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Implementatie van het GRAFON systeem 

H.C. van Leeuwen• 

13 April 1988 

Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal implementatie aspecten van een onderdeel 
van het tekst-naar-spraak systeem, namelijk de grafeem-foneem omzetting op basis 
van regels. Het is bedoeld om een beeld te schetsen van wat voor soort dingen 
er achter de schermen geregeld moet worden, zonder hierbij volledig te willen zijn. 
We gaan behandelen hoe taalkundige regels, die voor de gebruiker in een soort 
taalkundige notatie staan, intern in de computer gerepresenteerd kunnen worden, 
en hoe het systeem deze representatie kan vergelijken met de ingevoerde tekst om 
tot de correcte transcriptie te komen. 

Veronderstel bijvoorbeeld eens dat het woord 'container' wordt aangeboden, 
waarvan de uitspraak beregeld moet worden. Ergens in de verzameling regels is 
er een regel die de uitspraak van de 'ai' beregelt: 

a,i -> EE / 'c _ {l} • {(d) • <g 
{n} { e 

{d} 

{e} 

-segm>} 
} 

(I) 

Deze twee, de regel en het ingevoerde woord, moeten met elkaar in verband gebracht 
worden. De gebruiker heeft echter te maken met pure 'tekst' . Zowel de regel als het 
ingevoerde woord zijn ingetypt, al het rekenwerk gebeurt achter de schermen. Dit 
hoofdstuk poogt een beeld te geven van wat voor rekenwerk dat zoal is . 

De globale structuur van zo'n een grafeem-foneem omzetter op basis van regels 
ziet er uit als in figuur l. Het systeem bestaat uit twee componenten, een 'compiler' 
en een 'pattern matcher'. De compiler vertaalt de aangeboden taalkundige regels 
(zoals (I) naar een interne data-structuur, die zodanig is opgesteld dat de pattern 
matcher ( die de patronen die de taalkundige regels vergelijkt met de invoer) de regels 
snel op de ingevoerde tekst (zoals 'container') kan toepassen. 

We zullen in dit hoofdstuk twee aspecten bespreken. Enerzijds wordt besproken 
hoe de data-structuur is opgebouwd, dat wil zeggen hoe de taalkundige regels die 
er voor de gebruiker als in (I) uitzien, intern gerepresenteerd worden. Anderzijds 
wordt en besproken hoe deze data-structuur gebruikt wordt om van een ingevoerd 
woord de juiste uitspraak te bepalen. 
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Figuur 1: Globale structuur van de grafeem-foneem omzetter 

Het formalisme 

Zowel de individuele taalkundige regels ale de verschillende modules ( uitgelegd in 
voorgaande colleges) moeten op de één of andere manier een interne representatie 
krijgen, of anders gezegd: de taalkundige invoer van regels en modules moet zodanig 
in het geheugen opgeslagen worden, dat de patroonvergelijking daarna soepel en snel 
kan verlopen. We zullen ons concentreren op de representatie van de individuele 
regels, omdat het hier om een interessante structuur gaat, die ook minder triviaal 
is dan de representatie van modules. In de taalkundige regels kunnen namelijk 
geweldig complexe patronen gedefinieerd worden, hetgeen de representatie (en het 
testen !) van de regels tot een tamelijk lastige kwestie maakt. 

Laten we eens uitgaan van een ietwat gesimplificeerd formalisme, dit is het 
'taaltje' dat beschrijft hoe we patronen kunnen construeren. Een patroon is een 
opeenvolging van karakters die we in de invoer aan willen treffen . In (1) staan bi
jvoorbeeld drie patronen. Het eerste is de focus, 'a, i '. Deze zoekt dus de string 
'ai' in de invoer. Het tweede patroon is de linker context (tussen de '/' en de '-'), 
'' c ', en zoekt links van de focus een karakter dat ongelijk aan de 'c' is . Het derde 
patroon is de rechter context (rechts van de '-'), en dit patroon beschrijft een wat 
ingewikkelder verzameling strings: {lu,ldu,le,nu,ndu,ne,du,ddu,de,eu,edu,ee}. Eén 
van deze strings wordt gezocht ter rechterzijde van de focus. 

Een patroon kan in z'n algemeenheid worden opgebouwd uit primitieven en op-
eratoren. De primitieven bestaan uit: 

- grafeem 
- foneem 
- grafeem features 
- foneem features 

en ze heten primitieven omdat het de bouwstenen van de patronen zijn. Ze hebben 
de eigenschap gemeen dat ze precies naar één karakter op het grafeem of foneem 
niveau refereren . De operatoren bestaan uit: 

- concatenatie, aangeduid door een komma : ',' 
- of-operator, aangeduid door accolades: '{ ... } ' 
- en-operator, aangeduid door vierkante haken: '[ ... ]' 
- niet-operator, aangeduid door een apostrofe: ''' 
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Deze operatoren brengen structuur aan in de patronen en zullen bepalen waar de 
primitieven in de in- en uitvoer gezocht moeten worden. Voorbeelden van hun 
gebruik zijn te vinden in voorgaande hoofdstukken. 

Om even de puntjes op de i te zetten, patronen kunnen als volgt geconstrueerd 
worden: 

<patr> : :• 0 1 <struct> . <patr> 
<struct> : :• <prim> 1 '[ <patr>] 1 { <patr> } +[ <patr> ] 

{ <patr> } +[ <patr> ] 

<prim> : :• <grafeem> 1 <foneem> 1 <gr_feat> 1 <fo_feat> 
<grafeem> : : • 'a' 1 'b' 1 1 'z' 1 1 1 1 . . . . ... 
<foneem> : :• 'SJ' 1 'S' 1 . . . 1 'A' 1 'AA' 1 ... 
<gr_feat> : :• 
<fo_feat> : : • 

Dit is genoteerd in de zo-genaamde Backus-Naur-Form (BNF). Hier geeft ': : •' aan 

hoe een '<patr>', '<struct>', enz geconstrueerd moet worden, en 'I' geeft de ver
schillende alternatieven in constructie weer. In woorden staat er: een patroon kan 
dus leeg zijn, of het is een concatenatie van een structuur en een (nieuwe) patroon, 
Een structuur kan een primitieve zijn, maar ook één van de drie overblijvende op
eratoren, de 'niet' de 'en' en de 'of'. De 'niet' heeft in principe één argument (een 
patroon), de 'en' en de 'of' hebben er in principe een willekeurig aantal. Een prim
itive kan weer een grafeem, een foneem, een grafeem feature, of een foneem feature 
zijn. Deze vier zijn niet verder opgesomd, omdat de preciese opbouw hiervan niet 
van belang is. Wat wel belangrijk is, is dat de primitieven alle naar één karakter in 
de invoer of uitvoer verwijzen . 

Een principiële eigenschap van patronen is dat ze op elk moment (na elke 
concatenatie-komma) zowel naar feitelijke karakters in de in- en uitvoer kunnen ref
ereren (de primitieven) als een nieuwe structuur kunnen bevatten. De focus van (1) 
bevat bijvoorbeeld alleen maar primitieven, de rechter context is met bijvoorbeeld 
met twee 'alternatief-structuren' gebouwd . De structuur '(d)' is een zo-genaamde 
optionele structuur die terug te brengen is tot een alternatieve structuur . We zullen 
daar nog op terug komen. 

Bij het ontwerpen van een data-structuur zullen we dus rekening moeten houden 
met deze eigenschap, dat zowel karakter informatie als structuur informatie gerep
resenteerd moet worden. 

Enige basis-informatica 

Voordat we echt over die data-structuur gaan praten, behandelen we eerst een beetje 
informatica. Een bekende uitspraak in dit vakgebied luidt: "Algoritmen + Data 
Structures = programma's". Het benadrukt het feit dat programma's gekarak
teriseerd worden door een recept (het algoritme) dat losgelaten wordt op gegevens 
(de data) die op een bepaalde wijze geordend zijn. 

In vroege en eenvoudige programmeertalen zoals BASIC en FORTRAN is het 
array de krachtigste data-structuur en zijn getallen en karakters de voornaamste 
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datatypen . De data-st ructuur geeft aan hoe de gegevens geordend zijn . In het 
geval van het array is dit een rijtje geordende getallen of karakters, die geselecteerd 
kunnen worden door het nummer (de index) dat de plaats in het rijtje aangeeft . 
Dus veronderstel dat ik een rijtje van 7 getallen heb, en dat het rijtje als geheel 
'serie ' heet, dan kan ik het derde getal !!electeren met de uitdrukking 'serie [3] ' . 
Het datatype geeft aan van welke aard de gegevens zijn, dus bijvoorbeeld een geheel 
getal, of een letter, of een waarheid!lwaarde (TRUE of FALSE). 

In wat krachtiger programmeertalen zoals PASCAL of ALGOL zijn de mogelijk
heden om data-structuren te ontwerpen aanzienlijk uitgebreider. Om te beginnen 
kan je zelf datatypes introduceren, bv. 

kleur= (rood, groen, blauw) 

Je kan nu gewoon in termen van l'.Q.Qd, groen en hl.MnY praten in je programma, in 
tegenstelling tot wat in FORTRAN en BASIC moet, waar die die kleuren gecodeerd 
moeten worden met getallen, bijvoorbeeld 1, 2 en 3 . 

Verder kan je pakketjes van gegevens maken die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld, 
bij een persoon horen een aantal gegevens die vast zijn : naam, geboortedatum, 
geboorteplaats, sexe, enz. In de eenvoudige programmeertalen moeten we voor elk 
gegeven een nieuw geheugenveld scheppen, en zelf onthouden hoe die bij elkaar 
horen . Nu kunnen we de gegevens die bij elkaar horen bundelen in een pakketje. 
Zo'n pakketje heet een record. Om de persoonsgegevens van het voorbeeld vast te 
leggen kan men het volgende type definiëren : 

persoonsgegevens• 
record 

naam 
geb_dat 
geb_plaats 
sexe 

end 

string; 
date; 
string; 
(man.vrouw); 

In het record staat voor de dubbele punt de naam waarmee het veld geselecteerd kan 
worden, en achter de dubbele punt het type van het veld. De puntkomma scheidt de 
velden . Zo zijn 'date ' en 'string' van dit voorbeeld al eerder gedefinieerde datatypes, 
bv . 

date• 
record 

dag 
maand 
jaar 

end; 

integer; 
(jan, feb, .. . , dec); 
integer; 

'integer' is een basistype , namelijk de verzameling van gehele getallen. Een laatste 
uitbreiding die voor dit verhaal van belang is is het pointer type. Dit type is o .a. 
bedoeld om gegevens van variabele grootte op te slaan. Als we gegevens in een array 
willen opslaan moeten we de array zo groot maken dat de grootste serie die we tegen 
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zullen komen er in past. Als de grootste serie van die serie nog niet bekend is, is 
dat een probleem, en als de series erg in grootte wisselen leidt het tot inefficient 
geheugen gebruik. Bijvoorbeeld, een zin kan uit twee woorden bestaan, maar ook 
uit een halve bladzijde tekst. 

Om deze problemen te ondervangen is het pointertype geïntroduceerd. Een 
pointer is letterlijk vertaald een wijzer. Het wijst naar een data-structuur. We 
kunnen in plaats van een array, een pointer gebruiken om naar een getal te wijzen. 
Dat getal kan dan weer een pointer bij zich hebben dat wijst naar het volgende getal: 

2 7 5 • 
De pointer van het laatste getal heeft een bijzondere waarde: 'nil' . Het wijst nergens 
naar toe, en is een aanduiding dat dit rijtje getallen ten einde is. Zo'n structuur, 
die aangewezen wordt door de eerste pointer heet een linked list ( aaneengeschakelde 
lijst). 

De prijs die je voor pointers betaalt is dat je niet zomaar meer een willekeurig 
getal uit de serie kan selecteren; als je het vijftigste getal wilt hebben van de serie 
moet je vanaf de start (je enige toegangspunt) vijftig maal een verwijzing volgen om 
bij je gewenste getal te komen. Bij een array kan dat in een keer. Echter, een linked 
list is wel geschikt om de gegevens sequentieel te behandelen. Je hebt dan elke keer 
maar één handeling nodig om bij de volgende te komen, en dan ben je weer even 
snel als met array's . 

De data-structuur 

Nu kunnen we de data-structuur gaan ontwerpen waarmee we patronen gaan rep
resenteren. We hebben gezien dat de patronen een opeenvolging van primitieven 
en structuren zijn . Het ligt voor de hand om van elke eenheid in de opeenvolging 
een pakketje te maken, en dat pakketje te labelen met zijn aard. Dus stel dat een 
patroon er abstract zo uitziet: 

P1,P2,S1,P3,S2 

P . . . f S d d · · · (
2
1) met = pnm1t1e en = structuur, an representeren we at m eerste mstant1e a s 

volgt: 

Het eerste blokje geeft aan of het een primitieve of een structuur is, het tweede geeft 
de inhoud van de structuur of primitieve aan (momenteel nog onbekend), en het 
derde blokje wijst naar de volgende eenheid. De concatenatie operator, de komma, 
wordt dus vertaald naar een pointer naar de opvolger. 

Primitieven 

De volgende stap is het uitsplitsen van de primitieven. Dit waren grafemen, fonemen 
of grafeem features en foneem feautures. Wat betreft de primitieven kan de type
aanduiding voor patronen dus vier waarden aannemen, die later nog uit te breiden 
is met de structuren: 
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patroontype • (grafeem, foneem, gr_feat, fo_feat, <structuren>}; 

Dit geeft eveneens houvast ten aanzien van de vraag welke datavelden we moeten 
voorzien. Als een grafeem gebruikt is moeten we dat kunnen opslaan, datzelfde 
geldt voor fonemen . Voor de features geldt, dat we in het veld 'patroontype' al een 
aanduiding hebben over het type, of het dus grafeem of foneem features zijn. Alleen 
de waarde van die feautures nog wel opgeslagen worden . 

In een feature-specificatie kunnen een of meerdere aanduidingen staan, bv . 
'<+cons>' of '<-segm,+cons>'. Een feature-specificatie wordt hier dus gegeven door 
de naam ('cons', 'segm', enz.) en zijn waarde('+' of'-'). Dit pakket van gegevens 
komt dus een variabel aantal keer voor, met andere woorden we kunnen van te voren 
niet weten hoeveel features er gespecificeerd zijn. Daarom ligt een linked list voor 
de hand. Een specificatie als '<+segm, -cons>' zal er dan als volgt uitzien: 

~ + 1 segm lët1 -1 cons l•I 
Als we het startpunt weten, kunnen we de informatie terugvinden. 

Wat betreft de primitieven kunnen we toe met het volgende blokje: 

patroon
type 

grafeem 

bv . 'a ' 

foneem 

bv. 'SJ' 

feature next 

bv . 

+ segm cons • 

Een heel patroon zou, als het uit de concatenatie van uitsluitend primitieven zou 
bestaan, gegeven worden door een linked list van dit soort blokjes . Het startpunt 
van de lijst geeft toegang tot alle informatie . 

Structuren 

De argumenten van de drie resterende operatoren, de 'en-' de 'of-' en de 'niet-' ope
rator zijn alle patronen . We kunnen dus, als we een van deze operatoren tegenkomen, 
de argumenten ervan bepalen, en deze argumenten weer net zo behandelen als het 
oorspronkelijke patroon waar we mee bezig zijn1 . Het resultaat van de behandeling 
zal een lijst zijn van blokjes zoals we die zoeven gezien hebben. Als we nu het 
startpunt van de lijst opslaan in het dataveld van de structuur, dan hebben we het 
argument van de structuur intern gerepresenteerd. 

1Dit heet recureie; een deelprobleem ziet er exact eender uit ale het oorepronkelijke probleem, 
het ie alleen kleiner. 
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Er zijn 3 typen structuren . Het patroontype moet dus hiermee uitgebreid wor
den: 

patroontype • (grafeem, foneem, gr_feat, fo_feat, 
en_struct, of_struct, niet_struct); 

De 'en-' en de 'of-' operator hebben minstens twee argumenten. Omdat het aantal in 
principe niet gelimiteerd is, ligt het voor de hand om weer een lijst te introduceren, 
ditmaal een lijst van patronen: 

De aard van de lijst verschilt niet voor de 'en-' en de 'of-' operator . De type aanduid
ing in het veld 'patroontype' maakt wel duidelijk waar we mee te maken hebben . We 
hebben in ons basisblokje een extra veld nodig, dat toegang geeft tot de patroonlijst: 

patroon- grafeem foneem 
type 

feature patroon
lijst 

enz. enz. 

next 

vervolg 

patroon 1 

patroon 2 

Hier is 'vervolg' de structuur of primitieve die volgt na de sluithaken van de 'en-' en 
'of-' structuur, en patroon 1 en 2 de argumenten van deze structuur. 

Tenslotte de niet-structuur . Deze heeft maar één argument, namelijk het patroon 
dat op die plek juist niet gevonden mag worden. Op dezelfde manier als bij de vorige 
twee structuren kan er een veld worden opgenomen dat wijst naar dat patroon . Dat 
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veld zou dan van hetzelfde type zijn als het laatste veld, het vervolg-veld, van het 
blokje. Dat wijst namelijk naar het vervolgpatroon. Het is daarom ook mogelijk dat 
veld te gebruiken voor het niet-patroon. Aan het einde van het niet-patroon zetten 
we dan een markering en verwijzen dan naar het vervolgpatroon: 

niet einde • 
In samenvatting, de hele data-structuur bestaat dus uit blokjes als op blz. 7 onder
aan. Het veld 'patroontype' heeft altijd een waarde, en afhankelijk van die waarde 
is een van de datavelden ( de velden 'grafeem', 'foneem', 'featlist' en 'patrlii!!t ') ge
vuld . Het vervolgveld wijst naar het volgende blokje, of is leeg ter indicatie dat het 
patroon volledig beschreven is. In het geval van een 'niet-' structuur zijn de echte 
datavelden leeg, en doet het vervolgveld dienst als dataveld. 

Een voorbeeld 

Al met al is er nogal een heterogene data-structuur ontstaan; verschillende datatypes 
zijn door elkaar heen in één structuur gecombineerd. Aan de hand van een voorbeeld 
wordt nu gedemonstreerd hoe een taalkundige regel intern wordt gerepresenteerd. 

We nemen hiertoe weer de regel die de uitspraak van 'ai' in woorden afkomstig 
uit het Engels zoals 'container' en 'cocktail ' beregelt. De regel, die ontleend is uit 
de regelverzameling voor grafeem-foneem omzetting voor het Nederlands, ziet er als 
volgt uit: 

a,i -> EE / 'c _ {l},{(d),<g 
{n} { e 

{d} 

{e} 

-segm>} 
} 

(3) 

Hier is de constructie' (d)' bedoeld als: "al of niet een 'd'". Het is een zogenaamde 
optionele structuur. Een optionele structuur terug te voeren is tot een 'of-' structuur: 

(d) • {} 

{d} 

zodat geen uitbreiding van de data-structuur nodig is . 

(4) 

Regel (3) valt uiteen in 4 afzonderlijke delen; de focus, de structurele verandering, 
de linker en de rechter context. Deze gaan we intern afzonderlijk representeren. 

De focus is een concatenatie van een 'a' en een 'i': 

gra a gra i • 

In deze figuren geven we de lege datavelden niet meer weer2 . 

De structurele verandering is een enkel foneem: 

2In werkelijkheid is er ook maar een dataveld. Omdat er maar maximaal een veld tegelijk gevuld 
kan zijn mogen ze over elkaar liggen. De type aanduiding geeft de informatie over welk dataveld 
verwacht kan worden. 
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De linker context eist dat er niet een 'c' gevonden mag worden: 

04.___ni___,_et l ____.l-----'Gt-1 gra I c IGH.___~n___,_d 1 ___.l__.•I 

De rechter context bestaat tenslotte uit de concatenatie van twee 'of-' structuren: 

of of 

gra • 
gra n. 

gra d • gra 

• gra e. • gra e. 

De gehele regel zal nu weer door een record gerepresenteerd worden, waar de 
vier patronen, aan elkaar gerelateerd gekoppeld kunnen worden: 

focus 

structurele verandering 

rechter context 

linker context 

Met deze pointer representatie hebben we een aantal dingen bereikt. Ten eerste kun
nen we zowel echte data (de primitieven) als structuurinformatie (de operatoren) in 
één blokje representeren . Ten tweede kunnen we in zo'n blokje gegevens van verschil
lende aard opslaan, grafemen, fonemen, features, en zelfs gehele patronen. Ten derde 
wordt er per opgeslagen gegeven minimale geheugenruimte gebruikt. Het nadeel dat 
we niet willekeurig een deel van het patroon kunnen selecteren speelt hier niet. Het 
zal zelfs blijken dat de plek waar we een deel van het patroon moeten vergelijken 
met de invoer-gegevens afhankelijk is van de voorgaande etructuur, oftewel het ie 
principieel noodzakelijk om sequentieel door de data-structuur heen te lopen. Al 
met al is deze pointer representatie dus erg geschikt om de taalkundige regels te 
representeren. 

9 

• 
• 

d. 



Het patroon vergelijken 

Nu kunnen we gaan bekijken hoe het 'matchen', het vergelijken van de patronen 
( die taalkundige regels representeren) met de uitvoer, geschiedt3 • We gaan er voor 
het gemak maar even van uit, dat in de patronen alleen naar grafemen verwezen 
wordt. We hebben dan te maken met een invoer (de ingetypte grafemen) en een 
patroon ( de representatie van de focus, linker- of rechter context) . Het resultaat 
van het matchen is dan een waarheidswaarde: TRUE of FALSE. Er is nog een be
langrijk gegeven, namelijk de plaats in de invoerbuffer waar dit patroon vergeleken 
moet worden . In programmatechnische termen verwoorden we dit als volgt: MATCH 
is een functie met drie parameters (invoergegevens), te weten het patroon, de invoer
buffer en de plaats waar vergeleken moet worden, die een waarheidswaarde (boolean) 
oplevert: 

function MATCH ( patr 
invoer 
pos 

patroon; 
string; 
integer) : boolean; 

Als we deze functie gespecificeerd hebben ziet de procedure om een regel toe te 
passen er eenvoudig uit . Achtereenvolgens wordt het focuspatroon, de linker- en 
de rechter context patroon op de juiste plaats vergeleken met de invoer gegevens . 
Alleen als alle drie positief resultaat geven wordt de structurele verandering aan de 
uitvoer toegevoegd. 

We gaan nu de functie MATCH nader specificeren . We hebben een patroon tot 
onze beschikking, en invoer gegevens met een startpositie. Veronderstel dat dat er 
als volgt uitziet: 

invoer: 
(5) 

uitvoer: K O N T 

en dat we zijn aangekomen bij het matchen van de rechter context van regel (3) . De 
focus is gevonden, vandaar dat de startpositie ( de pijl) nu op het eerste karakter na 
de focus staat . 

Ook in de matchfunctie zien we het onderscheid tussen primitieven en structuren. 
Bij de primitieven moeten we in het invoer buffer gaan kijken ( op de plek die de 
parameter pos op dat moment aanwijst) en de gevonden waarde vergelijken met 
de in het patroon gevraagde waarde . Dit is een proces dat een waarheidswaarde 
oplevert; de gevraagde waarde wordt gevonden of niet . Een bijeffect van deze test 
is dat de startpositie, waar immers een volgende vergelijking gemaakt moet worden, 
aangepast moet worden . 

Bij de structuren hoeven we niet in het invoerbuffer te gaan kijken, maar geven 
we aan hoe de resultaten van het primitieven matchen gecombineerd moeten worden; 
bij de 'of-' structuren moet één van de patronen in de patroonlijst gevonden worden, 
bij de 'en-' structuur moeten ze allemaal aanwezig zijn. Bij de 'niet' structuur moet 
het vervolgpatroon tot aan de de eind-markering juist niet aanwezig zijn. Zoals al 

3 Enige kennis van PASCAL wordt hier verondersteld, aangezien de algoritmee in deze taal zullen 
worden gepreeenteerd . 
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eerder opgemerkt treedt hier het recursieve karakter van de patronen naar voren. 
In deze structuren vinden we weer patronen, en voor deze patronen 'hebben' we een 
functie : MATCH. 

Dus in het kort gezegd: bij primitieven vergelijken we gevraagde invoer met 
gevonden invoer, en passen de startpositie voor een volgende test aan, bij structuren 
plegen we een recursieve aanroep van MATCH en kombineren de resultaten hiervan op 
de juiste manier. 

Aangezien de patronen een concatenatie van deze primitieven en structuren zijn, 
zal dit in MATCH tot uitdrukking komen door ze achtereenvolgens te behandelen. Om
dat alle geconcateneerde eenheden aanwezig moeten zijn, kan het vergelijkingsproces 
stoppen als één van de elementen niet aanwezig is, en zal FALSE teruggegeven wor
den. Als alle elementen wel aanwezig zijn dient het resultaat TRUE te zijn . 

Wat we nu van het vergelijkingsproces weten laat zich nu als volgt in algoritme 
vorm opschrijven: 

function MATCH ( patr 
invoer 
pos 

begin 
result :• true ; 

patroon; 
string; 
integer) boolean; 

while (result) and (patroontype • primitieve) do 
begin 

result :• MATCH_PRIMITIVE (patr, invoer, pos); 
pos :• UPDATE (pos); 
patr : • TAKE_NEXT_PATTERN (patr) 

end; 

if (result) and (patroontype • structure) then 
result :• MATCH_STRUCTURE (patr, invoer, pos); 

MATCH : • result 
end; 

In dit algoritme is nog niet alles gespecificeerd op een manier die de computer 
bevalt, bv. de test '(patroontype = primitive)', '(patroontype = structure)', of het 
ontbreken van de declaratie van de variabele 'result' . Dat is echter voor dit verhaal 
niet van belang. Wat wel van belang is, is dat er in deze routine vier hulpfuncties 
aan geroepen worden, te weten 

- MATCILPRIMITIVE 
- MATCILSTRUCTURE 
- UPDATE 
- TAKE_NEXT_PATTERN 
De eerste twee zullen we aanstonds uitwerken, de laatste twee behandelen we nu 

kort maar werken ze niet dieper uit. 
UPDATE is een functie die de startpositie voor het vergelijken ( de variabele pos) 

aanpast. Dit is afhankelijk van het patroon dat we aan het behandelen zijn. Is dit 
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bijvoorbeeld een rechter context, dan zal de positie naar rechts verschuiven, ie dit 
een linker context, dan gebeurt dit naar links . 

TAKE-NEXLPATTERN is een functie die de concatenatie operator behandelt; als 
de volledige primitieve afgehandeld is moet de volgende eenheid van het patroon in 
behandeling genomen worden . TAKLNEXLPATTERN selecteert het volgende blokje. 

UPDATE en TAKE-NEXLPATTERN werken als het ware synchroon. De eerste zet de 
nieuwe startpositie klaar, de tweede selecteert het nieuwe element van het patroon. 

Match-primitive 

Van de twee nog te behandelen routines is 'match-primitive' de eenvoudigste. Deze 
routine heeft tot taak een primitieve te vergelijken met het invoerkarakter op de 
startpositie. Als we ons weer beperken tot grafemen, dan zijn er twee patroontypes 
te onderscheiden, namelijk grafemen en grafeem features. Het eerste geval is met 
een enkele statement te testen: 

result : • grafeem (patr) • invoer (pos); 

het gevraagde grafeem in het patroon (grafeem (pos)) moet gelijk zijn aan het 
gevonden grafeem ( invoer (pos)). 

In het tweede geval, als er in het patroon een feature epecificatie staat, moet er 
iets meer gerekend worden; voor elk feature dat gespecificeerd is moet getest worden 
of het gevonden grafeem daar aan voldoet . Als één van de feature specificaties daar 
niet mee overeenkomt is het resultaat negatief: 

result :• true ; 
while (result) and ('er is nog een feature') do 
begin 

result : • (invoer(pos) in set(feature)) • value(feature); 
feature : • TAKE_NEXT_FEATURE (feature) ; 

end; 

TAKE-NEXT_FEATURE lijkt erg op TAKE_NEXLPATTERN; het selecteert het volgende 
feature . Als er geen meer is zal de test 'er is nog een feature' falen, waardoor 
de while-loop verlaten wordt . De while-loop kan ook nog om een andere reden 
verlaten worden, namelijk als het gevonden grafeem niet aan de feature specificatie 
voldoet. In beide gevallen geldt, dat na het verlaten van de while-loop result de 
waarde heeft die aangeeft of het gevonden grafeem voldoet aan de volledige feature 
specificatie. 

De centrale test in de while-loop bestaat uit twee onderdelen . Eerst wordt getest 
of het gevonden grafeem in de verzameling zit die gegeven wordt door het feature : 

invoer(pos) in set(feature) 

set (feature) levert die verzameling. Vervolgens wordt er getest of dat ook inder
daad de bedoeling was : 

('invoer in feature set')• value(feature) 
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value(feature) geeft aan of er in de taalkundige regels een'+' (TRUE) of een'·' 
(F ALSE) was gespecificeerd bij dat feature . 

De algoritmes voor fonemen en foneem-features zijn geheel analoog aan de voor
gaande twee . We moeten echter wel bedenken dat er dan nog een routine gemaakt 
moet worden die de startpositie ten aanzien van de invoer kan vertalen in een start
positie bij de uitvoer. Deze routine zullen we hier echter niet behandelen. We 
beperken ons tot het geven van de routine MATCH..PRIMITIVE in zijn eenvoudige 
vorm, die alleen grafemen aankan: 

function MATCH_PRIMITIVE ( patr 
invoer 
pos 

begin 
case patroontype of 

patroon; 
string; 
integer) boolean; 

grafeem: result :• grafeem(patr) • invoer(pos); 

grfeat: begin 
result :• true; 
while (result) and ('er is nog een feature') do 
begin 

result :• (invoer(pos) in set(feature)) • value(feature); 
feature :• TAKE_NEXT_FEATURE (feature); 

end; (* of while *) 

end; (* of grfeat *) 

end; (* of case*) 

MATCH_PRIMITIVE :• result; 
end; (* of function *) 

Match-structuren 

MATCH..STRUCTURE is de laatste te behandelen routine, en ook de moeilijkste. Zoals uit 
het hoofdalgoritme blijkt, wordt deze aangeroepen zodra er een structuur gevonden 
wordt in het patroon, maar wordt na de aanroep van deze routine niets meer gedaan. 
Dat betekent, dat alle primitieven en structuren die volgen op de huidige structuur 
door deze routine behandeld moeten worden. 

Dit heeft de volgende achtergrond. Elk patroon dat argument van zo'n structuur 
is wordt vergeleken met de invoer. De resultaten hiervan moeten worden gecombi
neerd met de resultaten van het vervolgstuk (het stuk van het patroon dat volgt 
op de huidige structuur). De manier waarop deze resultaten gecombineerd worden 
is afhankelijk van de structuur. Daarom kan dat beter gebeuren in een structuur
afhankelijke routine, dan in de hoofdroutine. In deze structuur-afhankelijke zullen 
dus in principe drie gedeeltes te ontdekken zijn 

- het behandelen van de patronen die argument zijn van de huidige structuur 
- het behandelen van het stuk dat volgt op de huidige structuur 
- het combineren van de resultaten. 
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De 'niet-' operator 

Van de drie structuren behandelen we de 'niet' het eerste. De 'niet-' structuur zag 
er intern als volgt uit: 

1 1 

niet einde 

L _J 

waarbij het gedeelte in het gestippelde blok het patroon is dat als argument van de 
negatie in de taalkundige regel is opgenomen . Dat patroon eindigt in de eindmark
ering van de 'niet-' structuur . 

Dit patroon kan op zich weer een willekeurige complexiteit hebben . We kunnen 
echter niet zomaar de MATCH functie erop toepassen. 

Ten eerste stopt die functie niet bij de eindmarkering. Ten tweede stopt de func
tie als één van de geconcateneerde eenheden niet in de invoer gevonden blijkt te zijn. 
Dit is nu echter niet voldoende; we moeten ook precies weten hoe lang de negatieve 
structuur is, om te weten waar het vervolgstuk weer met de invoer vergeleken moet 
worden. Tenslotte levert de functie MATCH een enkelvoudig antwoord: TRUE of FALSE. 
Het kan echter zijn dat de 'niet-' structuur verschillende paden bevat, die verschil
lend van lengte kunnen zijn en verschillend van waarde (in de zin aanwezig of niet 
aanwezig in de invoer) kunnen zijn. Al deze resultaten moeten worden onthouden 
en gecombineerd worden met de resultaten van het vervolgstuk . 

De eerste twee leveren niet zo'n probleem op. Een kleine aanpassing van het 
oorspronkelijke MATCH-algoritme is voldoende . Het laatste levert wat meer werk op; 
we zullen een structuur moeten ontwerpen die de over te dragen informatie kan 
bevatten. 

Even een voorbeeld om het een en ander te verduidelijken . Veronderstel dat in 
een rechter context het patroon 

'{ a },t 

{o,u} 
(6) 

wordt gespecificeerd . De interne data-structuur zal er dan als volgt uitzien: 

niet einde gra t • 

gra a • 

gra o gra u • 

Het patroon dat geïnverteerd wordt is dus: 

14 

• 



{ a } 
{o,u} 

(7) 

en heeft twee 'paden', een pad met lengte één (de 'a') en een pad met lengte twee, (de 
'o, u') . Beide paden hebben een waarde, d .w.z. beide zijn wel of niet aanwezig in de 
invoer . Het is zelfs zo dat dat waar we het vervolgstuk ( de 't ') in de invoer moeten 
gaan zoeken afhankelijk is van welk pad van de 'niet-' structuur we beschouwen . 
Als we de 'a' nemen, moeten we de 't' op de tweede positie zoeken (t.o.v. de 
oorspronkelijke startpositie), als we de 'o, u ' nemen zal dit de derde positie zijn . 

Voor elk pad in de 'niet-' structuur zijn er dus twee gegevens van belang: zijn 
lengte en zijn waarde . Aangezien het aantal paden in zo'n structuur niet op voorhand 
vaststaat, ligt het voor de hand ook hier weer een lijst van te maken: 

·· ···~ 

Deze lijst, die we zullen aanduiden als 'resultJist' wordt aangemaakt door de nieuw 
te ontwerpen functie, en overgedragen aan de aanroepende routine. 

Deze functie zullen we EXHAUSTIVE....MATCH noemen, omdat hij uitputtend alle 
paden tot het eind behandelt, in tegenstelling tot de gewone MATCH die stopt als een 
eenheid ( een primitieve of een structuur) niet aanwezig blijkt te zijn. 

De belangrijkste kenmerken van de functie zijn hiermee behandeld. We zullen 
de functie niet uitschrijven, doch alleen zijn in- en uitvoer parameters specificeren : 

function EXHAUSTIVE_MATCH ( patr 
invoer 
pos 

patroon; 
string; 
integer) : result_list; 

Deze lijst met resultaten zal de basis van het tweede deel van MATCH..NEGA TIVE zijn . 
Bij elk resultaat hoort een lengte, die te vertalen is in een nieuwe startpositie voor 
het vervolgstuk . Als van twee paden binnen de negatie de lengte gelijk is zijn de 
resultaten te combineren en hoeft het vervolgstuk slechts één keer getest te worden . 
Bijvoorbeeld, als we het patroon : 

'{a},t 

{e} 
(8) 

hebben, dan heeft de negatieve structuur twee paden ter lengte één. Van d ie paden 
kan er slechts maximaal één de waarde TRUE hebben; er kan niet tegelijkertijd een 'e' 
en een 'a' op een positie in de invoer staan. Het is voldoende om alleen de gevonden 
variant te onthouden; deze kan namelijk tot uitsluiting van het gehele patroon leiden, 
de andere niet. 

Alle paden met gelijke lengte kunnen we dus op een hoop vegen door een logische 
of- functie toe te passen op de resultaten van die paden . Deze vereenvoudiging van 
de resultatenlijst besteden we uit aan EXHAUSTIVE....MATCH; tenslotte maakt die de 
lijst , en dan moet hij het ook maar slim doen. 
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Van de overgebleven lijst weten we dus zeker dat elke lengte uniek is. Voor elke 
lengte gaan we nu de waarde van het vervolgstuk bekijken . Hiertoe kunnen we wel 
de gewone MATCH functie gebruiken; het vervolgstuk is te beschouwen als een gewoon 
patroon dat verschoven t.o.v . de oorspronkelijke startpositie gevonden moet worden. 
Zo krijgen we een lijst van te combineren resultaten, bestaande uit de waarde van 
negatieve structuur, en de waarde van het vervolgstuk. 

Er blijkt nu echter een onverwachte adder onder het gras te zitten: hoe moeten we 
deze resultaten precies combineren? De gepaarde resultaten (negatief pad, vervolg) 
zijn op een logische manier te combineren, maar dan houden we nog een lijst van 
enkelvoudige resultaten over, die met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. 

Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Beschouw weer het patroon: 

'{ a },t 
{o,u} 

(9) 

en veronderstel dat in de invoer op de juiste plek 'att...' staat . Als we volgens het 
eerste pad testen krijgen we de combinatie (TRUE, TRUE): de 'a' is aanwezig en de 
't' is aanwezig. Dit zou leiden tot afwijzing. Als we echter volgens het tweede pad 
testen krijgen we de combinatie (FALSE, TRUE): de 'o,u' is niet aanwezig, de 't' wel 
(maar nu op een andere plek!) . Dit zou tot goedkeuring leiden. 

Er zijn 4 typen resultaatparen mogelijk: (TRUE, TRUE), (FALSE, TRUE), (TRUE, 
FALSE) en (FALSE, FALSE). We zijn op zoek naar combinaties van het tweede type: 
de negatieve structuur moet niet aanwezig zijn (FALSE) en de vervolgstructuur wel 
(TRUE) . Echter, combinaties van het eerste type zijn heel sterk: de negatieve struc
tuur is aanwezig in combinatie met de vervolgstructuur; dit is het geval bij het 
voorgaande voorbeeld. 

Het is duidelijk dat combinaties van het eerste type niet mogen voorkomen, 
aangezien deze heel duidelijk door het patroon verboden worden. 'att...' is een 
bijzondere instantie van 'at...' en die worden door het eerste pad in (9) verboden, 
en moet daarom afgekeurd worden. Dit moet een eventueel voorkomen van de tweede 
combinatie bij een ander pad teniet doen. 

Van de andere kant is het tweede type sterker dan type 3 en 4, die gekenmerkt 
worden door het feit dat het vervolgstuk niet gevonden wordt, zodat een string als 
'art .. . ' wel goedgekeurd dient te worden door (9). 

Dit leidt dan tot het volgende recept : Kijk eerst of er een combinatie van type 
1 aanwezig is, zo ja, lever een 'FALSE' op (het gehele patroon is niet gevonden). Zo 
nee, kijk dan of type 2 aanwezig is, zo ja, lever 'TRUE' op, zo nee, lever 'FALSE' op. 

In principe is hier MATCH..NEGATIVE mee beschreven. Er is nog een efficientie 
verbetering in te bouwen door in de resultaatlijst die EXHAUSTIVE....MATCH oplevert te 
zorgen dat de TRUE-waarden voorop staan. Dan kan namelijk geetopt worden met 
testen op het vervolgstuk zodra een TRUE gevonden wordt voor dit vervolgstuk. Als 
het bijbehorende negatieve deel TRUE is hebben we te maken met een resultaatpaar 
van het type 1, en kunnen we stoppen door FALSE af te leveren. Als het bijbe
horende negatieve deel FALSE is, hebben we te maken met type 2. Ook nu kunnen 
we stoppen want we weten dat er voor het negatieve deel in het vervolg van de lijst 
geen TRUE meer voorkomt die type 1 zou kunnen opleveren. In dit geval leveren 
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we TRUE af. Slechts als alle testen op het vervolgstuk FALSE leveren hebben we te 
maken met uitsluitend types 3 en 4. Ook deze sorteer functie be11teden we uit aan 
EXHAUSTIVE_MATCH. 

Alles tesamen levert dit de volgende structuur van MATCILNEGATIVE: 

function MATCH_NEGATIVE ( patr : patroon; 
invoer: string; 
pos : integer) : boolean; 

begin 
res list :• EXHAUSTIVE_MATCH (patr, invoer, pos); 

result :• false; 
while ('er ia nog een res_list element') and (not reault) do 
begin 

'bereken nieuwe pos'; 
'selecteer het vervolg-patroon'; 
neg_res :• value (res_list); 
result :• MATCH (patr, invoer, pos); 
res_list : • TAKE_NEXT_RES_LIST (res_list) 

end; (* of while *) 

if (result) then result :• (not neg_res); 

EXHAUSTIVE_MATCH :• result; 

end; (* of function *) 

De 'of-' en de 'en-' operator 

In principe kunnen we voor de 'of-' en de 'en-' structuur dezelfde strategie 
toepassen, namelijk eerst de argumenten evalueren, de resultaten vereenvoudigen 
tot een lijst met unieke lengtes, deze lijst sorteren, dan aan de hand van de lengtes 
het vervolgstuk evalueren, en resultaten met elkaar combineren. We krijgen dan een 
algoritme dat erg lijkt op dat van negatieve structuren. In dit geval kunnen we zelfs 
nog wat tijd winnen omdat we de verschillende paden in elk argument niet uitput
tend hoeven te behandelen . Ook hiervoor geldt dat het betreffende pad met het 
vervolgstuk een concatenatie vormt waarvan beide delen gevonden moeten worden. 
Als het eerste deel niet past hoeft het tweede dus niet meer onderzocht te worden. 
Wel moet per pad dat gevonden is de lengte onthouden worden, die is immers nodig 
om de startpositie te bepalen voor de evaluatie van het vervolgstuk . 

Het combineren van de resultaten gebeurt uiteraard anders dan bij de 'niet-' 
structuur. Bij de 'of-' structuur is het voldoende dat het vervolgstuk slechts op één 
positie past . Bij de 'en-' structuur moet dat voor alle startposities gelden. Voor de 
volledigheid zijn de algoritmes voor de 'of-' en 'en-' structuur hieronder opgenomen. 
Hierin is AND_QR-.MATCH een functie die een lijst van unieke lengtes produceert voor 
de paden van een patroon die passen. Als een pad niet past levert het geen bijdrage 
aan de lijst. In de verschillende opzet van de while-statement wordt het onderscheid 
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gemaakt tussen de 'en-' betekenis en de 'of-' betekenis . Merk verder op dat na de 
while-loop direct het resultaat beschikbaar is, in tegenstelling tot bij de negatie, 
waar de nog even getest moet worden op combinaties van type 1. 

function MATCH_OR ( patr 
invoer 
pos 

begin 

patroon; 
string; 
integer) : boolean; 

length_list :• AND_OR_MATCH (patr, invoer, pos); 

result :• false ; 
while ('er is een length_list element') and (not result) do 
begin 

'bereken nieuwe pos'; 
'selecteer het vervolg-patroon'; 
result :• MATCH (patr, invoer, pos); 
'selecteer volgende length_list element'; 

end; 

MATCH_OR : • result; 

function MATCH_AND ( patr 
invoer 
pos 

begin 

patroon; 
string; 
integer) : boolean; 

length_list :• AND_OR_MATCH (patr, invoer, pos); 

result :• true; 
while ('er is een length_list element') and (result) do 
begin 

'bereken nieuwe pos'; 
'selecteer het vervolg-patroon'; 
result :• MATCH (patr, invoer, pos); 
'selecteer volgende length_list element'; 

end; 

MATCH_AND :• result; 
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De overkoepelende functie MATCH_STRUCTURE kan nu een heel eenvoudige vorm 
krijgen: 

:tunction MATCH STRUCTURE ( patr patroon; 
invoer string; 
pos integer) boolean; 

begin 
case patroontype of 

niet_struct result :• MATCH_NEG (patr, invoer, pos); 
en_struct result :• MATCH_AND (patr, invoer, pos); 
o:t_struct result :• MATCH_OR (patr, invoer, pos); 

end; (• o:t case •) 

MATCH_STRUCTURE :• result; 

end; (• o:t :tunction •) 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende stappen in het implementatie proces staps
gewijs aan de orde gekomen. We zijn begonnen met in een formele notatie de syntax 
van het regelformalisme op te schrijven. We hebben gezien hoe uit deze syntax 
recht toe recht aan een data-structuur is te ontwerpen . Deze data-structuur is op 
zijn beurt weer heel bepalend voor het algoritme, waar weer dezelfde indeling te 
herkennen is als bij de syntax. Verder hebben we gezien hoe bij het ontwerp van 
het algoritme een interpretatie probleem naar voren kwam. Dit komt omdat we in 
de beginfase onvoldoende aandacht aan de semantiek van het formalisme hebben 
besteed, eigenlijk te zeer hebben gehandeld vanuit een idee "Het is wel duidelijk 
wat die operator doet, wat hij betekent". Bij ingewikkelde combinaties is dat niet 
vanzelfsprekend , en dat krijg je op zo'n moment op je brood. Dit duidt direct het 
belang van implementatie van systemen aan. Behalve dat je een apparaat krijgt dat 
werkt, dwingt het je om heel precies te zijn in wat je doet. Het brengt problemen 
naar boven die anders verborgen waren gebleven, en het dwingt je tot het expliciet 
beschrijven wat anders impliciet zou blijven . 
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