidenselaamistasuoraan,ilman hakuavaruudensuo-

dattamistakyselyillä, voidaanverratatekstitiedonhaunkäyttöliittymienkokotekstientai tiivis-

telmienselaamiseen.Jokatapauksessa,kutenBolle ja muut [1998] kirjoittavat, hakuvaiheen

tuloksenavoi olla varsinpitkä joukko nimekkeitä,joten oikeanlaistenetsiminenvaatii tulos-

joukon selaamista.Yeon ja Yeuning [1997, 49] mukaanselailuntavoitteenaon välttääsek-

ventiaalinenja aikaavievä videoidenkatsominenkokonaisuudessaan.Tätävartenvaaditaan

välineitä,joilla voidaannavigoidavideoissaotoksestaja tarinastaseuraavaan.[Yeo & Yeung

1997,49.] Leen ja Smeatonin[1999, 3] mukaanselailunmerkitys hakustrategianakorostuu

kuva- ja videotiedonhaussa,joissaeräänäongelmistaon indeksoinninedustavuusindeksoita-

vaandataannähden– olipa kysymyksessämanuaalinentai automaattinenindeksointi.Järjes-

telmien, jotka mahdollistavatvideosekvenssienkäyttämisenkyselyinä,ei tarvitsemuodostaa

mitäänerityisempäätulkintaadatasta,vaanpelkkäpiirteidenpoimiminenkyselystäja niiden

täsmäyttäminen dokumenttien indeksiin riittää; jos ei haluta tuottaa tulkintoja videodatasta au-

tomaattisesti,visuaalisetja liikepohjaisetkyselyt ovat hyödyllisiä.Selailunmerkitystäkoros-

tavat visuaalisen tiedontarpeen ilmaisemisen ja määrittelyn ongelmat [Lu 1999, 184].

Lee ja Smeaton[2002] jakavatkäyttöliittymien suunnittelunkannaltakäyttöliit-

tymät kolmeen ulottuvuuteen:(1) kerrostuneisuus('layeredness')käsitteleeavainkehysten

määrääeli sitä näytetäänkökaikki saatavillaolevat avainkehyksetsuoraankäyttäjille vaiko

valikoidusti vain osa;(2) ajallisensuuntautumisen('orientation')tarjonta('provision')tarkoit-

taasitä, kuinka aikainformaatiosaadaannäkyville käyttäjäävartenvideosta;(3) avainkehys-
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ten paikkasidonnainentai ajallinen esityskäsitteleesitä, missämuodossaavainkehykseton

järjestetty näytöllä.

Selailuvaihe aloitetaankorkeantasonyhteenvedosta,joka käsittääselattavatvi-

deonimekkeeteli -dokumentit.Korkeantasonyhteenvedoneli tiivistelmänavullakäyttäjäsaa

jonkinlaisenkäsityksenkunkin haettavanvideonimekkeensisällöstäja voi selatalyhyessä

ajassasuurenmäärännimekkeitä.[Bolle et al. 1998.]Korkeantasonyhteenvetovoi muodos-

tua esimerkiksikyselyntulosjoukosta.Visuaalisetyhteenvedotovat Bollen ja muiden[1998]

mukaantärkeäosahakuprosessia.Yhteenvedotvoivat muodostuaavainkehyksistä,mutta ai-

vanyhtähyvin myösesimerkiksimosaiikeista.Lisäksikäyttäjäsaajo tässävaiheessakäsityk-

sensiitä, ettäonkohänkysynyt oikeatkysymyksetedellisissävaiheissa(ks. luku 5.2.3kyse-

lyn uudelleenmuotoilusta).Yeo ja Yeung [1997, 49] kutsuvatmikroskooppiseksiselailuksi

selailuayksittäistenkehystenja otostentasolla;makroskooppinenselailutapahtuukohtausten

ja tarinantasolla.Selailuvaiheenkäyttöliittymä voi esimerkiksialkaanäytöstä,jolle on sovi-

tettumahdollisimmansuurimääränimekkeitäkerralla.Kun nimekkeetesitetäänmahdollisim-

man tiiviissä muodossa näytöllä, käyttäjä voi tutustua suureen joukkoon nimekkeitä kerralla ja

siirtyä sitten halutessaan niiden yksityiskohtiin. 

Leenja Smeatonin[2002] mukaanon tärkeäätarjotakäyttäjälleselailtaessakäsi-

tys ajasta,koskaalkuperäinenvideo on aikapohjainenja sekventiaalinen.Useimmissavideo-

tiedonhaunkäyttöliittymissäajallisuustuodaanesille sekventiaalisenselaimenavulla, joka

toimii kutenvideonauhurineteen-ja taaksepäinkelaaminen:selaimenaikajanaosoittaa,missä

kohdenvideotaollaan[liite 5]. Perinteisessäavainkehystenselailuideassaavainkehyksetesi-

tetäänpaikkasidonnaisesti,joukkonaruudulla.Ne voidaankuitenkin esittääruudullayksitel-

len, diaesityksentavoin.Avainkehystenesittäminenajallisestion järkevävaihtoehto,vaikka-

kaan joukko avainkehyksiäei yleensävälitä ajankuluamuutenkuin karkeanamuutoksena

avainkehyksestätoiseen,mistäsyystämonetkäyttöliittymät kuvaavatajankulumistaaikaja-

napalkilla.Leeja Smeaton[2002] viittaavattutkimukseen,jossaon havaittu,ettäpaikkasidon-

nainenesitys toimii paremmintiettyjen objektien tunnistamisessaja paikallistamisessavi-

deosta,ja ajallinenesitystaastuo paremminesiin videonolennaisimmat('gist') asiat.[Lee &

Smeaton 2002.]  

Leeja Smeaton[2002] tuovatesilleerilaisiakonkreettisiakeinojaesittääkysely-

jen tuloksiaerityisestiavainkehyksienavulla. Nämäkeinot voidaanesittääkarkeastiseuraa-

valla tavalla: 

1. Aikajanaselaimeksi kutsutussamenetelmässä,jota voidaankutsuamyös“tarinatauluksi”

('storyboard'),avainkehysluetteloksi('keyframe list') tai filmileikkeeksi ('filmstrip'),
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ideanaon esittääruudulla joukko miniatyrisoitujaavainkehyksiäpaikkasidonnaisestija

kronologisessajärjestyksessä.Leen ja Smeatonin[2002] sovelluksessaon kaksi tasoa:

(a) yleiskuvataso,jolla näytetäänkolmekymmentäkaksikoko videostavalittua avainke-

hystäja (b) yksityiskohtaisempitaso,jolla kaikki otostenavainkehyksetovat järjestetty-

nä aikajanan mukaan.  

2. Diaesitys('slideshow')näyttääkuvatyksitellenajallisesti,ja avainkehyksenalapuolella

oleva aikajana osoittaa avainkehyksen aseman suhteessa koko videon pituuteen.

3. Dynaaminenyleiskuvaselainon yhdistelmäpaikkasidonnaistaja ajallistaselainta.Siinä

esitetäänruudullajoukko avainkehyksiä,jotka antavatyleiskuvanvideonsisällöstä.Mi -

käli hiiren osoitinviedäänjonkin kehyksenpäälle,käyttöliittymäesittääajallisestiyksi-

tyiskohtaisempiaavainkehyksiävideon kyseisestäosasta.Aikajana näkyy osoitetun

avainkehyksen alapuolella ja näyttää ajallisesti sen hetkisen kohdan selailussa.

4. Hierarkkisestijärjestettyselainnäyttääyksityiskohtieneri tasojahierarkkisesti.Käyttä-

jä selaaavainkehyksiä”porautumallayksityiskohtiin” ('in a drill-down manner'),mikä

sopii erittäin hyvin uutisten kaltaiseen rakenteiseen videoon. [Lee & Smeaton 2002.]

Lee ja Smeaton[2002] huomauttavat,ettäeri käyttäjätja tehtävätvaativaterilaisiakäyttöliit-

tymiä; yksi käyttöliittymäei sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin.Leenja Smeatonin[2002] käyt-

täjätestienperusteelladynaaminenyleiskuvaselainoli pidetyinkäyttöliittymä,vaikkakäyttäjät

toivoivatkin yleensävalinnanvaraaselaimiin: jotkin käyttäjätinhosivatniitä ominaisuuksia,

joista toiset pitivät. EsimerkkinäLee ja Smeaton[2002] antavatFíschlár-järjestelmän,joka

järjesteleevideonimekkeitäeri hakemistoihin,jotta niitä voidaanhelpostijärjestää,suodattaa

ja selaillahiemansamaantapaankuin esimerkiksisähköpostiasähköpostiohjelmissa.Minkä

tahansaavainkehyksennapsauttaminenhiirellä avaauudenikkunanja toistaavideonkyseises-

tä kohdastaeteenpäin.[Lee & Smeaton2002.]Geislerja muut [2001,68–71]käsittelevätse-

lainta, joka tukee muun muassayleiskuvia kokoelmasta,näyttäähakutuloksetvideodoku-

menttienotsikkojenavulla, tukeesiirtymistäselailussakokoelmandokumenttientasoltaseg-

menttientasolleja mahdollistaanopeanesikatselun(avainkehyksillä)sekätukeemyöshaku-

historiaa eli mahdollisuutta palata takaisinpäin suoritetuissa toimenpiteissä.

Del Bimbon [1999, 249] esitteleeselaimen,joka muistuttaapaljon kohtauksen-

siirtymiskaaviota.Selainmahdollistaanavigoinninvideoissaniidenajallisenrakenteenperus-

teella [liite 6]. Menetelmässävideoiden rakennetta esitetään käsitteellisellä kaaviolla

('schema').Kaavionavulla videosisältöon käytettävissäeri yksityiskohtatasoillaja eri näkö-

kulmista, ja sitä voidaan selata myös ei-sekventiaalisesti.Kaavion graafisen esityksen

('graph')avulla käyttäjä voi määritellänäkökulmia,jotka rajoittavat hänenkeskittymistään
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('focus')videoon– rajoittaminentarkoittaasuodattamista.Näkökulmavoidaankohdistaaolen-

naiseeninformaationalijoukkoon, jota edustetaanalikaaviolla ja niitä vastaavillaluokan il -

mentymillä('instance').Rajoittamallailmentymienominaisuuksienarvojaon mahdollistakes-

kittyä vielä näidenilmentymien alijoukkoihin. Seuraamallaluokkien ilmentymien joukossa

olevia linkkejä on mahdollistanavigoidavideossa.[Del Bimbo 1999,249.] Kohtauksensiirty-

miskaaviontavoinselainesittäävideonhierarkkisetja ajallisetsuhteetsekämahdollistaatari-

nanyksiköidenja niiden välisenajallisenvirran ja siirtymien esittämisen[ks. Yeo & Yeung

1997, 50].

5.2.3 Videosisällön katsominen ja kyselyn uudelleenmuotoilu

Toistoon yleensäviimeinenvaihekäyttäjänvuorovaikutuksessavideohakujärjestelmänkans-

sa.Sitä vartenon olemassajo useitaerilaisia sovelluksia,joita toimitetaanjo tietokoneiden

käyttöjärjestelmienkinmukana[ks. liite 5]. Videoidentoistamiseentarkoitettujenvälineiden

käyttöliittymätovathyvin samanlaisiavideonauhuristaperäisinolevinetoimintoineenja aika-

janaa osoittavine palkkeineen. [Lee & Smeaton 2002.]

Koska videokyselytovat sumeita,käyttöliittymän pitäisi tukea kyselyn uudel-

leenmuotoilua.Uudelleenmuotoiluvoidaantoteuttaaniin, ettäkäyttäjänlöytäessänimekkeen,

joka vastaajollakin tavallahänentiedontarpeeseensa,nimekkeenolennaisetpiirteet voidaan

liittää uuteenkyselyyn.[Lu 1999,187.] Myös Leeja Smeaton[2002] muistuttavat,ettäolipa

haettavanimekeyksittäinenkohtaus,videoleiketai kokonainenohjelma,kyselyntulostenvi-

sualisointi tiivistettynäesityksenätai alkuperäisenkuvasekvenssintoistonaon hyvä tapain-

formoidahakijaalöydetynnimekkeenominaisuuksista;tämänjälkeenhakijallevoidaanantaa

vihjeitä kyselynuudelleenmuotoilemiseksitai hakijavoi siirtyä tarkastelemaanlähemminjo-

tain löydetyistänimekkeistä.Leenja Smeatonin[2002] mukaankyselyn uudelleenmuotoilusta

('re-querying')on tullut tärkeäelementtikäyttäjänja järjestelmänvälisessävuorovaikutukses-

sa,kun käyttäjämuotoileeuudelleentavoitteitaanja tiedontarvettaan.Lee ja Smeaton[2002]

mainitsevat järjestelmiä, joissa on hyödynnetty kyselyn uudelleenmuotoilua. 

5.2.4 Puhedokumenttien visualisointi ja selaaminen

Erilaistenesitystapojenyhdistäminen,esimerkiksipuheentranskriptionkäyttäminenyhdessä

visuaalistenesitystenkanssa,helpottaahalutunkaltaiseninformaationpaikallistamistaselaile-

malla.Multimodaalinenvisuaalinenselailuvoidaantoteuttaaniin, ettätranskriptiostatunnis-
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tettujenavainsanojenavulla paikannetaanhaluttujakohtia videossa,jonka jälkeensiirrytään

kuvaraidanvisuaaliseenselailuun.[Lee & Smeaton1999,6.] Lee ja Smeaton[1999,13–14]

mainitsevatkinesimerkkejäsynkronoiduistavideoabstraktioista,joissaon yhdistettyesimer-

kiksi avainkuvaluetteloja toisto tai transkriptioja toisto. Tämänkaltainenjärjestelmäsopisi

TV-uutisia vartenerittäin hyvin, sillä juuri puhevälittääsuurimmanosanuutisteninformaa-

tiosta. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin puhedokumenttien visualisointia.

Tekstitiedonhauntutkimus on keskittynyt keinoihin relevanttiendokumenttien

löytämiseksikäyttäjälle,mutta haetuninformaationpaikallistamiseenlöydetyn dokumentin

sisälläei ole keskitytty läheskäänyhtähuolellisesti.Tekstiävastaavallatavallapuheon luon-

teeltaansarjamainenja sekventiaalinenmedia,joten pelkkäpuhedokumenttienpaikallistami-

nenei riitä, koskadokumentitsaattavatolla hyvinkin pitkiä. Whittakerja muut[1999] käsitte-

levät puhedokumenttienvisualisointiin tarkoitettuaSCAN-järjestelmää,joka tukeepaikallista

navigaatiotapuhedokumenttiensisällähalutuninformaationpaikallistamiseksi.[Whittaker et

al. 1999, 26.] Järjestelmäjäsentääpuheenparatoneihin('paratone')eli “äänikappaleisiin”

('audio paragraph')akustistainformaatiotakäyttämällä.Jokaisestaparatonistatuotetaanpu-

heentunnistusmenetelmällätekstuaalinentranskriptio, joka sitten indeksoidaan.Hakutulokset

esitetäänluettelonapuhedokumenttejamuun informaationkanssa.SCAN-järjestelmänhaku-

komponenttimahdollistaasiis tekstimuotoistenpuhedokumenttienkäyttämisen.[Whittaker et

al. 1999, 27.] 

Järjestelmävisualisoi yleiskuvaapuhedokumentteihinnäyttämällävärikoodien

avulla,mitkä hakutermitesiintyvätmissäkindokumentinparatonissa.Jokaistaparatoniaesit-

tää vertikaalinen palkki histogrammissa: mitä korkeampi palkki on, sitä suurempi osa hakuter-

meistäesiintyy paratonissa;mitä leveämpipalkki on, sitä ajallisestipidempiparatonion ky-

seessä.Käyttäjät voivat toistaapuhedokumentinnapauttamallahiirellä paratoniavastaavan

histogramminsaraketta.Käyttöliittymä mahdollistaamyösdokumenttienvertailunglobaalilla

tasollayleiskuviavertaamalla.[Whittaker et al. 1999,28.] SCAN-järjestelmänkolmaskom-

ponenttimuodostuuhakukomponentinkäyttämistätekstuaalisista,jo aiemminmainituista,pa-

ratonientranskriptioista.Hakutermit on korostettutranskriptiossakinsamoilla väreillä kuin

yleiskuvassakin.Transkriptionvärikoodit mahdollistavatnopeanselailun. [Whittaker et al.

1999,28–29.]SCAN-järjestelmässäon myösomakomponenttipuhedokumenttientoistamista

vartenja siinä nauhurinominaisuudet.Periaatteenaedelläkäsitellyssälähestymistavassaon

siis tarjotapuheellevisuaalinenvastike('analogue')muotoilluntekstinavulla [Whittakeret al.

1999, 29]. 

On kuitenkin otettavahuomioon,ettäautomaattisestituotetuttranskriptiotsisäl-

tävätvirheitä:sanojapuuttuu,niitä on liikaa tai tunnistamattomatsanatovatkorvautuneettoi-
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silla. Virheetönautomaattinenpuheentunnistusonvaikeaauutislähetyksissä,sillä nesisältävät

spontaaniapuhetta,odottamattomiaäänitystilanteitaja paljon sanastonulkopuolisia sanoja

jatkuvastivaihtuvansisällöntakia. Transkriptioidenvirheidenja intonaationpuuttumisenta-

kia alkuperäisiäpuhedokumenttejaja niiden toistamistatarvitaanedelleen.[Whittaker et al.

1999,29.] Whittaker ja muut [1999, 31] mainitsevat,että heidänkokeessaanmaksimissaan

tunnistettiin88 % sanoista,minimissään35 % ja keskimäärin67 %. Lopulta Whittaker ja

muut[1999,32] huomauttavat,ettäSCAN sopii vain osaantiedonhakutehtävistä,kutenfakto-

jen etsimiseenja relevanssinmäärittämiseen:käyttäjätutkimusosoitti, ettäyhteenvetotehtävä

('summarytask')vaati koko dokumentintutkimista,sillä ilman kunnollistatranskriptiotaoli

vaikea määritellä, mikä oli tärkeää informaatiota. [Whittaker et al. 1999, 32.]

5.3 Videotiedonhaun välineiden arviointi

Kirjallisuudessakäyttöliittymille asetetaanerilaisia vaatimuksia.Leen ja Smeatonin[1999,

1–2] mukaankäyttöliittymä on seosajärjestelmästä,jonka kanssakäyttäjätkommunikoivat.

Käyttöliittymäsuunnittelussaon erityisentärkeäätunteakäyttäjätja heidäntarpeidensa[mts.

1–2]. Eri käyttäjäryhmättarvitsevaterilaisia ominaisuuksiaja toimintoja, joiden perusteella

järjestelmäpitäisi valita tai suunnitella[Lee & Smeaton1999, 17; ks. Shneiderman1998,

509–510]. Bolle ja muut [1998] mainitsevatkäyttäjienerilaisia tarpeita:käyttäjät haluavat

nähdäuudestaanennennäkemänsävideon, he saattavatolla kiinnostuneitajostain videosta,

jota he eivätole koskaannähneettai heillä saattaaolla vain epämääräinenideasiitä, mitä he

etsivät. [Bolle et al. 1998.]

Leenja Smeatonin[1999,1–2] mukaankattaviatutkimuksiakäyttöliittymäsuun-

nittelusta,koskienerityisestivideoidensisältöpohjaisiahakujärjestelmiä,ei ole vielä eikäedes

teoreettistapohjaaniiden tekemiseksi.Digitaalisenvideonalueellaei ole tehtysystemaattista

tutkimustaedeskäyttäjistä,heidäntarpeistaaneikä heidänkäyttäytymisestääninformaation

etsinnässä.[Lee & Smeaton1999,1–2.]Ylipäätäänkäyttöliittymäteivätsaatietojärjestelmien

suunnittelussaläheskäänyhtä paljonhuomiotakuin järjestelmienmuutosatsenenempäätut-

kimuksessakuin kaupallisissasovelluksissakaan[Lee & Smeaton2002]. Leen ja Smeatonin

[2002] mukaankaikki käyttöliittymänelementitvaativatenemmäntutkimustakuin mitä tähän

asti on tehty. 

Tässäluvussaarvioidaansitä,kuinka kirjallisuudessaesiteltyjenhakuvälineiden

ominaisuudetvastaavatMarkkulan[2002] tutkimanTV-toimituksenkäytäntöihinja tiedontar-

peisiin.Vaikka nykyistenkäytäntöjenja niihin liittyvien ongelmienperusteellaei voidasuun-
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nitella uusiajärjestelmiä,niihin liittyy seikkoja,jotka on kuitenkin otettavahuomioonuusia

järjestelmiäsuunniteltaessa:jos hakijat eivät ainaedesjaksaopetellahakuvälineidenkäyttöä

kunnolla, on epätodennäköistä,että he haluaisivatmuuttaakaikkia työskentelytapojaanhet-

kessä.Nykyiset käytännötantavatkäsityksenympäristöstä,jossapotentiaalinenkäyttäjäryh-

mä työskentelee,ja niiden pohjaltavoidaantehdähuomioitajärjestelmiltävaadittavistaomi-

naisuuksista.Arvioinnin kohteenaeivät ole kokonaisethakujärjestelmät,joiden arvioinnissa

pitäisi ottaahuomioonmuunmuassakäyttöliittymätsekäniidenkäytettävyysja sopivuusmai-

nitulle käyttäjäryhmälle;lisäksi pitäisi huomioidanäidenhakujärjestelmientukematindek-

sointimenetelmätja niiden sopivuustoimituksentarpeisiin.Asiantuntija-arviointi suoritetaan

hakuvälineistäannettujentietojenperusteellaja Markkulan [2002] tutkimanTV-toimituksen

käytännöistä päättelemällä.  

5.3.1 Käyttäjät ja vaaditut ominaisuudet

Markkulan[2002] mukaanTV-toimitukseninformaatiokäyttäytyminenon kaksijakoista.Do-

kumentoijattekevätlaajojakyselyitäja käyttäväthakuihinpaljonaikaa;hesuosivatselaamis-

ta. Ajankohtaistenasioiden('currentaffairs') toimittajat jättävätmielelläänkiireidensätakia

haut ja materiaalinvalitsemisenapulaisilleen.Heidäntekemänsäkyselyt ovat niin yksityis-

kohtaisiakuin mahdollista– tulosjoukkohalutaanpieneksija nopeastiselattavaksi.Eräshuo-

mionarvoinenpiirre on se,että käyttäjät(informaatikkojalukuun ottamatta)eivät tunneha-

kujärjestelmää,jota he käyttävätsatunnaisestija jota vartenheille ei ole annettukoulutusta.

[Markkula 2002.]Yleisellä tasollatarkasteltaessaMarkkulan[2002] esiraportistakäy ilmi, et-

tä YLE:n TV-toimittajien tiedontarpeetjakautuvataihettaja taustaakoskeviinsekävisuaalisia

piirteitä koskeviin:

� Aiheet ja taustatutkimus: Toimittajat käyttävätvideoarkistojamuunmuassaetsiäkseen

ideoita, kehitelläkseenaiheita ja niihin sopivia näkökulmia.Ensimmäisessävaiheessa

videoarkistojakäytetääntaustatutkimuksentekemiseenja senselvittämiseen,mitä on

tehty aiemmin ja mitä materiaalia on käytettävissä. 

Visuaalisiapiirteitä koskevattiedontarpeetovatkonkreettisemminmääriteltävissäkuin aihetta

ja taustatutkimusta koskevat: 

� Esteettiset tarkoitukset: Toimittajat käyttävätvideoarkistojamyös sopivankuvamate-

100



riaalin (eli objektien,paikkojen,toimien,tunnelmien,kamerakulmienja liikkeiden)sekä

äänimateriaalin(eli musiikin,murteiden,lausuntojen,asenteidenja tiettyjensanontojen)

etsimiseen.

Aiheeseenja taustatutkimukseenliittyen toimituksessaollaankiinnostuneitavideoistaseuraa-

vien ominaisuuksien kannalta, jotka antavat yleiskuvan käytettävissä olevasta materiaalista: 

1. Tekijänoikeudet eli käyttöoikeus videomateriaaliin

2. Tallenteen formaatti

3. Tekninen laatu 

4. Videonauhan fyysinen sijainti (irrelevantti digitaalisissa videoarkistoissa)

5. Potentiaalisen leikkeen pituus (pitäisi olla yli 10 sekuntia)

6. Kuvausvuosi 

7. Värit videossa (kuvattu väreissä tai mustavalkoisena)

8. Ääniraidan olemassaolo

9. Ohjelman tyyppi

10.Käsiteltävä aihe (perustuen materiaalin sisällön- ja aiheenkuvailuun). [Markkula 2002.]

Indeksointijärjestelmänkannalta nämä ominaisuudetovat sisältöriippumatontametadataa.

Toimituksentehtäväalueellesijoittuvat tiedontarpeetvoidaanmuuttaakäyttöliittymäntoimen-

piteiksi tarjoamallatekstipohjaisiakyselyitä tukevaväline ja joku selainsisältöriippumatto-

manmetadatanselaamiseenja suodattamiseen.Suuriosaluetelluistavideodokumenttienomi-

naisuuksistaon kuitenkin luonteeltaanfaktatietoja,joita voidaankysellä rakenteisesti.Varsi-

naisia hakunimekkeitä aiheeseen perustuvissa hauissa ovat videodokumentit.

Koko järjestelmännäkökulmastatarkasteltunaongelmanavain on,ettäaiheeseen

ja taustatutkimukseenliittyvää sisällöstäriippumatontametadataaei voidatuottaaautomaatti-

silla indeksointimenetelmillä,esimerkkinätekijänoikeuksiinliittyvät tiedot ja kuvausvuosi(ja

-paikka).Joskyseessäolisi alunperinkindigitaalisellajärjestelmällätuotettumateriaali,suuri

osatämänkaltaisistatiedoistasaataisiinautomaattisesti.Äänenja värienolemassaolovideodo-

kumentissavoidaanindeksoidaautomaattisestiilman suurempiaongelmiaeikähaettavansek-

venssinpituudenrajaaminensekunneissatuotaongelmia.Mitä tuleeohjelmantyyppiin ja kä-

siteltäväänaiheeseen,jos ne halutaanindeksoidaautomaattisesti,indeksointijärjestelmänon

tuettavaautomaattistasemanttistapäättelyä.Toisaalta,koskatässätutkielmassaon keskitytty

TV-uutisiin, jäisi ongelmaksienääuutisjutunaiheentunnistaminen,joka voitaisiin johtaaää-

niraidan transkriptiosta. 
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Esteettisiä,visuaalisiinpiirteisiin kohdistuviatiedontarpeitavoidaanmyös täs-

mentää.Markkulan[2002] mukaanvideoitaselailtaessatoimittajat kiinnittävät huomiotaku-

vassa 

1. tekstitykseen

2. ääniraitaanja senmielenkiintoisuuteensekäkäyttökelpoisuuteen(käsiteltävänaiheen

kannalta)

3. esityksen havainnollisuuteen ('clarity')

4. kauneuteen (eli otosten “hyvyyteen”) 

5. otosten erilaisuuteen (kuten kuvausetäisyyteen ja kuvakulmaan) 

6. toimintaan tai sen puuttumiseen 

7. kuvassa mahdollisesti esiintyviin henkilöihin  

8. liikkeeseen  

9. otosten väreihin (ja eri otosten värien täsmäävyyteen) 

10.vuodenaikaan(ohjelmaanpyritään saamaankuvamateriaaliasiltä vuodenajalta,jolla

ohjelma esitetään). [Markkula 2002.] 

Indeksointijärjestelmänkannaltatämänkaltaisetominaisuudetovatsisältöäkoskevaametada-

taa.Hakunimekkeitä,joihin hautkohdistetaan,ovat tässätapauksessahavaittavatpiirteet eli

objektit ja niiden liikkeet sekämuut vastaavatominaisuudet.Esteettisettyövaiheetedellyttä-

vät käytännössäpääosinselailua,vaikka myös(visuaalisia)kyselyitävoitaisiin käyttää.Sekä

visuaalisenselailunettätekstuaalistenkyselyjentukemista,edelläesitettyjenseikkojenlisäk-

si, puoltavatmyös toimituksenammattiryhmienväliset erot. Nykyisen käytännönmukaan

journalistitmateriaaliavalitessaanselaavatensinvideomateriaalintekstuaalisiakuvailuja; pa-

perille tulostettujakuvailuja vertaillaanja sopivavideomateriaalitilataan,minkä jälkeenvi-

deoitakatsotaannauhaltaja niistä etsitäänhaluttujakohtia [Markkula 2002].Työtapavastaa

aiemminkäsiteltyähakustrategiaa,jossaensinkäytetääntekstuaalisiakyselyjäaineistonsuo-

dattamiseksija vastatämänjälkeenselataan.Videoidenkatsominennauhaltavideonauhurin

kankeankäyttöliittymänavulla on juuri niitä työskentelytapoja,jotka pitäisi korvatajollakin

toimivammallaratkaisulla.Käyttöliittymän pitäisi tukeasiis selailuaja olla sujuvampikuin

perinteinenvideonauhurinkäyttöliittymä. Lisäksi toimituksenongelmiin nykyistenjärjestel-

mien kanssakuuluu Markkulan [2002] mukaanse,että tulosjoukotovat liian isoja eikä ole

keinoja kyselyn rajoittamiseen tai suodattamiseen. 

Esteettisten,havaittaviin piirteisiin kohdistuvien,tiedontarpeidenmäärittelemi-

nen toimituksentarpeistaon monimutkaista.Edellisenluettelonkohdista2, 3 ja 4 ovat niin
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subjektiivisia, että ne edellyttävät selailua: kukin hakija on paras arvioimaan, mikä hänen mie-

lestäänmielenkiintoista,käyttökelpoista,havainnollistaja kaunista.Ei pidäunohtaakäyttäjän

kykyä tehdäarvioita videonsisällöstäja sensemanttisistamerkityksistä;hyvä käyttöliittymä

ja -hakuvälinetukeekäyttäjää,muttaei ajattelehänenpuolestaan.Kohta1 eli tekstitysja sen

läsnäolokuvasekvenssissävoidaanhavaitaja tunnistaaautomaattisestikutenmyöskohdan5

kriteerit eli kuvausetäisyysja -kulma.Kohtaan2 liittyen järjestelmänpitäisi tukeapuheentun-

nistustapuheraidanmuuttamiseksitekstuaaliseenmuotoonja (tai) kuvatekstientunnistamista,

jotta olisi jotain, mihin tekstuaalisetkyselyt voi kohdistaa.Vastaavastikohdat6–9 voidaan

käsitelläosittainautomaattisesti:kuvasekvenssistävoidaantunnistaaobjektienläsnäoloja nii-

denliikkuminen. Kohta10 voidaanperiaatteessatoteuttaavärijakaumiatarkastelemalla;tark-

kuus voi olla kyseenalaista.Automaattisestitunnistettaviaosia voidaankysellä myös teks-

tuaalisenliittymän kautta,vaikkakin käytännössänämäkinkohdatvaativatselailuasemantti-

sen päättelyn epätarkkuuden vuoksi. 

5.3.2 Arviointikriteerit 

VideohakujärjestelmiäarvioidaantässätutkielmassaLeenja Smeatonin[1999& 2002]kritee-

rein. Näihin lainattuihinkriteereihinpäädyttiinkäytännöllisistäsyistä:kaikki järjestelmätei-

vät ole yleisessäkäytössäeikäniistäollut kaikistasaatavillatoisiaanvastaaviatietojayleises-

ti. Leenja Smeatonin[1999& 2002]kriteerit vastaavatkuitenkinhyvin pitkälle niitä tarpeita,

joita edellä toimituksen käytännöistäjohdettiin: vaikka tutkielmaa tehtäessäolisikin ollut

mahdollistasaadakäyttöön esiteltävätjärjestelmät,arvioitavat ominaisuudetolisivat olleet

pitkälti samat.Käytettävätarviointikriteeritkoskevatjärjestelmienhakuominaisuuksiaeli nii-

dentarjoamaatukeaanalyyttisillekyselyille ja selailulle.Arvioinnissakiinnitetäänhuomiota

seuraavin ominaisuuksiin:

� Tukeekojärjestelmä(1) luonnollisellakielellä tehtyjätai avainsanoihinperustuviateks-

tuaalisiakyselyjä;käyttääköse(2) ääniraidaninformaatiotaindeksoimiseenja hakuihin;

osaako se tuottaa (3) ääniraidasta transkriptioita.
� Tukeekojärjestelmävisuaalisiakyselyjä eli (4) histogrammienkäsittelyä,(5) avainke-

hyspohjaista hahmonpiirtämistä, (6) avainkehyspohjaista kyselyä esimerkillä

('query-by-example'),(7) liikepohjaistahahmonpiirtämistätai (8) liikepohjaistakyselyä

esimerkillä.
� Tukeekojärjestelmävideonsisällysluetteloiden('video abstractions')tuottamistaja se-
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laamista(9) avainsana-tai kategorialuettelon,(10) tekstuaalisenkuvailun, (11) transk-

ription, (12) yksittäisen avainkehyksen,(13) kronologisen avainkehysluettelon(ns.

”storyboard”), (14) eri tasoilla tiivistetyn avainkehysluettelon,(15) vuorovaikutteisen

hierarkkisenavainkehysselaimen,(16) ajastetun('timed') avainkehyksientoiston, (17)

kohokohtien('skim') toistamisentai (18) kokonaistennimekkeidentoistonavulla;tukee-

ko järjestelmäeri menetelmienkuten(19) transkriptionja toistonsynkronisaation,(20)

avainkehyksienja toistonsynkronisaation, (21) tekstuaalisenhaun,toiston ja avainke-

hyksien synkronisaation yhdistelmiä tai (22) avainkehyksien älykästä valitsemista.

Järjestelmiäarvioitiin niin, ettäjokaisenedelläluetellunkohdantoteuttamisestasaakaksipis-

tettä; jos kriteeriäei täytetäpisteitäei tule, ja kohtien2–3, 12 ja 18 puuttumisestamenettää

kaksipistettä.Painotuksiaperustellaansillä, ettäkyseisetvaatimuksetovatosoittautuneetkir-

jallisuudenvalossaerityisentärkeiksi:ääniraidastaon paljonhyötyäkasvojentunnistamisessa

ja avainkehykset ovat selaamisen kannalta välttämättömiä. 

5.3.3 Arvioitavat hakuvälineet

Arvioinnin tarkoituson tutkia missämäärinLeenja Smeatonin[1999,7–10] luettelematväli-

neet,jotka mahdollistavatdigitaalisenvideonsisällönkäytön ('access')ja selailun,vastaavat

edellämääriteltyihinvaatimuksiin.Läheskäänkaikki niistä eivät ole yleisestikäytettävissä,

joten analyysiperustuuvain Leenja Smeatonin[1999 & 2002] ilmoittamiin ominaisuuksiin.

Luetteloei ole missääntapauksessakatakaikkia saatavillaolevia videotiedonhaunvälineitä:

lisäähakuvälineitäja -järjestelmiäluettelevatesimerkiksiLee ja Smeaton[1999], Del Bimbo

[1999,66–67]ja Antani ja muut[2002,947–949].Arvioitavat hakuvälineeton valittu havain-

nollistamissyistä:koska valitut välineet on suunniteltueri tarkoituksiin, niiden väliset erot

osoittavat, kuinka tärkeää on kuhunkin tarkoitukseen sopiva väline. 

� VISION eli Video Indexing for Searching Over Networks [ks. Gauch1998]on Kansasin

yliopiston kehittämäjärjestelmä,jonka tarkoitus on välittää uutislähetyksiäverkossa.

JärjestelmääsovelletaanDigital Jayhawk -multimediatietokannassa11, joka sisältääuu-

tisartikkeleita ja -lähetyksiä. 
� VideoSTAR eli Video Storage And Retrieval 12 [ks. Hjelsvold,Lagorgen,Midtstraum&

11 Digital Jayhawk:  <URL: http://www.digitaljayhawk.org/news/>
12 VideoStar: <URL: http://www.idt.unit.no/~videodb/videostar/> ja 
<URL: http://www.idt.unit.no/~videodb/videostar/interface-examples.html>
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Sandsta1995] on yleinentietokanta-alusta('platform'), jossaon kehitettyuseitaindek-

sointi- ja hakuvälineitäammattimaisiakirjaston- ja arkistonhoitajiavartenTV-uutislä-

hetysten ja filmien dokumentointiin ja hakemiseen.
� OLIVE 13 on projekti, joka pyrkii kehittämäänmonikielisen,automaattisenalaotsikoihin

ja puheentunnistukseen keskittyvän videoita arkistoivan järjestelmän. 
� VideoQ 14 on kokeellinenvisuaalisiakyselyvälineitätarjoavajärjestelmä,joka mahdol-

listaa väreihin, tekstuuriin, muotoihin ja liikkeeseen pohjautuvat kyselyt.
� NeTra-V 15 on kokeellinen matalan tason sisältöpohjainen kyselyväline ('query tool'). 
� Screening Room 16 on automaattinenvideonarkistointi- ja hakujärjestelmä,joka on tar-

koitettu lähetystoiminnan harjoittajille ('broadcasters'), videon tuottajille yms. 
� VideoLogger 17 on kaupallisessakäytössäoleva automaattinenreaaliaikainenvideon

kommentoinnin ('logging') ja luetteloinnin järjestelmä.

Taulukko järjestelmille annetuista pisteistä on esitetty liitteessä 7.

5.3.4 Kommentteja hakuvälineiden ominaisuuksista 

Jos kyseessäolisi yksinkertainenkilpailu tehtäväänparhaitensopivastajärjestelmästä,sen

voittajatolisivat ViragenVideologgerja OLIVE, jotka keräsivät18 pistettä.Asia ei ole kui-

tenkaanaivannäin yksinkertainen,sillä paremmuusriippuu ominaisuuksienpainotuksestaeli

myöskäyttötarkoituksesta.Pisteytysolisi ollut erilainen,jos ominaisuuksissaolisi painotettu

enemmänvisuaalisiakyselyjä (kriteerit 4–8), joita voidaankäyttääsemanttistenkyselyiden

korvikkeena. 

Leenja Smeatonin[1999& 2002]mukaanuseimmatjärjestelmätsisältävätteks-

tuaalisenvälineenkyselyjävarten,vaikkakin jotkin järjestelmätmahdollistavatmyösjoitakin

visuaalisiakyselyjä.Ensimmäisenkriteerintäyttävätkaikki muut järjestelmätpaitsiNeTra-V,

joka oli Leen ja Smeatonin[1999, 16] mukaankesken.Parhaitenmenestyneetjärjestelmät,

OLIVE, ScreeningRoomja VideoLogger,käyttivät jollain tasollahyväkseenääniraidanin-

formaatiota– kutenevaluointikriteereissäpainotettiinkin– OLIVE ainoanatuotti myöstäyden

transkriptionääniraidasta.Visuaalisille kyselyille ei löytynyt kovinkaankattavaatukeakäsi-

tellyistäjärjestelmistä:VideoQtuki liikepohjaisiakyselyitä,muttamikäänhakuvälineei tuke-

13 OLIVE: <URL: http://twentyone.tpd.tno.nl/olive/>
14 VideoQ: <URL: http://www.ctr.columbia.edu/videoq/>
15 NeTra-V: <URL: http://vision.ece.ucsb.edu/netra/NetraV.html>
16 Screening Room: <URL: http://www.convera.com/Products/products_sr.asp>
17 VideoLogger: <URL: http://www.virage.com/products/details.cfm?productID=5&categoryID=1>
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nut avainkehyspohjaisiakyselyitä. Tiivistelmien tuottaminenoli yleisesti ottaenvisuaalisia

kyselyjäkattavammintuettu:monetjärjestelmättukivat transkriptioitaja läheskaikki tuottivat

yksittäisiäavainkehyksiä.Parhaimmissajärjestelmissä(OLIVE, ScreeningRoom ja Video-

Logger)oli myöstuki kronologiselleavainkehysluettelolle.VideoLoggertuki myöseri abst-

raktiomenetelmien yhdistämistä, kuten tekstuaalisen haun ja toiston synkronisointia.

Useimpienjärjestelmienselailuvälineetovat avainkehyspohjaisia.Kaikki järjes-

telmätmahdollistavattoiston,mikä Leenja Smeatonin[2002] mukaanosoittaa,ettäsitäpide-

täänkäyttöliittymäntärkeimpänäominaisuutena.(Toistonyleisyysominaisuutenavoi johtua

myössiitä, ettäseon helppototeuttaa).Useimmatjärjestelmättarjoavatuseammankuin yh-

den videon selailumenetelmän,jotka useinkoostuvatyhdistelmästätranskriptiotaja toistoa

sekäavainkehyksiäja toistoa.YksikäänLeen ja Smeatonin[2002] luettelemajärjestelmäei

toteutakaikkia heidänluettelemiaanominaisuuksia,mikä heidänmukaansatarkoittaa,ettäeri

järjestelmäton tarkoitettuerilaisiakäyttäjiäja tarkoituksiavarten.Kuitenkin joistakin järjes-

telmistäselvästipuuttuuniiden kohderyhmäntarpeidenkannaltahyödyllisiä ominaisuuksia.

Varsinkin järjestelmientuki visuaalisillekyselyille ja selaamisenkehittyneemmillemenetel-

mille oli varsinrajoittunut:monissakohdinkriteereilleei löytynyt tukeamistäänjärjestelmäs-

tä, ei edesenitenpisteitäsaaneista.Monia aiemmintässäluvussakäsiteltyjähyödyllisiäselai-

luvälineitäei tuettulaisinkaan.Vaikka järjestelmätolisikin suunniteltujotain tiettyätarkoitus-

ta varten,nehyötyisivätmonistapuuttuvistaominaisuuksistasuunnitelluntarkoituksentoteut-

tamisessa. 

Tässäluvussakäsiteltiin videotiedonhaunkäyttöliittymiä, videosisällönvisuali-

sointiaeri tasoillasekäolemassaolevia videotiedonhaunhakuvälineitä.Seuraavassaluvussa

pohditaanmuunmuassasitä,mitennäitämenetelmiävoidaansoveltaaTV-uutistenyhteydes-

sä.

6 TV-UUTISLÄHETYKSEN JÄSENTÄMINEN

Tämänluvun tarkoituson pohtiauutislähetystenmallintamistaja videosisällönvisualisointia

konkreettisessaYleisradionuutislähetyksessä[liite 8]. Luvussatarkastellaanelementtejä,jois-

ta uutislähetyson koottu eli ajallisia jaksojaja paikkasidonnaisiasommitelmia,ja tämänjäl-

keen tarkastellaanuutislähetyksenindeksointia:ajallisen rakenteenjäsentämistäja sisällön
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tunnistamista.

6.1 Uutislähetyksen rakenteelliset mallit

Vaikka käytännötvaihtelevatinstituutiostatoiseen,TV-uutislähetyskoostuuainapienehköstä

joukostaajallispaikallisiaelementtejä,joita järjestelemälläuutislähetysrakennetaan.Hietalan

[1996,63] mukaanuutislähetysmuodostuuseuraavistaosista:(1) näkyvistäkertojistaeli uu-

tisankkureista,(2) kertovastatilastaeli uutisstudiostaja (3) kerrotustatilastaeli studionulko-

puolisestamaailmasta,josta uutiset kertovat. Kertovaantilaan kuuluu uutisankkureidenja

kommentaattoreidenlisäksi olennaisenaelementtinämyösuutisikkuna,jossavoidaanesittää

graafinenuutistunnus,maailmankarttatai käsiteltävänuutisjutunotsikko;uutisikkunansijaan

tai senlisäksivoidaannäyttääkuvaamyösuutiskeskuksesta[ks. Hietala1996,63]. Muita ele-

menttejäovataloitus-ja lopetustunnukset,jotka eivätole niinkäänkontekstejatai tiloja, joissa

asiattapahtuvat,vaanajallisia kehyksiä,joilla osoitetaansiirtymistägenrejenvälillä, uutisten

kertovaantilaan ja sieltäpois.Uutistunnuksenja uutisstudionkaltaisetelementitovat itsenäi-

siä merkityksellisiäsegmenttejä,jotka tietyssäjärjestyksessäesitettynämuodostavatuutislä-

hetyksilleja uutisaiheillekehykset,joidensisäänonkoottukutakinaihettakoskeviamerkityk-

sellisiäalijaksoja:Pietilän[1995, 197] mukaankehystäminentarkoittaa“jutun tai senjonkin

osanaloittamistaja päättämistätoisiaanvastaavinkuvin”. Uutislähetyksessäuutisstudiomuo-

dostaalinkittävän kehysmallin,joka kehystääuutisjutut ja -sähkeetja siirtääkatsojankerrot-

tuun tilaan. 

Seuraavaksikuvaillaan YLE:n uutislähetyksenyksittäisiä kehyksiä koskevia

paikkasidonnaisiamallejaja ajallisiayksiköitäkoskeviamallejayleisellätasolla.Kutenluvus-

sa4 esitetään,mallit koostuvat(1) aluemalleista,joilla tarkoitetaanuutisankkuria,uutisikonia,

uutisohjelmanotsikkopalkkia,uutisankkurinnimipalkkia ja taustaa,(2) kehysmalleistapaik-

kasidonnaisinaasetelminaedellä mainittuja aluemallejaja (3) otosmalleistasekvensseinä

edellä mainittuja kehysmalleja. 

6.1.1 Aluemallit ja kehysmallit

Uutisstudioon indeksointijärjestelmänkannaltakehysmalli,joka muodostetaanjoukostaalue-

malleja. Mahdollisia aluemalleja ovat: 

1. Uutisankkuri: Uutisankkurion uutisstudionsilmiinpistävinobjekti uutisikkunanlisäksi.
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Uutisankkurion sijoitettujoko keskelleruutuatai keskustastahiemanoikealleja on läs-

nä uutisstudiossa koko lähetyksen ajan.

2. Uutisikoni (uutislähetyksen tunnus tai logo).

3. Uutisikkunaja uutisaiheenotsikkopalkki:Uutisikkuna (tai “luukku”, ks. Pietilä 1995,

23) sijaitseeruudunvasemmassayläreunassa;siinä esitetäänkunkin uutisjutunaihetai

muutainformaatiota.Uutisikkunakuuluuuutisstudioneri malleistakaikkiin muihin ver-

sioihin paitsi uutissähkeisiin.

4. Nimipalkki: Uutisankkurinnimi näytetäänvalkoisellakuvatekstilläläpikuultavanhar-

maassataustassaruudunalaosassaensimmäisenuutisjutunyhteydessä.Uutisjuttujenja

-sähkeidensisällänimipalkkiakäytetääntoimittajientai haastateltaviennimienesittämi-

seen.

5. Tausta: Taustalla saatetaan näyttää uutiskeskusta monitoreineen. 

Uutisstudiostaon kuusi eri variaatiota:Kaikissaniistä kuvakulmaon suoraanedestä,mutta

kuvausetäisyysvaihtelee.Hallitsevimpiavärisävyjäuutisstudiossaovat taustanvihreä,musta,

turkoosija harmaasekäetualankellertävänruskea(pöydänväri) ja ankkurinihon ja vaatetuk-

sen värit. Variaatiot uutisstudion kehysmallista ovat seuraavat: 

1. Uutistunnukseenliittyvä malli: Tätä mallia käytetään,kun uutisstudioonsiirrytäänen-

simmäistäkertaa.Aluemalleihinkuuluvat(a) uutisankkuri,(b) uutisikkuna(tyhjä) ja (c)

tausta. Kuvausetäisyys vaihtuu kaukaa lähelle.

2. Uutisjutun juontoonliittyvä malli: Aluemallejaovat: (a) uutisankkuri,(b) uutisikkuna,

(c) nimipalkki, (d) tausta.Nimipalkki näytetäänvain ensimmäisenuutisjutunyhteydes-

sä. Kuvausetäisyys on normaali.

3. Uutissähkeeseenliittyvä malli: Aluemallejaovat: (a) uutisankkurija (b) tausta.Kuvaus-

etäisyys on läheltä.

4. Toiseensisällysluetteloonliittyvä malli: Aluemallejaovat (a) uutisankkuri,(b) uutisik-

kuna ja (c) tausta. Kuvausetäisyys vaihtuu kaukaa lähelle.

5. Säätiedotuksenjuontoonliittyvä malli: Aluemallejaovat(a) uutisankkuri,(b) uutisikku-

na ja (c) tausta. Kuvausetäisyys on normaali.

6. Lopetustunnukseenliittyvä malli: Aluemalleja ovat (a) uutisankkuri, (b) uutisikkuna

(seuraavat lähetykset) ja (c) tausta. Kuvausetäisyys on normaali.

Myös uutistunnuksestavoitaisiin tehdävastaavajäsennys,mutta sitä ei voi pitää kovinkaan

tarkoituksenmukaisenavideonsemanttisensisällönindeksoimisenkannalta.Seuraavaksitar-
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kastellaan, kuinka kehysmalleja järjestellään otostyyppien yhteydessä.

6.1.2 Otostyyppejä koskevat mallit

Uutislähetyksenajallistenelementtienjärjestyson YLE:llä nykyään[ks. Pietilä 1995,173]

seuraava:uutistunnus,tervehdys,uutisvinkit, uutisjututja -sähkeet,toinensisällysluettelo(eli

lisäävinkkejä), loput uutisjutut ja -sähkeet,sää,lopetuspuheja lopetustunnus.Näistäsuurin

osakäydäänläpi vain kerranlähetyksenaikana.Lähetyson saavuttanutsuurinpiirtein puoli-

välinsätoisessasisällysluettelossa(“tässälähetyksessä...”)ja sealkaaolla lopussapäästäessä

säätiedotukseen.Näitä elementtejäkäsitelläänseuraavaksitarkemminja seuraavassaluvussa

käsitelläänniiden tunnistamistaja mallien avulla.Elementiton jaettukolmeenryhmään:tun-

nuksiin, sisällysluetteloihin ja juontoihin (joihin myös sähkeet lasketaan).

6.1.2.1 Tunnukset

Uutistunnuson otosmalli,joka toimii linkkinä kertovaantilaan ja siitä pois [liite 9]. Tunnuk-

sentarkkamallintaminenalue-ja kehysmalleillaei ole kuitenkaantarkoituksenmukaista,ku-

tenedellätodettiin: riittää, ettäsehavaitaan.Uutistunnusmuodostuukahdestaotoksesta[liite

8: O1 ja O2], jotka muodostavatensimmäisenryhmän[liite8: R1]. Uutistunnusalkaakuvan

valoisuudenvoimistamisellatummastavaaleaan.Ensimmäisessäotoksessaon kaksi aluetta:

alaosassaon mustaja turkoosipalkki, jossaotoksenloppuvaiheessavilistää numerosarja,ja

yläosassaon värisävyiltäänpääosinturkoosi ja valkoinengraafinenanimoitu tekstuuri.Toi-

sessaotoksessaalueidenkoko ja sijainti säilyy ennallaan,mutta alaosanpalkkiin ilmestyy

teksti “20:30” vaaleallatekstillä, jonka tilalle vaihtuuotoksenloppupuolellateksti “uutiset”.

Ensimmäisenja toisenotoksenvälisenasteittaisensiirtymätehosteenloputtuakuvansuurem-

massaalueessanäkyy valkoisistaviivoista muodostuvaobjekti, joka on ilmeisestiabstrahoitu

kello, joka liikkuu myötäpäivään.Sentaustallanäytetäänkuvaauutisstudiostaja -ankkurista,

kuvattunakaukaayläoikealta.Kameranliikettä ei ole kummassakaanotoksessa.Ensimmäisen

ja toisenotoksenvälinensiirtymä käyttääasteittaistapyyhkäisyätehosteenaan.Uutistunnuk-

sestasiirrytäänuutisstudioontoisenotoksenjälkeenliuotukseltavaikuttavanasteittaisensiir-

tymätehosteen kautta [liite 10]. 

Lopetustunnuksenvasemmassareunassaon vaaleansininenläpikuultavaalue,jo-

ka peittäälähespuoletruudusta;senyläosasta,jossaesitetäänjuoksevakellonaika,ei kuiten-

kaan näy läpi [liite 11]. Kyseiseen alueeseen on kirjoitettu valkoisella tekstillä
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“uutispäällikkö”, “kuvaussihteeri”, “ohjaaja” ja lyhyesti yhteystiedot. Oikeanpuoleisessa

alueessakuvakulmauutisstudioonon yläoikealta kuten uutistunnuksentoisessaotoksessa.

Uutiset loppuvatkuvan häivyttämiseenmustanruudunsuuntaan.Tiedonhaunkannaltatun-

nukset eivät sisällä mitään erityisen mielenkiintoista.

6.1.2.2 Sisällysluettelot

Uutisvinkkientarkoituson esitelläuutislähetyksenaiheita[liite 12]. Pietilän[1995,175] mu-

kaan“niin YLE:llä kuin MTV:llakin ensimmäinenvinkki viittaa lähetyksenpääjuttuun,jonka

paikkaon heti vinkkijaksonjälkeen”.Lisäksivainvarsinaisiinuutisjuttuihinvinkataan;vinka-

tut jutut ovat yleensälähetyksenpisimpiä ja ne on sijoitettu lähetyksenalkupuolelle[Pietilä

1995,175].Uutisvinkit ovatsiis eräänlainensisällysluettelo,jossanäytetäänillan tärkeimmät

uutiset. Uutisvinkit ovat eräänlaisiauutislähetyksenkeskeistenuutisjuttujen kohokohtia

('skims'). Uutisvinkeissäkuva on jaettu kahteenalueeseen:varsinaiseenkuvaanja alaosan

mustaturkoosiinpalkkiin, jossalukee“uutiset”. Uutisvinkeissänäytettäväkuvamateriaalion

suoraanuutisjutuistaleikkauksiamyöten.Vinkeissäesiteltävätuutisjututon erotettuselvästi

havaittavalla pyyhkäisyllä. Uutisvinkkien osuus aloitetaan ja lopetetaan liuotuksella.

Toinensisällysluetteloeli “tässälähetyksessäkerrommevielä” on neljäsversio

uutisstudiotakoskevistakehysmalleista.Lähetyksenloppuosanuutisaiheetesitetäänuutisik-

kunassasamaantapaankuin uutisvinkeissä;käytettyvaihtumistehostekinon sama.Erot alun

uutisvinkkeihinovat lähinnäsiinä, että toisessasisällysluettelossavinkatut uutisetesitetään

uutisikkunassaeikä koko ruudunkokoisina;uutisankkurikommentoisekäuutisvinkkejäettä

lähetyksenpuolivälin sisällysluetteloa.Lähetyksenlopun uutisiavinkattaessataustallasoite-

taanuutistunnuksenmusiikkiahiljaa. Kuvausetäisyyson aluksi suurempikuin uutisstudiossa

yleensä,muttasetarkennetaannormaalietäisyydelleennensiirtymistälähetyksenloppupuolen

ensimmäisenuutisaiheenkäsittelyyn[vrt. liite 10]. Ensimmäiseenuutisjutunjuontoonsiirry-

täänhitaalla pyyhkäisylläuutisikkunassa.Kyseisensiirtymän havaitseminenvoi tuottaaon-

gelmia; jos sitä ei havaita, uutisvinkit päätyvät osaksi niiden jälkeen tulevaa uutisjuttua. 

6.1.2.3 Juonnot, uutisjutut ja uutissähkeet

Uutistunnuksenjälkeensiirrytäänuutisstudioon[liite 10]. Uutisankkuritervehtii nopeastikat-

sojia, minkä jälkeensiirrytäänensimmäiseensisällysluettelooneli uutisvinkkeihin.Uutisstu-

diossaei ole liikkuvia objekteja,muttakameratarkentaakuvausetäisyydenensimmäiselläker-
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ralla uutisstudioonsiirryttäessäkaukaanormaalietäisyydelle.Juonnostapoistutaanuutisvink-

keihin ja säätiedotukseenliuotuksenvälityksellä,muttasiirtymävarsinaisiinuutisjuttuihinon-

välitön. 

Uutisjuttualoitetaanuutisankkurinjuonnollauutisstudiossa[liite 13]. Uutisikku-

nassanäytetäänuutisaiheenotsikko ja kuva uutisjutusta.Alhaalla näytetääntoimittajan tai

jonkin haastateltavanhenkilönnimi harmaallaläpikuultavallataustalla.Uutisjuttuajuonnet-

taessakuvakulmaja -etäisyysovat kutenuutisstudiossanormaalisti.Uutisjuttuunja siitä pois

siirrytäänvälittömästiilman siirtymätehostetta.Myös sähkeeseensiirrytäänuutisjutunjälkeen

välittömästi.Vain uutisstudionsisälläsiirryttäessänormaaliltakuvausetäisyydeltälähellekäy-

tetäänsiirtymätehostetta:näin tehdäänesimerkiksi,jos ankkuri kommentoiuutisjuttuatoimit-

tajan osuuden jälkeen, ja seuraavaksi vuorossa on sähke.

Uutisankkurilukeeuutisähkeenuutisstudiosta,mutta sähkeeseensaattaakuulua

kuvamateriaaliamuualtakin.Jossähkeeseensiirrytäänuutisstudionkautta,siirtymätehosteena

on liuotus,mutta uutisjutustasiirrytäänsähkeeseenvälittömästi.Sähkeenaikanakuvausetäi-

syyson lähempääankkuriaja uutisikkunaaei näy [liite 13]. Uutissähkeenjälkeensiirrytään

välittömästi seuraavan uutisjutun juontoon, jossa kuvausetäisyys on taas normaali. 

Säätiedotusmuodostaaomanerillisenosansauutislähetyksessä,muttasejuonne-

taanuutisstudiossa.Uutisstudiostasiirryttäänsäätiedotukseenliuotuksenvälityksellä.Siirty-

mäsäätiedotuksestatakaisinuutisstudioononkuitenkinvälitön.Lopetuspuheenvuoronankku-

ri esittääuutisstudiossa.Uutisikkunassanäkyy seuraavienlähetystenajankohdat“21:50” ja

“23:00”. Lopetustunnukseen siirrytään liuotuksen avulla.

6.2 Uutislähetyksen mallipohjainen indeksointi

SeuraavaksitarkastellaanYLE:n uutislähetyksenautomaattistaindeksointianäkökulmasta,

jossaotetaanhuomioonnykymenetelmientila: pääasiallisenaindeksointitavoitteenaon uutis-

lähetyksenjäsentäminenuutisjuttuihin.Arviot visuaalisestasisällöstäjätetäänpääosinhakijal-

le, mutta hakujen rajaamiseksiääniraidantranskriptioidentuottaminenon välttämätöntä.

Kaikki huomiot ovat tietysti teoreettisia,sillä ilman laboratoriotestejäon vaikea arvioida,

kuinka indeksointijärjestelmä suoriutuisi käytännössä. 

 

6.2.1 Indeksoitavat nimekkeet

Eräskeskeisimmistäpäätöksistä,jotka hakujärjestelmääsuunniteltaessapitäätehdä,on määri-
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tellä tiedonhaunperusyksiköteli ne nimekkeet,joihin hautkohdistetaan.TV-uutistenyhtey-

dessäon ilmiselvääpitääuutisjuttujaja -sähkeitähaettavinatiedonhaunperusyksikköinä:ne

eivät ole liian pitkiä ja ne käsittelevätyhtä tiettyä aihetta:semanttisestasisällöstäkiinnostu-

neille hakijoille ne ovat ilmeisiä hakukohteita.[ks. Mills et al. 2000, 4]. On otettavahuo-

mioon, että jos haku kohdistetaanliian pitkiin segmentteihin,ne sisältäväthakijan kannalta

liikaa irrelevanttiainformaatiota;jos haku kohdistetaanliian lyhyisiin segmentteihin,infor-

maatioon liian fragmentoitunutta[Mills et al. 2000,4]. Uutisetvoivat kiinnostaatiedonhaki-

joita ainakin seuraavista syistä: 

1. Aihe: Käyttäjätovatkiinnostuneitaaiheesta,jota uutisissakäsitellään.He haluavatetsiä

kokonaisiauutisjuttujatai -sähkeitäja saadaseninformaation,jonkauutislähetyksiäko-

konaisuudessaan katsomalla voi saada.

2. Yleiset objektit: Käyttäjäthakevattietyntyyppisiäobjekteja,joistaheovatkiinnostuneita

esteettisessämielessätai sittenkäyttäjätovat realistisiaja hakevatobjektejaniiden ha-

vaittavienvisuaalistenpiirteidenavulla, joidenheolettavatolevanyhteydessäsemantti-

siin käsitteisiin.

3. Tunnistetut objektit: Käyttäjätovatkiinnostuneitatunnistetuistaja nimetyistäobjekteis-

ta, kuten henkilöistä, joita he haluavat hakea semanttisella tasolla.

Tämänluettelonperusteellavoidaanerottaadokumenttikeskeinenja objektikeskeinenvideo-

tiedonhaku.Joshakija on kiinnostunutjostakin aiheesta,hän etsii uutisjuttuja tai -sähkeitä;

toisaaltakäyttäjävoi olla kiinnostunutesimerkiksiuutisjutuissaesiintyvistähenkilöistätai hän

saattaaetsiäuutisaiheitahenkilöiden(siis esimerkkikuvien)perusteella.Kohtien1 ja 3 toteut-

taminenvaatii tekstipohjaisenkäyttöliittymän,jonkaavullakäyttäjäkirjoittaa esimerkiksiha-

kemansahenkilönnimenja sittenetsii tulosjoukostaselaimellanekuvat, jotka todellavastaa-

vat etsittyähenkilöä.Yleisiä objekteja(kohta2) haetaankäytännössävisuaalistenkyselyjen

avulla:käyttäjäsuorittaakyselynesimerkkikuvalla,hahmotelmallatai vaikkamäärittelemänsä

hahmon liikemallilla. 

Josindeksoinnissatyydytäänpelkkäänuutislähetystenjäsentämiseenuutisjuttui-

hin ja -sähkeisiinniin, ettävarsinainensisällöntunnistaminenjätetäänpääosinkäyttäjälle,on

automaattinenindeksointi huomattavastirealistisemmintoteutettavissakuin pyrittäessätun-

nistamaansisältöäsemanttisellatasolla.Uutislähetyksissäpelkkäjäsentäminenon siinä mie-

lessäriittävä vaihtoehto,ettäavainkehyksiäei tule yhdestäuutisaiheestaselattavaksikohtuu-

tontamäärää:liitteessä8 analysoituuutisjuttukoostui17:stäotoksesta.Varsinaiseksiongel-

maksidokumenttikeskeisessävideotiedonhaussamuodostuukuitenkinuutisaiheentunnistami-
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nen: tarvitaanjoku keino, jolla hakija voi rajataselattaviennimekkeidenmäärääsitä aihetta

koskeviin, joista hänon kiinnostunut.Ei siis riitä, ettäuutisjutut ja -sähkeetjäsennetään,on

pääteltäväaihe,jostanekertovat.Tässäluvussakäsitelläänseuraavaksiuutislähetyksenjäsen-

tämistä,jäsentämisentoteuttamismahdollisuuksiasekäuutisaiheentunnistamistasisällönana-

lyysilla.

6.2.2 Uutislähetyksen otostyyppien ajallinen malli

Uutislähetystävoidaanpitääeräänlaisenakaaviona,joka indeksointijärjestelmännäkökulmas-

ta muodostuuelementeistä,jotka luvussa6.1 esitettiinkehys-ja otostyyppejäkoskevinamal-

leina.Käsitellyt mallit koskevatkertovaatilaa eli uutisstudiotaja kertojia; uutisstudionulko-

puolinentila, jostavarsinaisetuutisjutut-ja sähkeetkertovat,ei ole niin säännönmukainen,et-

tä sevoitaisiin mallintaa.Seuraavaksikäsitelläänotostyyppejäkoskevienmallien järjestelyä

YLE:n uutislähetyksessä [ks. liite 8]. 

Kuten luvussa 4 esitettiin, otokset voidaan merkitä symboleilla niiden sisällön vi-

suaalisensamankaltaisuudenperusteella,jolloin symbolisiakoodisekvenssejätutkimalla voi-

daanpäätellä,mitkä otoksetesimerkiksikuuluvatsamaanryhmään.Visuaalistasamankaltai-

suuttavoidaanarvioidamonilla eri perusteilla(ks. luvut 3 ja 4), joidenpitäisi vastataihmisten

arvioita; tilanteestaja tarkoituksestariippuenvoidaanvertaillaesimerkiksikoko kehyksenvä-

rijakaumiatai sittenkehystenalialueita,kutenobjekteja– tästälisäämyöhemmin.Niin kauan,

kun arvioidaanvainhavaittaviapiirteitä ja niidenvastaavuuttakahdeneri otoksenvälillä, ryh-

mittely perustuuvisuaaliseensamankaltaisuuteen.Kohtaukset,uutisjututja -sähkeetovatkui-

tenkin sisällöltäänsemanttisestiyhteneviä.Otosryhmänvisuaalinensamankaltaisuus,jos se

esiintyytietyn mallin sisällä,voi merkitämyössemanttistayhteneväisyyttä,jolloin otosryhmä

muodostaakohtauksen.Mallilla voidaantässäyhteydessätarkoittaaesimerkiksiaikarajaatai

muutaryhmienmuodostamistakoskevaatietoa.Semantiikkaaei kuitenkaanvoi johtaailman

aprioristatietoa siitä, missäyhteydessämikäkin ero ja samankaltaisuusmerkitseemitäkin.

Koodisekvensseistävoidaanpäätellämistäuutisjuttutai -sähkealkaaja mihin neloppuvat,jos

tunnetaanuutislähetyksenvisuaalinenja semanttinenrakenne,joita käsiteltiinedellä.Uutislä-

hetyksen rakenne vain pitää ilmaista indeksointijärjestelmälle.

SeuraavassaesimerkissäesitetäänsymbolisinkoodeinYLE:n uutislähetyksenal-

kuosanrakenne.Sekvenssissäjokainen samankaltainenotos on merkitty samallakoodilla.

Otostyypinperässäolevaluku osoittaasitä,kuinkamonesotossamantyyppisistäon kyseessä,

ja lyhyt viiva tarkoittaa välitöntä ja pitkä asteittaista siirtymää:
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A1---A2---B1---C1-C2-C3-C4-C5-C6---B2-D1---E1---F1-G1---H1---I1-J1-J2-K1---H2--

-D2-D3-D4-L1-M1-M2-B3---

SekvenssissäA = uutistunnus,B = uutisstudioja C = uutisvinkit.Varsinaistauutisjuttuaedus-

tavatmerkit D–M. Uutislähetyksenrakenteentuntienpelkänkoodisekvenssinavullaon mah-

dollistaluokitella ryhmiäetsimälläuutisstudiotakoskeviakehysmalleja(B). Tästäsekvenssis-

tä on helppoerotellaomaksiryhmäkseenesimerkiksiuutisvinkit – nehänon kehystettyuutis-

studionmerkeillä ja asteittaisillasiirtymillä. Myös ensimmäisenuutisjutun alku on helppo

tunnistaa.Sensijaanuutisjutunloppupäässätulee ongelmia:kun B3 normaalistitarkoittaisi

seuraavanuutisjutunalkua,niin esimerkkitapauksessaB3 kuuluuvielä ensimmäiseenuutisjut-

tuun. Lisäksi siitä siirrytäänuutisjutunsijaanuutissähkeeseen,joka luetaanuutisstudiosta–

siksi asteittainensiirtymä,jokaon merkitty sekvenssinloppuun.Tämäuutisjuttujenerottamis-

ta koskevaongelmavoidaankuitenkinratkaistakehysmallinavulla tarkastelemallauutisikku-

naa,jonka sisällönperusteellavoidaanpäätellä,ettäB3 kuuluuvielä ensimmäiseenuutisjut-

tuun sensijaan,ettäsealoittaisi uuden.Toisensisällysluettelon(“tässälähetyksessäkerrom-

me...”) uutisikkunassakäytettäväätehostettakäytetäänmyössiirryttäessäuutisstudionsisällä

uutisjutustatoiseen.Uutisikkunaonkin viimeinenkeino havaitauutisjutunvaihtuminen.Seu-

raavaksiarvioidaan,kuinka edelläsymbolisestiesitetynuutisjutuntunnistaminenmahdolli-

sesti onnistuisi käytännössä ja millaisia menetelmiä kannattaisi käyttää indeksoinnissa. 

6.2.3 Ajallisen rakenteen automaattinen jäsentäminen

Uutislähetyksenajallisenrakenteenjäsentäminenaloitetaansegmentoimallalähetysotoksiin.

Tämänjälkeen otokset luokitellaan visuaalisensamankaltaisuudenperusteellauutistunnuk-

siin, uutisstudiotaja -ankkuria koskeviin, uutisvinkkeihin ja varsinaisiauutisia koskeviin

otoksiin vertailemallaotoksistapoimittuja avainkehyksiäotosmalleihin.Uutislähetyksenra-

kennettakoskevanapriorisentiedonavullaotostyyppienjärjestyksestävoidaanpäätellä,mitkä

otostyypitkuuluvatmihinkin uutislähetyksenjaksoon.Kuten luvussa6.2.2esitellystäkoodi-

sekvenssistäkäy ilmi, uutistenjäsentäminensisällönperusteellaon periaatteessayksinkertais-

ta. Jäsentäminenperustuuuutisstudiontunnistamiseen.Uutisjuttu alkaaainauutisstudiostaja

päättyyuutisstudioon:uutisjutunjälkeenuutisankkurijoko kommentoiedeltänyttäuutisjuttua

tai siirtyy heti seuraavaanaiheeseen.Uutisjutunvaihtuminenvoidaanhavaitaviimeistäänver-

taamallauutisikkunaauutisjutun aloittaneenuutisstudiotakoskevanotoksenuutisikkunaan.
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Uutisjuttuavoi seuratamyös sähke,joka tunnistetaanuutisikkunanpuuttumisestaja lähem-

mästä kuvausetäisyydestä.

Luvussa4 määriteltiinensimmäiseksiindeksointitehtäväksisegmentointija ajal-

lisen rakenteenjäsentäminen,ja tätä tarkoitustavarten suunniteltujamenetelmiäkäsiteltiin

vastaavasti.Samassaluvussatuotiin myösilmi, että leikkaustentunnistaminenei yleensäai-

heutasuuriaongelmia,vaikka asteittaisistatehosteistaliuotuksenon raportoituolleenjoissa-

kin tapauksissavaikeastitunnistettavissa.Liitteessä8 analysoidunuutisjutun17:stäotoksesta

yksitoistapäättyyasteittaiseensiirtymään;yleisin asteittainensiirtymä on nimenomaanliuo-

tus.Segmentoinnissaon otettavahuomioon,ettäainaei ole mahdollistatai mielekästämuo-

dostaasegmenttejäotosrajojenperusteella:siirtymätehosteetsaattavattehdäotostenvälisistä

eroistavaikeastihavaittavia,ja joissaintapauksissaobjektit aiheuttavatkuvassaotosrajoihin

verrattavissaoleviasilmiinpistäviämuutoksia.Esimerkiksiuutistunnuksenotosrajateivätpel-

kästäänole epäselvätkehystenvälistenpientenerojenvuoksi,koskaniiden välinensiirtymä-

tehostekestääkauan,vaanlisäksi otoksiensisälläilmestyy ja katoaaobjekteja.Pitäisiköseg-

mentit muodostaaotosrajojenperusteella,vai pitäisikö segmentoinnissaottaahuomioonkes-

kellä otosten välisen siirtymän kuvaan ilmestyvät silmiinpistävät objektit?

Koskakertovaatilaa koskevissaotostyypeissäei ole nopeaakamerantai objek-

tien liikettä, histogrammipohjaistensegmentointimenetelmienpitäisi sopiahyvin niiden erot-

telemiseenkerrottuatilaa koskevistaotoksista.Valitettavastisiirtymiä uutisstudionsisälläei

voida havaitahistogrammipohjaistenmenetelmienavulla pientenkehystenvälistenmuutok-

sienvuoksi.Esimerkiksiuutistunnuksenyhteydessäja ensimmäistäkertaauutisstudioonsiir-

ryttäessäongelmia tulisi erittäin hitaiden siirtymätehosteidentakia. Uutisstudionsisäisissä

siirtymissäsegmentointiavartentarvitaanhahmontunnistusta,jolla etsitäänkehysmallienpe-

rusteellauutisikkunaa,ja lohkopohjaisiaindeksointimenetelmiä,joita sovelletaanuutisikku-

nassatapahtuviinmuutoksiin.Segmentointiaei voi kuitenkaanpitäävarsinaisenaongelmana,

sillä algoritmit voidaansovittaauutislähetyksiävarten.Kynnystenasettaminensegmentointi-

menetelmiävartenon helppoa,koskauutislähetystenvisuaalinenilme pysyysamanapitkään.

Kun tiedetäänalue ja otostyyppi, jossamuutoksettapahtuvat,ei uutisstudionsisäistenkään

siirtymienhavaitsemisenpitäisimuodostaaylitsepääsemättömiäongelmia.Asteittaistensiirty-

mätehosteidentunnistamiseensoveltuvatparhaitenmallintamiseenperustuvatmenetelmät,

sillä siirtymätehosteetovatsamanlaisialähetyksestätoiseen.Myös kaksoisvertailuunperustu-

via menetelmiävoidaankäyttääasteittaistensiirtymien tunnistamisessa.Mitä tahansamene-

telmääkäytetäänkin,tärkeääon estääuutisjuttuihinkuuluvienotostensekoittuminenuutissäh-

keisiin ja lähetyksen puolivälin vinkkien sekoittuminen niitä seuraavaan uutisjuttuun.  

Kun otokseton segmentoitu,niistä valitaan avainkehyksiä,joita vertailemalla
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otoksetryhmitelläänja merkitäänsymbolisilla koodeilla. Otostenvälistä samankaltaisuutta

voidaanarvioida monilla eri perusteilla.Histogrammipohjaisetmenetelmätsoveltuvathyvin

uutisstudiotakoskevienavainkehystenerottelemiseenuutisjuttujakoskevistaavainkehyksistä.

Uutisstudiolleovat ominaisiagrafiikastajohtuvatvihreät,vaaleansinisetja turkoositvärisä-

vyt. Paljon vaikeampaaon tunnistaauutisstudiotakoskevateri otostyypit.Kuvausetäisyyden

tunnistamiseksitarvitaanobjektienmuotoihinperustuviamenetelmiä.Objektienmuotojenha-

vaitsemisenei pitäisi tuottaaylipääsemättömiäongelmia,sillä riittää, että löydetäänkehys-

mallin aluemallienkanssariittävänsamankaltaisiaalueitaja niidenvälille kehysmallissamää-

ritellyt suhteet,esimerkiksiuutisstudiotavastaavapaikkasidonnaistenelementtiensijoittelu.

Uutisankkurion silmiinpistäväobjekti jokaisessauutisstudiotakoskevassakehysmallissa.Jos

pystytääntunnistamaanuutisankkurisenviemäntilan perusteella,voidaanerotellauutissäh-

keetmuistauutisstudiotakoskevistakehysmalleista:sähkeissähänankkuri on keskelläruutua

ja kuvattuhuomattavastilähempääkuin normaalisti.Uutistunnuksenja lopetuspuheenvuoroa

koskevienotostenerottaminenuutisjuttujenjuonnoistavaatii uutisikkunantarkasteluaesimer-

kiksi tekstuurienperusteella;uutisikkunantunnistaminenei tuota ongelmia,sillä se on sil-

miinpistävästikehystettyneliskulmainenaluehiemanruudunvasemmassayläreunassa,uutis-

ankkurinvasemmallapuolella.Uutistunnuksenja lopetuspuheenvuoronyhteydessäuutisikku-

nassaon vihertäväägrafiikkaa,muttauutisjuttujenjuontojenyhteydessäuutisikkunassaesite-

täänuutisjutunotsikko ja pysäytyskuvaitse jutusta.Näidenväliseterot ovat yleensäselkeät

kutenliitettä 10 ja 13 vertaamallavoi todeta.Koskaensimmäistäkertaauutisstudioonsiirryt-

täessäja toisensisällysluettelonyhteydessäkameratarkentaakaukaalähelle, kameranliik -

keentunnistamisellavoidaanvielä varmistua,ettämikä uutisstudiotakoskevaotostyyppion

kyseessä.Tarkennukseenliittyen voidaanvertailuavartenottaauseampiaavainkehyksiä,esi-

merkiksi otoksenensimmäinen,keskimmäinenja viimeinen.Uutisjuttujen juonnoissauutis-

ankkurinkokopysyysamanakokootoksenläpi, jotenniitä vartenriittääyksi ainoakehysmal-

li.

Josotostensegmentointion realistisestimahdollista,ja sitä on tutkittu paljon,

otoksiakorkeampiayksikköjä muodostettaessaon oltava huomattavastivarautuneempijos-

kaanei pessimistinen,sillä myösuutislähetystenmallintamistaon tutkittu paljon.Menetelmiä

käsiteltiin tätä tarkoitustavartenluvussa4, ja edelläpohdittiin otostenvälisensamankaltai-

suudenarvioimistaja otostenluokittelemistakehysmallienavulla. Kun uutislähetyson seg-

mentoitu otoksiin ja nämäotokset ryhmitelty visuaalisinperustein,apriorisentietämyksen

avulla niille annetaansemanttinenmerkityseli jäsennetäänotosryhmätniiden sisällönperus-

teella.Visuaalistenpiirteidenja semanttistenmerkitystensamankaltaisuuksienja erojenkäyt-

täminenmielekkäällätavallaon yksi uutislähetyksenjäsentämisensuurimpiahaasteita:joskus
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visuaalisestisamankaltaisetotoksetkuuluvat semanttisestieri ryhmiin, joskus semanttisesti

yhtenevät otokset näyttävät erilaisilta. 

Esimerkiksi uutislähetyksenesittäminenkohtauksensiirtymiskaavionavulla il -

man älykästäotostenryhmittelyä on ongelmallista:Uutislähetyksessäerityispiirteenäon se,

ettäsiinä esiintyyhyvin pitkällä ajanjaksolla(n. 25 minuuttia)hyvin samanlaisiaotoksia,jot-

ka kuuluvatsemanttisestieri ryhmiin. Uutisjutunjuonto lasketaanuutisjutunosaksi,koskase

sisältääuutisjuttuunliittyvää informaatiota.Tätähuomiotatukeese,ettäuutisjutunjuonnosta

siirrytäänvarsinaiseenuutisjuttuunvälittömänsiirtymänkautta.Valitettavastijuontojakoske-

vat otoksetmuistuttavatenemmäntoisiaankuin uutisjuttujajoihin nekuuluvat.Joskaikki uu-

tisstudioitakoskevatotoksetryhmitelläänpelkästäänvisuaalistenpiirteidenperusteellayhdek-

si solmuksi,leikkausyhteyttäsolmujenvälille ei löydy, koskakohtauksensiirtymiskaavioon

koko uutislähetyksenajanaktiivinenuutisstudiotakoskevansolmunympärillä,johonvaltaosa

muistasolmuistaon yhteydessä.Normaalisti kohtauksenraja tulisi vastaankaavionollessa

ohuteli kun otoksestaon yhteysvain yhteensellaiseenotokseen,jota ei ole aiemminkäytetty.

Koskauutislähetyksessäuutisstudiotakoskeviaotoksiakäytetäänkoko lähetyksenajan,leik-

kausyhteyttä ei löydetä ja järjestelmä luokittelee koko uutislähetyksen yhdeksi isoksi kohtauk-

seksi.Uutisstudiotakoskevienotoksienpitäisi siis kuuluaeri ryhmiin. Uutislähetystenyhtey-

dessäryhmittelyssäei ole niinkäänkysymysotostenajallisestaesiintymisestävaanvisuaali-

sestaulkonäöstäja otostenesiintymisjärjestyksestä.Ryhmittelynei siis pidä olla aikarajattua

tai aikamukautuvaavaansellaiseenmallintamiseenpohjautuvaa,jossajärjestelmälleilmais-

taan eksplisiittisesti, että varsinaista uutisjuttua edeltävä juonto kuuluu uutisjutun yhteyteen. 

Edelläpohdittiin keinojaerottaatoisistaanotoksia,jotka ovatvisuaalisestihyvin

samankaltaisia,muttajoiden tiedetäänkuuluvansemanttisestieri ryhmiin. Joissaintilanteissa

ongelmaon päinvastainen:uutistunnuksenkahdenotoksenja uutisvinkkienkohdallaon huo-

lehdittavasiitä, ettätietyt otoksetsijoitetaansamaanryhmäänvisuaalisistaeroistahuolimatta.

Ongelmanratkaisuon samankaltainenkuin uutisstudioneri otostyyppejäeroteltaessa:sensi-

jaan,ettäerojaetsittäisiinkuvanyksittäistenpiirteidenavulla,etsitäänsamankaltaisuuttake-

hyksenyhtenevistäpiirteistä; tällaisestapiirteestäkäy uutisvinkkien alaosanmustaturkoosi

palkki. 

6.2.4 Sisällön ja aiheen tunnistaminen

Kuten aiemminesitettiin,pelkkäuutislähetystenajallinen jäsentäminenei riitä, jos käyttäjät

ovat kiinnostuneitauutisjuttujenja -sähkeidenaiheista.Tätä vartentarvitaanjonkin tasoista
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sisällöntunnistamistatai ainakin havaittaviinpiirteisiin pohjautuviavisuaalisiahakuja,joilla

hakijavoi kyselläuutisdokumenttejaniidenpiirteidenperusteella,joidenhänolettaaliittyvän

niihin semanttisiinmerkityksiin, joista hänon kiinnostunut.Käytännössäkuitenkin puheon

keskeisessä asemassa uutisaiheiden tunnistamisessa ja hakemisessa.

Vaikka kertovantilan objektienhavaitseminenon tärkeääuutislähetyksenjäsen-

tämisenkannalta,tiedonhaunkannaltaneeivätole kovinkaantärkeässäasemassa– lukuunot-

tamattauutisjuttujenjuonto-osuuksienuutisikkunoita.Objektientunnistaminensemanttisella

tasollakerrotussatilassaeli yleiselläalueellaon tällä hetkellätavoite,jonka toteuttamistaei

voidapitääkovinkaanrealistisena.Kasvontunnistustavoidaanyrittääuutisjutuistaesimerkiksi

Name-It-järjestelmällä,joka tunnistaakasvojakuvatekstienja ääniraidanavulla. Teoriassa

myös yleistenobjektien tunnistamista– kasvojenlisäksi – rajoittamattomissakonteksteissa

voitaisiin yrittää ääniraidantranskriptionavulla. Ongelmaksimuodostuukuitenkin kuvan ja

äänensatunnainenvastaavuus.Otoksessa10, josta uutisjuttu alkaa, näkyy uutisikkunassa

teksti “Doping” ja transkriptiossamainitaan,että “maastohiihtoon jälleen joutunut doping-

huhujenkohteeksi– – “. Seuraavassaotoksessamainitaan,että“suomalaisenmaastohiihdon

kärki kärysidopingista”ja samaanaikaanruudussanäkyyhiihtäjä ladulla.Otoksessa15 mai-

nitaankuvatekstissä“lääkintäeverstiHeikki Laapio” samaanaikaankun ääniraidallapuhuu

Laapio– puhetosin alkaajo edellisestäotoksesta.Edellämainituistayhteensattumistahuoli-

mattayleistenobjektientunnistaminenääniraidanperusteellaon ongelmallista:vaikka joskus

ääniraitaavoitaisiinkin käyttääobjektin tunnistamiseen,suurenosanajastakuva ja äänieivät

vastaatoisiaansuoraan.On hyvin vaikeamuodostaaluotettavaamallia, jonkaperusteellajär-

jestelmätietäisi,ettänyt kuvastatunnistettualuetunnistetaanobjektiksi ääniraidaltakuullun

avainsananavulla, kun suurenosanajastakuvanja äänenyhteyson symbolinentai indeksi-

nen. 

Kuvatekstit ja ääniraitaovat huomattavastiläheisemmässäsuhteessasemantti-

seensisältöönkuin visuaalisensisällönhavaittavatpiirteet yleensä.Kuvastarealistisestitun-

nistettavissaoleviaobjektejaovatkinuutisikkunan,uutisjuttujenja -sähkeidenkuvatekstit,joi-

ta esimerkiksiName-It käyttääkasvojentunnistamiseenja nimeämiseenääniraidanlisäksi.

Kuten luvussa4 mainittiin, kuvatekstithavaitaanyli 90 %:n varmuudellaja tunnistetaanyli

70 %:n tarkkuudella.Kuvatekstiteivät tarjoauutisikkunanlisäksi juurikaantietoauutisjutun

aiheesta,muttaniistäon apuahenkilöidentunnistamisessa.Joshalutaantukeasemanttisiaha-

kuja sekvensseihinniissäesiintyvienhenkilöidenperusteella,on otettavahuomioon,että (1)

joskusääniraitaalkaaaiemminkuin henkilö ilmestyykuvaan(vrt. liite 8: O14–O15),(2) jos-

kus sekäkuvatekstiettä ääniraitaalkavatennenkuin henkilö ilmestyy kuvaan(vrt. liite 8:

O23–O24),ja joskus(3) kuvatekstiei liity kuvaanvaanääniraidallapuhuvaantoimittajaan
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(vrt. liite 8: O21). Henkilöidentunnistaminenedellyttää,ettäkuvaraidallapuheenkanssasa-

maanaikaanesiintyviäobjektejavertaillaantoisiinsaja johonkin malliin; periaatteessakuva-

tekstinyhteydessätai ääniraidallaesiintyvätnimetjätetäänhuomiotta,mikäli neeivätliity ku-

vasta tunnistettuun ihmisen muotoiseen objektiin.

Liikkeen ja tapahtumienhavaitseminenja tunnistaminenmääriteltiinerääksiin-

deksointitehtäväksi.Edellämainittiin, ettäkameranliikkeen tunnistuksestavoi olla apuauu-

tisstudioitakoskevienotostyyppieneri versioidenerottelemisessakeskenään.Kameranliik -

keentunnistamistahaittaavialiikkuvia objektejaei uutisstudiossaole. Varsinaisissauutisju-

tuissasensijaanon liikkuvia objekteja,jotka saattavatkiinnostaahakijoita.Käytännössäjon-

kin liikkeen tyypin tunnistaminensemanttisella tasollaedellyttäisiliikkuvan objektin ja kon-

tekstin tunnistamista,mikä ei ole rajoittamattomissakonteksteissarealistista.Liikkeen suh-

teenon paljon todennäköisempää,ettähakija käyttäisimäärittelemiäänhahmojaja niidenlii -

kemallejakyselyinäja toivoisi, ettänevastaavatniitä objektejaja objektienliikettä, joistahän

on (semanttisellatasolla)kiinnostunut.On hyvin epätodennäköistä,ettänykytietämyksenmu-

kaan voitaisiin rakentaajärjestelmä,joka tunnistaisi esimerkiksi “junan” objektityyppinä.

Käyttäjä voisi kuitenkin määritelläjunanmuotoisenobjektin esimerkiksiolettaen,että junat

kuvataanyleensäsivulta, ja tälle hahmolleliikemallin; tämänjälkeenhäntoivoisi, ettätämä

kysely tuottaisi todella kuvia junista eikä esimerkiksimaantielläkuvatuistarekka-autoista.

Koskaon muitakin lähteitä,joistavoi etsiävideokuvaajunista,kuin TV-uutiset,voidaanolet-

taa, että käyttäjäpelkkien junavideoidensijaanon kiinnostunutvaikkapaVR:ää koskevista

uutisaiheista,joissayleensäesiintyy junia. Koska videotiedonhakuon useinsumeaa,ja tie-

dontarpeidenmäärittelyon vaikeaaja niidenilmaiseminenmielekkäällätavallahakujärjestel-

mällevielä vaikeampaa,käyttäjäpäätyyuseinselailemaantulosjoukkoa.Tästäsyystäerääksi

indeksointitehtäväksi asetettiin videodatan uudelleen esittäminen tiivistetyssä muodossa.

Videoinformaationvisualisointiaja videotiedonhaunkäyttöliittymiäsekä-haku-

välineitä käsiteltiin luvussa5. Aihehakuavartentarvitaantekstuaalinenkäyttöliittymä, jolla

hautkohdistetaanuutisjuttujentranskriptioihintai uutisikkunoistapoimittuihin kuvaruututeks-

teihin.Järjestelmävoi toimia käyttökelpoisellatavalla,vaikkaaihehauteivätolisikaantarkko-

ja: Otostentarkkuudellaanalysoituuutisjuttu oli pituudeltaanvain runsaatkaksi minuuttia.

Mikäli senjokaisestaotoksestapoimittaisiinyksi avainkehys,selattavaksijäisi vain 17 avain-

kehystä,joidenavullasaisijo riittävänkuvanuutisjutunvisuaalisestasisällöstä.Otoksistapoi-

mitut avainkuvatvoitaisiin esittääruudulla vaikkapakronologisestijärjestettyinäja näyttää

niiden alapuolellakunkin otoksenkohdallasiihen liittyvä ääniraidantranskriptio.Ylimpänä

tasonakäyttöliittymässävoisivat olla aihehakuunvastaavatuutisjutut,joita edustettaisiinnii-

dentoisenotoksenavainkehyksillä(ensimmäinenotostahanolisi uutisstudiosta).Näitäavain-
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kehyksiänapauttamallasaisi tietyn uutisjutunkaikkien otostenavainkehyksetkronologisesti

järjestettyinä;napauttamallaotostenavainkehyksiähiirellä järjestelmätoistaisikyseisenotok-

sen.Uutisjuttujenja -sähkeidensuhteellinenlyhyys tekeeniiden selaamisestatäysinrealisti-

senhakumenetelmän,kunhanvain ensinselailtaviennimekkeideneli uutislähetyksentapauk-

sessa uutisjuttujen määrä saadaan tarpeeksi pieneksi.

Nykyisetjärjestelmätsopivathuonostivideoidenvisuaalistensisältöjensemantti-

siin hakuihin:automaattinensemanttinenpäättelyon liian kehittymätöntäesimerkiksiobjek-

tien tyyppien(esim.hiihtäjä)perusteellahakemiseen. Aihehakujentoteuttaminenon realistis-

ta, mikäli vain transkriptioidentuottaminensaadaanriittävän luotettavaksi.Josoletetaan,että

uutisankkurinjuonto on eräänlainentiivistelmä uutisjutun sisällöstäja että ankkureiden(ja

toimittajien) määräon rajallinen,voidaanpuheentunnistusjärjestelmäoptimoidasuhteellisen

pienellejoukolle puhujia.Nykyisillä menetelmilläon saavutettuparhaimmillaan70 %:n tark-

kuus uutislähetyksessä. 

Uutislähetyksenautomaattisenindeksoinnin toteuttamismahdollisuuksistavoi-

daan esittää yhteenvetona kirjallisuuden ja YLE:n uutislähetyksen perusteella, että 

1. uutistenajallisen rakenteenjäsentäminenuutisjuttuihin ja -sähkeisiinon realististato-

teuttaa nykytietämyksellä

2. uutisjuttujenaiheidenja kasvojennimeäminenkuvaruututekstejätunnistamallaja teks-

tuaalistentiivistelmien laatiminenääniraidantranskriptionavulla on mahdollista,vaik-

kakaan ei täysin ongelmatonta

3. epärealististaon sensijaanyleistenobjektientunnistaminenja nimeäminenuutisjuttujen

rajoittamattomissa konteksteissa.

Tämänluvun tarkoitusoli soveltaaaiempaatietämystäkonkreettiseenuutislähetykseen.Esi-

tettiin toteutettavissaolevatasiatja neasiat,joiden toteuttaminenon varsinepärealistista.Li -

säksipohdittiin indeksoinnissakohdattaviaongelmia.Tarkkoja arvioita indeksointimenetel-

mien suorituskyvystäon kuitenkin vaikeatehdäilman laboratorio-ja käyttäjätestejä.Loppu-

jen lopuksi järjestelmänkäyttökelpoisuusriippuu käyttäjästäja siitä mitä järjestelmältäodote-

taan. Seuraavassa luvussa esitetään koko tutkielmaa koskevat johtopäätökset.
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7 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Johtopäätökset

Tutkielmantarkoituson ollut selvittää,(1) mitkä ovatvideoidenja erityisestiTV-uutistenkes-

keisimmätominaispiirteetindeksoinninkannaltatarkasteltuna,(2) kuinka merkitysmuodos-

tuu havaittavienpiirteidenpohjaltaja kuinkahahmopohjaisetindeksointimenetelmätpyrkivät

mallintamaantätäprosessia;lisäksion pyritty selvittämään(3) videoidenvisualisoinninja vi-

deotiedonhaunkäyttöliittymienperiaatteitaeli sitä,mitenalkuperäinensekventiaalinenvideo-

dataesitetäänuudelleentiedonhakuunparemminsopivassamuodossa.Näitäkohtiapohdittiin

lisää YLE:n uutislähetyksen yhteydessä.

Johtopäätöksinäesitetään,ettäautomaattisetindeksointijärjestelmättoimivat täl-

lä hetkelläparhaitenvideoidenajallisenrakenteenjäsentämisessä.Otoksetvoidaantunnistaa

kehystenvälisiäerojaetsimällä,ja otoksistavoidaanmuodostaahavaittavienpiirteidenavulla

ryhmiävertailemallaniidenavainkehyksiä.Otoksiakorkeammattarinanyksiköt voidaanpää-

tellä visuaalistenpiirteidenja otostenajallista järjestämistäkoskevanaihetietämyksenperus-

teellailman, ettävideosisällöstäpitäisi yrittää tuottaatulkintoja semanttisellatasolla.Aihetie-

tämykseenkuuluu se,että tiedetäänminkätyyppinenja merkitykseltäänminkäkinlainenotos

seuraamissäkinvaiheessa.Luvussa6 indeksointiprosessiakäsiteltiin uutislähetyksenyhtey-

dessä,jossaosoitettiin, kuinka uutislähetyksenrakennevoidaanjäsentääuutisjutut kehystä-

vien uutisstudiotakoskevienotostyyppienesiintymisenavulla. Vaihtoehtoisestiajallinen ra-

kennevoidaanjäsentäämyös havaittujenobjektienja liikkeen perusteella,jolloin segmentti

katsotaanalkaneeksi,kun kuvassahavaitaanobjekti, ja seloppuu,kun objekti häviää.Sensi-

jaanobjektientunnistaminensemanttisellatasollaon realistisestimahdollistalähinnäkasvo-

jen ja kuvatekstienosalta.Automaattistenmenetelmienrajoituksistakertoo se,että joissakin

lähteissä annettiin ymmärtää, että videoiden indeksointi voi vaatia myös ihmisen väliintuloa. 

Koskaautomaattistenindeksointijärjestelmienkyky tunnistaasisältöjäon rajoit-

tunut, käytännönhakutilanteissasamankaltaisuudenarvioiminen ja objektientunnistaminen

jäävätuseinhakijan tehtäväksi,mikä pitäisi ottaahuomioonjärjestelmiäsuunniteltaessa:vi-

sualisointiapitäisi erityisestikehittääja selailuatukeahakustrategiana.Se,ettähakija arvioi

videosisältöäei ole välttämättähuonoasia,sillä hän on joka tapauksessaomanhakuongel-

mansaasiantuntijaja pystyy tekemäänsisällöstäluotettavampiaarvioita kuin mikäänauto-

maattinenjärjestelmä.Automaattisetindeksointimenetelmätvoivat tehdäsen,mikä inhimilli -
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sellehakijalletai indeksoijalleon vaikeaa:suurtenvideodokumenttimäärienjäsentämisenhal-

littavan kokoisiin yksiköihin ja niiden tuomisensaatavilletiedonhakuatukevassamuodossa

erilaistenkorvikkeidenavulla.Objektientunnistamisenongelmateivätsiis välttämättätarkoi-

ta, ettänykyiset järjestelmätolisivat käyttökelvottomiavideotiedonhaussa.Vaikka oletettai-

siinkin, että kasvoistaei voitaisi tehdäsemanttisiahakukohteita,joiden nimiä kyseltäisiin

tekstuaalisesti,semanttisethautvoitaisiin kuitenkinkohdistaauutisjuttujentranskriptioihin,ja

halutut kohdat voitaisiin etsiä selailemalla.Vaihtoehtoisestitutkielmassaon ehdotettu,että

objekteja voitaisiin hakea niihin liittyvien havaittavien piirteiden avulla. 

Kirjallisuudesta on havaittavissa, että tutkimuksessa on pyritty useampien erilais-

ten menetelmienintegrointiin yksittäistenmenetelmiensuorituskyvynparantamiseksi.Tämä

käy ilmi puhetiedonhaunyhteydessä,jossaon yhdistettyfoneemi-ja sanapohjaisiamenetel-

miä, ja erityisestimultimodaalisenkasvojentunnistamisenkohdalla(esim.Name-It).Josvi-

deo on multimodaalinen viestintäväline, sitä kannattaa käyttää hyödyksi. 

Kirjallisuudenkeskeisimpiäongelmiaon epäjohdonmukainenterminologia:Esi-

merkiksi termillä olio ('entity') tarkoitetaanjoskusvain havaittavaaaluettaja joskussemantti-

sellatasollatunnistettuaobjektia.VastaavastiVIMSYS-mallin yhteydessäDel Bimbo [1999,

48] ja Lu [1999, 182–183]käyttävätkirjoittaessaansamastaasiastaeri termejä('feature'ja

'entity'). Idris ja Panchanathan[1997,159] käyttävättermiä”representativeframe”, kun muut

käyttävättermiä”keyframe”.Vastaaviaesimerkkejälöytyisi lisääkin,varsinkinliittyen videon

ajallisenhierarkianelementteihin(ks. luku 2.1): kehysten('frame')ja otosten('shot')kohdalla

terminologiaon yhdenmukaistaeri lähteissä,muttanäidenkäsitteidenyläpuolellavariaatiota

riittää, ja erityisesti kohtaus eli 'scene' vaikuttaa epämääräisesti käytetyltä termiltä. 

Tutkielmassaesitettyihinviittauksiin ja arvioihin järjestelmiensuorituskyvystä

on suhtauduttavavarauksin,sillä kirjallisuudessaraportoidutsaanti-ja tarkkuusarvoteivätole

keskenäänvertailukelpoisia,koskaautomaattistenindeksointimenetelmiensuorituskyvynar-

vioimiseenei ole olemassayhtenäistettyätestitietokantaa.Pelkänkirjallisuudenvalossaei ole

mahdollistatehdäpäteviäjohtopäätöksiämenetelmiensuorituskyvystäkäytännössä.Tämän

lisäksion vältettävätekemästäliiallisia johtopäätöksiäTV-toimituksentarpeistaluvun 5 poh-

jalta: vaikka Markkulan [2002] esiraportistakäy ilmi, millaisia käytäntöjätoimituksellaon

tällä hetkellä,siitä ei voida vielä päätellä,miten toimitus haluaisija miten senpitäisi toimia

käytännössä.Tutkielma ei suoranaisestikäsitteleTV-toimitusta, vaan se otetaanhuomioon

esimerkkinä aineiston rajaamisen ja jäsentämisen apuna. 
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7.2 Jatkotutkimus

Brunellin ja muiden[1999,105–106]mukaantutkimusalaon pystynyttuottamaanhyödyllisiä

välineitä multimedia- ja videodatankäyttämiseksi,mutta avoimia ongelmiaon vielä useita.

Automaattinensegmentointion joissakinsovelluksissahyväksyttäväntarkkaa,muttasitävoi-

taisiin parantaaedelleenhuomattavastiyhdistelemälläuseitaeri algoritmeja,jotta varsinkin

väärintunnistettujenotosrajojenmäärääsaataisiinvähennettyä.Semanttistenmerkitystenau-

tomaattinenpäättelyvaatii lisätutkimustaja mahdollisestiparantaajärjestelmienkäyttökelpoi-

suutta.Lisäksi käyttöliittymiä ja selaimiaon kehitettävälisää.Kaikki tämävaatii poikkitie-

teellistälähestymistapaa.[Brunelli et al. 1999,105–106.]Käytetyt lähteetkeskittyivätindek-

sointimenetelmienkuvailemiseen,muttaalgoritmientai järjestelmiensuorituskykyäei käsitel-

ty yhtäkattavasti[vrt. Brunelli et al. 1999,89–90;Antani et al 2002,958–959].Tähänon vai-

kuttanutTREC:n kaltaisenstandardisoiduntestikokoelmanja järjestelmienarviointia koske-

van ja yleisesti hyväksytynvideoaineistollesopivanmetodologianpuuttuminen.Geisler ja

muut [2001] käsittelevätvapaatavideokokoelmaa18, jota voidaankäyttäätulevaisuudessayh-

tenäisissä laboratoriotesteissä. 

Järjestelmänsuunnittelussapitäisi ottaahuomioonvirhetilanteetindeksoinnissa.

Josalgoritmientarkkuusei ole täydellinen,on todennäköistä,ettävideoindeksiintuleevirhei-

tä: esimerkiksiotosrajojatunnistetaansinne,missäniitä ei ole. Suunnittelussaolisi otettava

huomioonvirheidenmahdollinenkumuloituminenvideohierarkiassa.Olisi tutkittava,kuinka

esimerkiksiotosrajojentunnistamisvirheetvaikuttavatkoko hakujärjestelmänkäytettävyyteen

loppukäyttäjiennäkökulmasta,ja kuinka otosrajojentunnistamisvirheetvaikuttavatkorkeam-

mantasontarinanyksikköjenmuodostamiseen.Sisällönsuhteenkäyttökelpoinenjärjestelmä

ei vaaditäydellistätunnistamistarkkuutta,sillä hyvälläkäyttöliittymällä ja selailuominaisuuk-

silla voidaankorvataaiheentunnistuksessatapahtuneitavirheitä, mutta jäsentämättäjäänyt

otosvoisi pahimmillaanjäädäpoistulosjoukosta,jos seon päätynytvääräänryhmään.Näihin

seikkoihin liittyen pitäisi tutkia, että millaiseenuutisjuttujenaiheidenja objektien tunnista-

mistarkkuuteenkäyttäjät olisivat tyytyväisiä ja millaisia käytännönongelmiajärjestelmien

tunnistusvirheet aiheuttavat. 

Dokumenttikeskeisessävideotiedonhaussaaiheen tunnistaminenon kriittinen

kohta, mitä vartenpuheentunnistuksentarkkuuttapitäisi kehittää.Uutislähetystätarkemmin

katsoessa(vrt. liite 8) ei voi olla kiinnittämättähuomiotasiihen,kuinka pienenosanuutisju-

tun aiheenkannaltarelevantistainformaatiostakuva välittää.Äänenkeskeinenosuuserottaa

uutisvideotiedonhaunmonistamuista visuaalisentiedonhaunalueista:elokuvissasaattavat

18 The Open Video Project: <URL: http://www.open-video.org>
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kiinnostaavisuaalisetpiirteet,muttauutisissauutisankkurin,toimittajanja haastateltavienpu-

hevälittääsuurimmanosansiitä, mistäkatsojatovatkiinnostuneita.Kuvan ja tekstinyhdistä-

minen, silloin kun ne vastaavat suoraan toisiaan, on keskeinen ongelma tutkimuksessa: jos pu-

he vastaasuoraankuvaa,puhettavoidaankäyttääkuvassaesiintyvienobjektien tunnistami-

seen; jos puhe ei vastaa suoraan kuvaa, vaan niiden välinen yhteys on vain uutisjutun sisäinen,

puheen liittämistä kuvan objekteihin pitäisi välttää. 

Kirjallisuuteen itseensäliittyy edellämainittu terminologiankirjavuudenmuo-

dostamaongelma.Eräslisätutkimuksenaihe voisi olla käsiteanalyysi:terminologianlainaa-

minenelokuvateoriastaja semiotiikanteorioistaauttaisiainakinvideoidenajallisenhierarkian

termistön yhdenmukaistamista.

Konenäönja hahmontunnistuksenalojen kirjallisuus lähestyyaihepiiriä mate-

maattisestanäkökulmasta;piirteidenpoimimistakäsitelläänkattavasti,muttaniidenkartoitta-

mistasemanttisiksikäsitteiksiei ole käsiteltyanalysoidussakirjallisuudessakuin pinnallisesti.

Uutisiakoskevassajatkotutkimuksessavoitaisiinkiinnittääenemmänhuomiotamallienraken-

tamiseenja niiden käsitteelliseenja hierarkkiseenesittämiseensyvällisemmälläja teoreetti-

semmallatasolla.Uutislähetyksiäanalysoimallavoitaisiin muodostaaajallisia malleja,niiden

välisiä siirtymiä koskeviamallejaja kertovantilan objektejakoskeviamalleja.Hierarkkiaal-

kaisi yksittäistenkehystensommittelusta,etenisiotostentasolleja käsittäisifyysisetkonteks-

tit (esimerkiksiuutisstudion)ja semanttisetkontekstit(kuulukouutisstudiotakoskevaotosuu-

tisjutun juontoon,sähkeeseenvaiko lähetyksenpuolivälin vinkkeihin). Lisäksimallit käsittäi-

sivät, kuinka otoksialinkitetääntoisiinsa.Näidenmallien avulla esitettäisiinkaikki ne mah-

dolliset variaatiot,joilla uutislähetysvoidaankoota.Mallien rakentamisenjälkeenvoitaisiin

pohtiakonkreettisesti,mitkä algoritmit ja tekniikatsopisivatparhaitenindeksointijärjestelmän

toteuttamiseksi.Tämä viimeksi mainittu ehdotusesitetääntutkielman päätteeksijatkotutki-

muksenkannaltasuositeltavimpanaja realistisemmintoteutettavissaolevimpanavaihtoehto-

na. 
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(Tähdellä (*) merkittyihin on viitattu toisen lähteen kautta.)
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LIITTEET

Liite 1. Kohtauksensiirtymiskaavio,jossaon neljäsolmua[Bolle et al. 1998].Solmussanäky-

vät samaanryhmäänkuuluvatotokset.Alimmassaikkunassanäkyvätvideonkaikkienotosten

avainkehykset;212,606,933 ja 1113ovat avainkehyksiennumeroita.Janatsolmujenvälillä

ovat linkkejä: ylimmäiselläsolmullaon yhteyssiitä alaoikeaansijaitsevaansolmuun,muttaei

alapuolellaanolevaansolmuun.Tämä voidaan varmistaaalimmaisestaikkunasta:kaavion

ylimmäinenotos ei ole missäänvaiheessavierekkäinyksittäisistämiehistäotettujenotosten

kanssa, joten niillä ei ole yhteyttä.
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Liite 2. Pyörivän objektin ja zoomaavan kameran liikekentät [Del Bimbo 1999, 235].

Liite 3. Mosaiikki [Del Bimbo 1999, 17].
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Liite 4. Avainkehyksien valitseminen videosta [Lee & Smeaton 2002].

Liite 5. Microsoft Mediaplayer-ohjelman sekventiaalinen selain [Lee & Smeaton 2002].
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Liite 6. Videon rakenteen esittäminen graafisen kaavion avulla [Del Bimbo 1999, 250].

Liite 7. Hakuvälineiden ominaisuuksien arviointitaulukko.

Ominaisuus VISION VIDEOS-
TAR

OLIVE VideoQ Netra-V Screening
Room

Videolog-
ger

1. Luonnollisen kielen
kyselyt 2 2 2 2 0 2 2

2. Ääniraidan indek-
sointi ja haut 2 -2 2 -2 -2 2 2

3. Ääniraidan transk-
riptio -2 -2 2 -2 -2 -2 -2

4. Histogrammin kä-
sittely 0 0 0 0 0 0 0

5. Avainkehyspohjai-
nen hahmon piirtämi-
nen 0 0 0 0 0 0 0

6. Avainkehyspohjai-
nen kysely esimerkki-
kuvalla 0 0 0 0 0 0 0
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Ominaisuus VISION VIDEOS-
TAR

OLIVE VideoQ Netra-V Screening
Room

Videolog-
ger

7. Liikepohjainen hah-
mon piirtäminen 0 0 0 2 0 0 0

8. Liikepohjainen ky-
sely esimerkillä 0 0 0 2 2 0 0

9. Avainsana ja kate-
gorialuettelot 2 0 2 2 0 0 2

10. Tekstuaalinen ku-
vailu 2 2 0 2 0 2 2

11. Transkriptio 0 0 2 0 0 2 2

12. Yksittäinen avain-
kehys 2 -2 2 2 2 2 2

13. Kronologinen
avainkehysluettelo 0 0 2 0 0 2 2

14. Eri tasoilla tiivis-
tetty avainkehysluette-
lo 0 0 0 0 0 2 0

15. Vuorovaikutteinen
hierarkkinen avainke-
hysselain 0 0 0 0 0 0 0

16. Ajastettu avainke-
hyksen toisto 0 0 0 0 0 0 0

17. Kohokohtien tois-
to 0 0 0 0 0 0 0

18. Nimekkeiden
(yleinen) toisto 2 2 2 2 2 2 2

19. Transkriptio +
toisto synkronisoituna 0 0 2 0 0 0 0

20. Avainkehys +
toisto synkronisoituna 0 0 0 0 0 0 2

21. Tekstuaalinen ha-
ku + toisto synkroni-
soituna 0 2 0 0 0 0 2

22. Avainkehyksien
älykäs valitseminen 0 0 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 10 4 18 10 2 14 18

Liite 8. SisällönanalyysiYLE:n TV1:n klo 20:30uutislähetyksestä29.11.2002.Otokseton jä-

sennettyvideonauhuriakäyttäensekunnintarkkuudella,joten lopputulossiis voi olla täysin

tarkka.Toisessasarakkeessa“R” tarkoittaaotosryhmääja “O” otosta(eli segmenttiä).Kuva-

sarakkeessavideoraitaakommentoidaanseuraavassajärjestyksessä(niiltä osin,kun seon tar-

koituksenmukaista ja sisältö ei ole toisteista):

1. Mainitaanotoksessaesiintyvät (a) keskeisetobjektit (ne, joilla on aiheenkannaltase-

manttistamerkitystä)eli lähinnäkasvotja kuvatekstit,(b) silmiinpistävienobjektiensi-
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jainnit eli sommittelu(otoksenalussa),(c) kuvakulmaja etäisyys(läheltä,normaalitai

kaukaa), (d) hallitsevat värisävyt ja (e) kuvauspaikka eli konteksti, johon otos kuuluu.

2. Liikkeestämainitaan,ettäonko otos(a) staattinenvaiko dynaaminensekä(b) liikkeen

tyyppi (kameravai objektit), (c) suuntaja mahdollisestikuvaillaan(d) keskeistenobjek-

tien liiketapahtumia (esimerkiksi “auto ajaa ohi” tai “uutisankkuri puhuu”).

3. Mainitaan segmenttien(otosten)välillä käytetynsiirtymätehosteentyyppi, välitön vai

asteittainen (häivytys, liuotus, pyyhkäisy tai himmennys).

Äänisarakkeessaon mainittupuhuja(myöskieli olisi mainittu,jos siihenolisi ollut tarvetta)ja

puheon litteroitu. Analyysissakäsitelläänotostentasollavain alkurituaaliaja ensimmäistä

varsinaistauutisaihettaeli tarinaa.Lähetyksenmuita uutisaihetta(A2–) vartenon kuitenkin

omarivinsä (“A”), ja niistä mainitaanvain juttujen pituus,niiden aiheja tyyppi (varsinainen

uutisjuttu tai -sähke). 

Aika R/O Kuva Ääni

0:00 – 0:05 1/1 Uutistunnus: - - 

0:05 – 0:09 1/2 Uutistunnus (2): - - 

0:09 – 0:12 2/3 Uutisstudio: 

- Asteittainen (liuotus)

[Ankkuri]: Hyvää iltaa. 

0:12 – 0:15 3/4 Uutisvinkit:

- Lääkeruisku, käsi, “uutiset”

- Edestä, läheltä, ihon väri

- Kamera: staattinen; objektit: pyörivä laite
taustalla

- Välitön

Uudet doping-väitteet herättävät ihmetystä.
Kansainvälisen hiihtoliiton veritestejä

0:15 – 0:19 3/5 - Veripulloteline, “uutiset”

- Etuviisto, läheltä; valkoinen, metalli, puu

- Kamera: staattinen; pyörivä teline

- Asteittainen (pyyhkäisy)

epäillään peukaloidun. 

0:19 – 0:25 3/6 - Öljytankkeri (oikealla puolella), kumilaut-
ta, laituri, “uutiset”, “Byzantio”

- Edestä, normaali;  musta, punaruskea, ve-
si, harmaa. 

- Kamera: zoom; objektit: kumilautta kelluu
aalloilla

- Asteittainen (pyyhkäisy)

Greenpeace meni Tallinnaan estämään
kiistellyn öljytankkerin lähtemistä satamas-
ta.
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Aika R/O Kuva Ääni

0:25 – 0:32 3/7 - Lentokone, “uutiset”

- Sivulta, kaukaa,; valkoinen, harmaa

- Kamera: jäljitys; objektit: lentokone nou-
see oikealta vasemmalle

- Asteittainen (pyyhkäisy)

Suomen lentomarkkinoille on tulijoita. Vi-
reillä on viisi lentoyhtiöhanketta.

0:32 – 0:38 3/8 - Lapsi (keskellä kuvaa), kirja, “uutiset”

- Edestä, normaali; vaalea, punainen, vakoi-
nen, keltainen

- Kamera ja objektit staattisia

- Asteittainen (pyyhkäisy)

Suomalaiset lapsiperheet ovat köyhtyneet
kymmenen viime vuoden aikana.

0:38 – 0:45 3/9 - Ei selviä objekteja, ihmisiä, “uutiset”

- Normaali kuvausetäisyys; ei selviä värejä,
punainen paita

- Kamera: siirto oikealle; objektit staattisia

- Asteittainen (liuotus)

Yleisradion radiokanavat hiovat ilmettään.
Nimet muuttuvat ja ohjelmisto uudistuu
tammikuussa.

0:45 – 1:03 4/10 Uutisstudio:

- Uutisikkunassa “Doping” ja koeputkia,
alareunassa “Arvi Lind”.

- Välitön

[Ankkuri/Suomi]: Maastohiihto on jälleen
joutunut doping-huhujen kohteeksi. Tällä
kertaa väärinkäytöksistä epäillään kansain-
välistä hiihtoliittoa. Tämän päivän Helsin-
gin sanomat väittää, että FIS olisi laimenta-
nut hiihtäjien verinäytteitä omissa testeis-
sään Lahden MM-kisoissa viime vuonna.

1:03 – 1:14 5/11 Uutisjuttu:

- Hiihtäjä, kuvateksteissä mm. “Harri Kir-
vesniemi”, valkoinen teksti sinistä taustaa
vasten; (kuvattu) edestä; valkoista, sinistä,
tummaa ja vihreää;  kuvattu hiihtoladulla
metsässä

- Kamera: jäljitys; objekti (hiihtäjä) liikkuu
suoraan edestä ohi oikealle

- Asteittainen (liuotus)

[Toimittaja/suomi]: Lahden MM-kisoissa
suomalaisen maastohiihdon kärki kärysi
dopingista. Siitä asti ainakin tiedotusväli-
neissä on herätetty epäilyjä, että kaikkea ei
ole vielä kerrottu.

1:14 – 1:25 6/12 - Kuvassa teksti “Helsingin Sanomat” ja
“FIS:n epäillään laimentaneen verinäytteitä
Lahden  MM-hiihdoissa” (kuvattu hieman
vinossa suoraan lehdistä), läheltä;  mustaa,
valkoista ja turkoosia

- Objektit ja kamera staattisia

- Asteittainen (liuotus)

Tämän päivän Helsingin Sanomat väittää,
että FIS olisi laimentanut kisoissa otta-
miaan ottamiaan verinäytteitä ja näin saa-
nut hiihtäjien hemoglobiiniarvot näyttä-
mään alhaisemmilta. Sillä olisi peitelty
EPO-hormonin käyttöä.

1:25 – 1:35 7/13 - Kuvassa kaksi kävelevää ihmistä, hiihtäjä
ja valmentaja; kuvattu takaa ylhäältä; nor-
maali etäisyys, hiihtäjällä sini-valkoinen
asu, valkoinen lumi.

- Kamera (jäljittää ja zoomaa); objekteja,
(jotka kävelevät) 

- Välitön

EPO lisää veren punasolujen tuotantoa ja
sitä kautta lisää suorituskykyä. Epäilyt ei-
vät koske varsinaisia doping-testejä. Ne te-
ki Lahdessa Suomen anti-doping toimikun-
ta
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Aika R/O Kuva Ääni

1:35 – 1:39 7/14 - Hiihtäjä ja valmentaja kumartunut maa-
han; kuvattu takaviistosta, läheltä;  sinistä,
mustaa ja valkoista

- Kamera ja objektit staattisia.

- Asteittainen (liuotus)

 lääkäri Heikki Laakion johdolla. [Heikki
Laapio]: Doping-testejä

1:39 – 1:47 8/15 - Kuvateksti “lääkintäeversti Heikki
Laapio” mustalla tekstillä vaaleaa ja turkoo-
sia taustaa vasten; Laapio kuvattu lähes suo-
raan edestä, läheltä; sisätiloissa, pysäytys-
kuvassa

- Kamera ja objektit staattisia

- Asteittainen (liuotus)

siellä teki virallisesti tää kisaorganisaatio
eli me ja sitten WADA, joka tuli sinne tän
suomalaisten hässäkän takia.

1:47 – 1:50 9/16 - Kuvassa käsiä ja lääkeruisku; kuvattu si-
vulta, läheltä; ihon väri, tumma, vaalea

- Kamera staattinen, kuvassa pyörivää lii-
kettä

- Välitön

[Toimittaja]: Lisäksi kansainvälinen hiihto-
liitto FIS teki 

1:50 – 1:53 10/17 - Kuvassa pyörivä koeputkiteline; kuvattu
etuviistosta

- Kamera staattinen, objekti pyörii

- Välitön

kisoissa omia veritestejään. Niillä 

1:53 – 1:57 10/18 - Kuvassa laite; kuvattu etuviistosta, läheltä;
harmaan sävyjä

- Kamera staattinen, vasemmassa yläreunas-
sa liikettä otoksen loppupuolella (joku käyt-
tää konetta)

- Välitön

mitattiin hemoglobiiniarvoja.  Verta kerät-
tiin myös 

1:57 – 2:04 11/19 - Kuvassa laitteen näyttöpaneeli, jossa lukee
“RINSING” ja “NO. 26”; kuvattu läheltä,
teksti vinossa.

- Kamera (panoroi ylhäältä alas), objekti
staattinen

- Asteittainen (liuotus)

FIS:n oman EPO-testin kehittämiseen. Ja
vain FIS tietää tarkalleen mitä näytteitä on
otettu ja miten.

2:04 – 2:09 12/20 - Kuvassa taas Laapio

- Asteittainen (liuotus)

[Laapio:] Ne teki viereisessä huoneessa ja
me ei yksityiskohtaisesti nähty miten ne
tehtiin.

2:09 – 2:20 13/21 - Kuvassa hiihtäjä hiihtoladulla ja kuvateks-
tejä mm. “Finland” ja myöhemmin toimitta-
ja “Maria Stenroos”; kuvattu etuviistosta
(kohde liikkuu), läheltä.

- Kamera (jäljittää), hiihtäjä (liikkuu etuva-
semmalta oikealle)

- Välitön

[Toimittaja]: Niin kauan kuin FIS ei kerro
koko totuutta testeistä, voidaan vain arvail-
la mitä on tapahtunut. Suomen antido-
ping-toimikunnan Timo Seppälä 

2:20 – 2:23 13/22 - Ks. Edellinen. Ei toimittajan nimeä. 

- Hiihtäjä (liikkuu vasemmalta oikealle)

- Välitön

pitää kuitenkin lantrausväitteitä epäuskot-
tavina.
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Aika R/O Kuva Ääni

2:23 – 2:25 13/23 - Ks. Edellinen. Ruudussa teksti “Timo Sep-
pälä”

- Välitön

[Seppälä]: Minä olettaisin, että

2:25 – 2:37 14/24 - Ruudussa tekstit “lääketieteellinen
johtaja”, “Timo Seppälä”, “Suomen antido-
ping-toimikunta”; kuvassa hieman

etuviistosta kuvattu Seppälä vihreässä takis-
sa, kuvausetäisyys normaali; paljon huonos-
ti erottuvia värisävyjä; kasvot tunnistettavis-
sa?

- Kamera ja kuva staattisia

- Välitön

FIS ei ole ainakaan tällä tavalla manipuloi-
nut, kun on ollut esillä, näitä näytteitä. Jos
FIS olisi halunnut manipuloida näytteitä,
niin olishan ollut paljon helpompi tapa esi-
merkiksi kalibroida 

2:37 – 2:46 15/25 - Kuvassa paljon ihmisiä hiihtostadionilla,
vaikea erottaa toisistaan; etäisyys
läheltä/normaali; tummaa, vaaleaa, sinistä.

- Kamera (panoroi vasemmalta oikealle)

- Välitön

nämä näytelaitteet näyttämään väärin.
[Toimittaja]: Jos näytteet ovat laimentu-
neet, se on Seppälän mukaan voinut johtua
FIS:n huonosta näytteidenotosta tai 

2:46 – 2:55 15/26 - Ihmismassa läheltä, vaikeasti erotettavissa;
etuvasemmalta; mustaa sinistä, valkoista,
tummanvihreää ja keltaista

- Kamera (panoroi oikealta vasemmalle),
objektit (taputtavat)

- Välitön

laboratoriotekniikasta. Selvyys asiaan saa-
tanee vain, jos FIS julkaisee testi menetel-
mänsä ja hiihtäjien veriarvot.

2:55 – 3:00 16/27 Uutisstudio:

- Doping-uutisikkuna edelleen.

- Asteittainen (liuotus)

[Ankkuri]: Lisää asiasta illan urheiluruu-
dussa.

  (Seuraava aihe eli uutisähke.)

Aika A Uutisaihe Kommentit

3:00 – 3:32 2 Sonera n toimitusjohtajan vangitseminen Uutissähke

3:32 – 5:48 3 Greenpeace ja Byzantio-öljytankkeri

5:48 – 6:16 4 Kenia ja Mombasan terrori-isku Uutissähke

6:17 – 8:37 5 Kilpailu kotimaan lentomarkkinoilla

8:37 – 9:13 6 Työsopimukset Uutissähke

9:13 – 9:40 7 Välikysymys ja harmaan talouden torjumi-
nen.

Uutissähke

9:40 – 12:13 8 Valtion tilintarkastajat moittivat puolustus-
voimia.

12:13 – 12:39 9 Liikenneturma johtaa syytteisiin Uutissähke

12:39 – 12:56 10 Tässä lähetyksessä kerromme vielä:

Lapsiperheet köyhtyvät

Radiouudistus

Pakkanen ja Rukan maailmancup

12:56 – 14:43 11 Taloussuhdanteet

14:43 – 16:57 12 Lapsiperheet ja köyhyys.
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Aika A Uutisaihe Kommentit

16:57 – 19:20 13 Ruotsi ja EMU

19:20 – 19:48 14 Tupakoinnin kieltäminen Norjassa julkisilla
paikoilla

Uutissähke

19:48 – 22:18 15 Radiouudistus

22:18 – 24:23 16 Säätiedotus 

24:23 – 24:33 17 Lopetuspuhe

24:33 – 24:43 18 Lopetustunnus
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Liite 9. Uutistunnus [Yleisradio, TV1. 1.2.2003].

Liite 10.Uutisstudiouutistunnuksenjälkeen,kaukaaja tarkennuksenjälkeennormaalietäisyy-

deltä [Yleisradio, TV1. 1.2.2003].

Liite 11. Loppukommentit ja lopetustunnus [Yleisradio, TV1. 1.2.2003].
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Liite 12. Uutisvinkki ja siirtymä [Yleisradio, TV1. 1.2.2003].

Liite 13. Uutisjutun alku ja uutisikkuna sekä -sähke [Yleisradio, TV1. 1.2.2003].
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