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Samenvatting 

In dit verslag wordt beschreven hoe de regelset van de 'grafon' geoptimaliseerd is. 'grafon' 
is een in Utrecht en Eindhoven ontwikkelde op regels gebaseerde grafeem-foneemomzetter voor 
het Nederlands. Regels die te weinig gebruikt werden zijn verbeterd of verwijderd. Op deze 
manier is het aantal regels dat minder dan tienmaal gebruikt werd bij het omzetten van 67808 
woorden afgenomen van 257 naar 141. De conversietijd is met 16% afgenomen doordat de regelset 
efficiënter gemaakt is. Vóór deze stage waren er 633 regels verdeeld over 8 modules, nu zijn er 
nog 7 modules met 480 regels over. Het aantal correcte foneemrepresentaties dat grafon oplevert 
is met ongeveer 2.6 procent toegenomen. Naast de verbeteringen aan de regelset leverde deze 
stage ook een evaluatie van de programma's die ontwikkeld zijn om het verbeteren van grafon 
te vergemakkelijken en een aantal aanbevelingen op. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Op de Rijksuniversiteit Utrecht en op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is een 
grafeem-foneem omzetter voor de Nederlandse taal ontwikkeld. Deze heet grafon. Een grafeem
foneem omzetter is essentiëel bij het omzetten van tekst naar spraak omdat de spelling niet 
fonetisch is. Van grafeem-foneem omzetters bestaan twee uiterste vormen: alleen op basis van 
een lijst woorden met hun foneemrepresentatie, en alleen op basis van regels. De woordenlijst
methode werkt sneller (bij goede zoekprocedures), maar heeft als nadeel dat hij geen inzicht geeft 
in de systematiek van de taal. Bovendien kunnen door de productiviteit van een taal nooit alle 
woorden opgesomd worden. Daarom werkt grafon met regels en een klein uitzonderingenlexi
con. Het is de bedoeling dat grafon deel zal gaan uitmaken van een tekst-naar-spraak-systeem. 
In de huidige zelfstandige vorm is grafon al geschikt voor een andere toepassing, namelijk als 
hulpmiddel bij verkrijgen van statistische informatie over grafeem-foneemrelaties. 

Grafon bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een door E. Berendsen en J. Don on
twikkelde verzameling linguistische herschrijfregels; het tweede deel, ontworpen door H. van 
Leeuwen, bestaat uit een programma dat deze herschrijfregels toepast. In het vervolg zal ik 
naar de regelset met "GRAFON" verwijzen en naar het programma met "GF". Deze twee on
derdelen zijn functioneel gescheiden. Deze regelset werkte al vrij goed, maar vertoonde nog de 
volgende gebreken: 

1. De grafeem-foneem omzetting was traag. 
2. De omzetting was niet efficiënt: er waren regels die niet of nauwelijks toegepast werden. 
3. Het resultaat van de omzetting, de foneemrepresentatie, was niet altijd correct. 

Doelstelling van mijn stage was dan ook de regelset op deze punten te verbeteren. Daarnaast 
was deze stage een goede gelegenheid om te bekijken hoe goed de hulpmiddelen functioneren, 
die bedoeld zijn om het ontwikkelen van GRAFON te vergemakkelijken. 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. In he,ofdstuk 2 wordt GRAFON besproken. In hoofdstuk 
3 worden relevante aspecten van GF en de programma's GREENDIC en SIMPLEX besproken, 
die ik heb gebruikt als hulpmiddel bij het veranderen van de regels. In hoofdstuk 4 illustreer 
ik de aangebrachte veranderingen en in hoofdstuk ?? licht ik P.en aantal verbeteringen toe. In 
hoofdstuk 6 komen de effecten van deze veranderingen aan de orde. Hoofdstuk 7 bevat een aantal 
aanbevelingen en een evaluatie van de hoofdstuk 3 genoemde hulpprogramma's. De appendix 
is vooral bedoeld voor degene die de verdere optimalisering van GRAFON zal uitvoeren. In deze 
appendix worden alle wijzigingen opgesomd. 
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Hoofdstuk 2 

GRAFON 

In deze paragraaf worden de organisatie en de notatieconventies van de regelset besproken. 

2.1 Organisatie 

In deze paragraaf wordt besproken hoe grafeem-foneemconversie werkt. Eerst bespreek het al
gemene schema en daarna laat ik zien hoe dat in GRAFON uitgewerkt is. 1 Vervolgens bespreek 
ik de herschrijfregels GRAFON is een systeem om grafemen om te zetten in fonemen, een zoge
naamd conversieschema. Het conversieschema bestaat uit een regelset, die georganiseerd is in 
modules. Een module is een verzameling regels die een bewerking uitvoeren op invoer en zo 
uitvoer produceren. Deze uitvoer vormt de invoer van de volgende module (zie fig. 2.1). 

Per module kan bepaald worden in welke richting de string doorlopen wordt en wat de in- en 
uitvoersegmenten zijn. In een module wordt de invoerstring eenmaal doorlopen, waarbij voor 
elk segment alle regels geprobeerd worden tot er één van toepassing is. Deze regel wordt uit
gevoerd en vervolgens wordt het volgende segment bekeken. Dit betekent dat er op een segment 
per module maar één bewerking uitgevoerd kan worden. Als er meer bewerkingen uitgevoerd 
moeten worden, moeten er meer modules gemaakt worden. In modules die grafemen omzetten 
in fonemen moet op elk segment een regel aangrijpen, bij modules die grafemen omzetten in 
grafemen of fonemen in fonemen is dit niet noodzakelijk. Als er in zo'n module geen regel 
aangrijpt wordt het invoersegment onveranderd gecopieerd. 

Er zijn drie soorten regels: karakterregels, die alleen herschrijven wanneer een bepaald seg
ment gevonden wordt, featureregels en insertieregels. De laatste twee soorten regels worden niet 
in werking gezet door een segment, maar respectievelijk door een groep segmenten (aangegeven 
door een featurebundel) of door 0. De verschillende regels die op één segment werken kunnen 
ten opzichte van elkaar geordend worden. Featureregels en insertieregels hebben die mogeli
jkheid dus niet, omdat ze niet op één segment werken. In een module worden altijd eerst de 
featureregels uitgevoerd en dan de karakterregels 

GRAFON bestaat uit de volgende modules: {en daarnaast nog uit modules voor voorbewerking 
(weghalen van hoofdletters, uitschrijven van getallen) en nabewerking {'zinsaccent'), maar deze 
bleven bij deze stage en in dit verslag buiten beschouwing.) 

1. MORF 1 

1 Tenzij anders aangegeven bespreek ik de regelset zoals ik die aantrof, dus voordat ik veranderingen doorgevo
erd heb. 
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Figuur 2.1: De organisatie van grafon 

insertie regels 

linguïstische regel 1 
linguïstische regel 2 

karakter regels 
linguïstische regel m 

De eerste drie modules zijn bedoeld om het woord op te splitsen: In MORF 1 worden suf
fixgrenzen (%) en samenstellingsgrenzen ( #) toegevoegd; in MO RF 2 prefix grenzen (%). Het 
opsplitsen gebeurt alleen op basis van regels als (2.1); er wordt geen lexicon gebruikt. Hierdoor 
ontstaan veel fouten: Als een consonantcluster in een samenstelling opgesplitst moet worden, 
zijn er vaak meer mogelijkheden. Een keuze voor één opsplitsing heeft als consequentie dat het 
andere geval fout gaat. Regel (2.1) werkt goed bij familiekwaal, maar niet bij atletiekwedstrijd 
met als gevolg de representatie: 
A T L * EE T S II K W E T S T R EI T: 

k,w -> #,k,w / voc _ voc (2.1) 

Verder blijken in woorden met consonantclusters vaak ten onrechte #-grenzen toegevoegd te 
worden, (bijvoorbeeld bibliot#heek, ast#ma) terwijl ze in samenstellingen met weinig consonan
ten vaak ten onrechte weggelaten worden; bijvoorbeeld acacialaan, slaolie. MORF3 bevat regels 
die een deel van deze foute analyses verbeteren. 

In de module GRAFONFON wordt aan elk grafeem (of groep grafemen) een foneem toegekend. 
Bij deze grafeem-foneem omzettingsregels zitten al wat fonologische generalisaties verborgen, 
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bijvoorbeeld dat een klinker lang wordt in een open lettergreep, maar de meeste fonologische 
regelmatigheden worden verantwoord door regels in de laatste vier modules. In KLEMF0Nl-3 
wordt er klemtoon toegekend en inGL0TTAL worden zogenaamde glottal stops toegevoegd. 

In M0RF 1, waar suffixgrenzen ingevoegd worden en KLEMF0N 2 en - 3 waar de klemtoon 
toegekend wordt, werken de regels van rechts naar links, in de andere modules van links naar 
rechts. GRAF0NF0N is de enige module waar de invoersymbolen (grafemen) verschillen van de 
uitvoersymbolen (fonemen).De modules ervoor zetten grafemen om in grafemen, de modules erna 
fonemen in fonemen. GRAF0N levert altijd één representatie op: Een woord dat een segment 
bevat waarvoor in GRAF0NF0N geen omzetregel gedefinieerd is, krijgt toch een (incomplete) 
representatie. Ook bij ambigue woorden levert GRAF0N echter maar een representatie op: of 
pión (schaakstuk) gaat goed of pion (elementair deeltje); of régent (werkwoordsvorm) of regént. 

In een module waarin de grafemen al zijn omgP,zet in fonemen blijven grafemen beschikbaar. 
Hierdoor kunnen transderivationele relaties gelegd worden, zoals gebeurt in regel (2.2): 

+[ 00 ] -> <*2KLEM*> 
+ [e, a, u] 

# (2.2) 

Dit betekent geef het foneem 00 als het afgeleid is van de grafeemcombinatie eau secundaire 
klemtoon. In de theoretische fonologie probeert men zulke relaties te vermijden, maar bij GRA
F0N zijn ze wel nodig. Er wordt in GRAF0N namelijk geen gebruik gemaakt van een lexicon 
waarin aan woorden uitzonderingsfeatures toegekend kunnen worden. Dit soort features maken 
transderivationele relaties overbodig. In een theorie die gebruik maakt van een lexicon krijgt 
een woord als cadeau in het lexicon een uitzonderingskenmerk, bijvoorbeeld +frans, en er wordt 
een klemtoonregel gemaakt die alle woorden met dat kenmerk eindklemtoon geeft. 

Bij het begin van elke modules kunnen macro's (of definities) opgesteld worden. Dit zijn 
afkortingen voor patronen, bijvoorbeeld verzamelingen segmenten die een aantal distinctieve 
kenmerken gemeen hebben. Zo staan in KLEMF0N3 bijvoorbeeld de volgende definities: 

C0NS .. < +C0NS > 
C0NSO • (< +C0NS>)0 
C0NS1 • (< +C0NS>)l 
voc - < +SEGM,-C0NS> 
voco .. (< +SEGM,-C0NS>)0 
SEGO = (<+SEGM>)O 
C0NS0-1 = (<+C0NS>)0-1 

C0NS betekent dus: een segment met het kenmerk +cons; C0NSO betekent één of meer van 
deze segmenten, etcetera. 

2.2 De herschrijfregels 

De regelset bestaat uit zogenaamde herschrijfregels. Dit type regels werd geïntroduceerd in The 
Sound Pattern of English (SPE) van Chomsky en Halle. 

Deze herschrijfregels hebben de vorm A -+ B / X _ Y, hetgeen betekent dat A wordt omgezet 
in B bij een linkeromgeving X en een rechteromgeving Y. A ( de focus), X en Y worden ook wel 
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structurele beschrijving (SB) genoemd, en B structurele verandering. A, B, X en Y kunnen nul 
zijn, of bestaan uit één van de volgende elementen: 

1. Distinctieve kenmerken als hoog en lang. Deze kenmerken kunnen twee waarden hebben: 
+ of-. 

2. Segmenten. Dit zijn grafemen en fonemen. In tegenstelling tot SPE worden hiertoe ook 
grenssymbolen gerekend (grenssymbolen hebben wel het kenmerk -SEGM). In GRAFON 

zijn de volgende grenssymbolen ingevoerd: 

# woordgrens 
## woordgrens die samenstellingsklemtoon blokkeert 
¼ morfeemgrens 
& grens van klemtoonaantrekkend suffix 
$ spatie. 

De hier genoemde symbolen zijn grafemen. In GRAFONFON worden deze vertaald in de 
volgende fonemen 2 : 

# -> G1 
## -> G1 G1 

¼ -> G2 

& -> G3 

$ -> G1 G1 

In Tabel 1 is een overzicht alle andere in GRAFON gebruikte fonemen opgenomen. 

3. (N-aire) labels. Deze kunnen worden gebruikt voor autosegmentele kenmerken als klem
toon en voor morfologische kenmerken. In GRAFON worden alleen de volgende labels 
gebruikt: <*OKLEM*>, <*1KLEM*> en <*2KLEM•> die de klemtoongraad van een syllabe 
aangeven; <•OKLEM*>, betekent onbeklemtoond, <•1KLEM*> betekent hoofdklemtoon en 
<*2KLEM•> bijklemtoon. Omdat de uitvoer van GRAFON een lineaire representatie moet 
zijn, worden de labels vertaald in een symbool; <•1KLEM*> wordt *, <•2KLEM*> wordt • 
en <*OKLEM*> wordt niets. Zo wordt (2.3) omgezet in (2.4): 

H 00 F T X C B AW (2.3) 

H •OOFT XC B ·Aw (2.4) 

Bij segmenten en kenmerken geldt de afspraak dat kleine letters verwijzen naar grafemen en 
hoofdletters naar fonemen. 

Verder kan gebruik gemaakt worden van de volgende (soms van SPE afwijkende) symbolen: 

~deze fonemen zijn door mij ingevoerd; in de oude regelset werden alle grenssymbolen vertaald in het foneem 
GR. 

6 



' [ ... ] ( waarbij vierkante haken het bereik aangeven) "niet" 
Hiermee kan aangegeven worden welke elementen 
niet in de SB van een regel mogen voorkomen. 

{ ... } "of...of' 
{ ... } 

+[ ... ] (waarbij vierkante haken het bereik aangeven) "en ... en" 
+[ ... ] 

( ... ) 0-2 Optioneel; een cijfer geeft aan hoevaak het patroon herhaald 
mag worden. 

Geeft aan dat de elementen direct op elkaar volgen. Dit 
symbool is verplicht; er kan niet aan een element 
ergens in het woord gerefereerd worden door het weg te laten. 

Karakterregels zijn erg geschikt voor grafeem-foneem omzetting ( a -+ A), en featureregels 
lenen zich erg goed voor het beschrijven van fonologische operaties. lnsertieregels zouden erg 
geschikt zijn om woorden op te splitsen, er worden immers grenzen ingevoegd (b.v. werkloos 
-+ werk%loos), maar deze regels worden in GRAFON nauwelijks gebruikt. Een insertieregel als 
(2.5) die het verkleinmorfeem afsplitst kan vervangen worden door een karakterregel als (2.6) 
die sneller werkt: 

0 -> ¼ / voc,consl _ j ,e,(s),<g -segm> (2.5) 

j ,e -> ¼,j,e / voc,consl _ (s) ,<g -segm> (2.6) 

Een bepaald type fonologische regels wordt niet genoemd in GRAFON. Dit zijn de regels die 
van de zogenaamde o-notatie3 gebruik maken. zoals nasaalassimilatie ( impa/c/cen, ing Groningen) 
en hiaatdelging ( deejen, houwen). Deze regels zijn niet nodig doordat in het tekst-naar-spraak 
systeem waarvan GRAFON deel zal gaan uitmaken gebruik gemaakt wordt van difonen, waarin 
de overgangen tussen twee fonemen al vastgelegd zijn. In een systeem dat van allofonen gebruik 
maakt zullen deze regels wel nodig zijn, en dan is het ook handig om de et-notatie in te voeren. 

2.3 Verschillen met SPE 

Voordat de regelset geoptimaliseerd kon worden, was het nodig om een indruk te krijgen van 
het functioneren van de regelset. Hierbij bleek dat de regels niet in afzondering, maar alleen per 
module beoordeeld kunnen worden, omdat ze op allerlei manieren op elkaar inwerken: een regel 
kan een volgende regel blokkeren, of juist de invoer vor een andere regel opleveren. De ordening 
van de regels is dan ook van belang. In GRAFON wordt op twee punten afgeweken van wat in 
SPE gebruikelijk is. 

Het omzetten van een string verloopt in SPE als volgt: Elke regel wordt toegepast op alle 
segmenten die aan de SB voldoen, daarna wordt de volgende regel op alle relevante segmenten 
toegepast. In GRAFON echter wordt er segment voor segment gezocht naar de eerste regel die op 
dat segment van toepassing is. Zodra deze regel gewerkt heeft kan er (in dezelfde module) geen 

3De a-notatie kan gebruikt worden om assimilatie regels af te korten: astem ---+ ason betekent +stem ---+ +son 
en -stem ---+ -son. 
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andere regel meer toegepast worden op dat segment en wordt het volgende segment behandeld. 
Dit verschil in regeltoepassing heeft tot gevolg dat in GRAFON de toepassing van een regel elke 
andere regel uitsluit; terwijl in SPE meer dan één regel op een segment van toepasing kan zijn. 
Het systeem van GRAFON heeft als nadeel dat de meest restrictieve (en dus vaak uitzonderlijke) 
regels vóór de algemenere regels geordend moeten worden, wat veel tijd kost. 

Aan de andere kant is het in SPE zo dat twee regels niet op hetzelfde segment hoeven te 
werken om elkaar uit te sluiten: bij alle regels die door middel van ronde haakjes afgekort kunnen 
worden sluit de toepassing van de ene regel de andere uit. Neem bijvoorbeeld de volgende regel 
uit SPE die klemtoon toekent aan Engelse werkwoorden (hier weergegeven in de notatie van 
GRAFON): 

CONSO,(VOC,CQijSQ-1),# 

Dit is een afkorting van twee regels: 

VOC -> <•1KLEM•> / CONSO,VOC,CONS0-1,# (a) devElop 

CONSO,# (b) ad□pt 

Deze regel werkt op de laatste twee lettergrepen van een woord, en kent aan één daarvan 
klemtoon toe. Deel ( a) van deze regel sluit deel (b) uit. In GRAFON is dit niet zo omdat { a) 
op een ander segment werkt dan (b). Om te voorkomen dat in GRAFON door zo'n regel aan 
een woord met twee of meer lettergrepen twee keer klemtoon toegekend wordt, moet je extra 
condities toevoegen, bijvoorbeeld dat de vocalen in de omgeving onbeklemtoond moeten zijn. 

Daar komt nog bij dat als een regel een conditie tussen haakjes bevat volgens de SPE
conventies eerst de regel met die conditie toegepast wordt, en daarna de regel waar deze conditie 
is weggelaten. Bij GRAFON is het toevallig juist zo dat de regel waarbij de conditie tussen haakjes 
weggelaten is, het eerst toegepast wordt. Dat betekent dat als je ervoor zorgt dat maar één geval 
van de regel toegepast wordt je er ook nog voor moet zorgen dat dat het juiste geval is. Dit kan 
gedemonstreerd worden aan de hand van regel (2.7) 

VOC -> <•1KLEM•> / _ (CONSO,+{Y }),CONSO,VOC,# 
+{II} 

(2.7) 

Deze regel zou in een van links naar rechts werkende module het gewenste effect hebben 
( als je ervoor zorgt dat er maar één regel toegepast wordt door in de linkeromgeving beklem
toonde vocalen te verbieden); namelijk primula, ánimo tegenover sombréro, panoráma. ( 'geeft 
hoofdklemtoon aan en 'bij klemtoon). Bij primula zou de regel eerst de i tegenkomen en daarop 
de kortste variant van (2.7) uitproberen, maar die kan hier niet werken. Vervolgens wordt de 
langste variant uitgeprobeerd die wel werkt. 

Als deze regel echter in een van rechts naar links werkende module zou staan (en daarin 
staan de klemtoonregels, omdat anders woorden als canapée en capuchón klemtoon op de eerste 
lettergreep krijgen) en er voor gezorgd is dat de klemtoon maar eenmaal aangrijpt {in dit geval 
door beklemtoonde vocalen in de rechteromgeving te verbieden) zou deze regel naast sombréro 
en panoráma ook primula, animo opleveren. Bij primula komt de regel eerst de u tegen. Daarop 
grijpt de kortste variant van (2.7) aan. De langste versie kan niet meer werken, want de u is 
beklemtoond. Om toch het gewenste effect te krijgen moet {2.7) opgesplitst worden in twee 
regels (2.8) en (2.9): 
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+VOC -> <*1KLEM*> / _ CONSO,<*OKLEM*>,# 
+'{II} 

{Y} 

VOC -> <*1KLEM*> / _ CONSO,<*OKLEM*>,CONSO,<*OKLEM*>,# 

(2.8) 

(2.9) 

Als twee regels elkaar uitsluiten kunnen ze in GRAFON wel door haakjes afgekort wor
den. Regel (2.10), die aan een monosyllabisch woord klemtoon op de enige vocaal toekent, 
en regel (2.11), die aan de eerste syllabe van een bisyllabisch woord klemtoon toekent, kun
nen zo samengevat worden als (2.12), omdat een woord niet tegelijkertijd monosyllabisch en 
bisyllabisch kan zijn: 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / Gl,CONSO _ CONSO,Gl (2.10) 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / Gl,CONSO CONSO,<*OKLEM*>,CONSO,Gl (2.11) 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / Gl,CONSO _ CONSO,(<*OKLEM*>,CONSO),Gl (2.12) 

2.4 Het lexicon 

Naast de regelset bevat GRAFON nog een lexicon voor onregelmatige woorden. In het lexicon 
staan gespelde woorden met hun foneemrepresentatie opgesomd. Na het doorlopen van de 
voorbewerkingsmodules wordt elk woord eerst in het lexicon opgezocht, en als het erin staat 
gaat het woord na de nabewerkingsmodules; in het andere geval doorloopt het eerst de regelset. 

Bij het begin van deze stage was het lexicon nog leeg. Het was de bedoeling alleen uitzon
deringen in het lexicon te zetten en zoveel mogelijk gebruik te maken van de herschrijfregels. Het 
gaat hier om een woordenlexicon en niet om een morfemenlexicon, dus van elk woord moeten 
alle afleidingen en samenstellingen opgenomen worden. 
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Hoofdstuk 3 

Hulpprogramma's 

In dit hoofdstuk worden de faciliteiten van GF die bedoeld zijn om het ontwikkelen van de regelset 
te vergemakkelijken en twee zefstandige programma's, GREENDIC en SIMPLEX besproken. 

Het GF-programma vertaalt GRAFON in een voor de computer leesbare versie en past de 
regels toe op gegeven invoer. GF heeft twee opties waarmee bij het omzetten van de woorden 
informatie over het verloop van het omzetten verzameld kan worden. 

3.1 RCA 

De optie 'Rule Coverage Analysis' (RCA) van GF zorgt ervoor dat het programma bijhoudt welke 
regels er aangeroepen worden en of ze al dan niet aangrijpen. Als de regel niet werkt, wordt er 
bijgehouden of de focus (f), dan wel de linker- of rechtercontext (1 of r) niet aan de condities 
van de regel voldoet. Hieronder volgen bij wijze van voorbeeld de g-regels uit MORF 1: 

g regels 

regel 1 
regel 2 

22860 calls 
22718 calls 

f:16097 r: 6379 
f: 0 r: 21191 

1: 242 m: 
1:1622 m: 

142 • 

6 -

0,6 ¼ 
0,0 ¼ 

over: 22713 • 99,4 ¼ 

De eerste regel wordt 22860 maal aangeroepen en grijpt 142 maal aan (m=match), en er 
worden 142 g-'s omgezet, zodat de volgende regel nog maar 22718 maal aangeroepen wordt. De 
tweede regel grijpt maar vijf keer aan en lijkt dus niet zo efficiënt. De g-'s die niet herschreven 
zijn, worden gecopiëerd. 

3.2 DEBUGGEN 

De optie DEBUGGEN laat de afleiding van een woord zien. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 
De eerste mogelijkheid is dat alle regels die in een module werken zichtbaar gemaakt worden, 
zoals hier bij wijze van voorbeeld gebeurt met de regels uit GRAFONFON op het woord familie: 
l, r en f betekent dat de regel niet aangreep omdat de linker-, de rechtercontext of de focus niet 
aan de SB van de regel voldeed. Een cijfer slaat op het nummer van de regel die wel toegepast 
1s: 
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original in f a m i 1 i e 
morfl.reg f a m i 1 i e 
morf2.reg f a m i 1 i e 
morf3.reg f a m i 1 i e 

f -> charac (1) MATCH -> F 
a -> charac f f r 1 f f f f 1 f f f f f f 

r f f r r f r (36) MATCH -> AA 
m -> charac (1) MATCH -> M 
i -> charac 1 1 f 1 1 1 f f f f f 1 f f r 

r (26) MATCH -> II 
1 -> charac r r (8) MATCH -> L 
i -> charac 1 1 f 1 1 r f f f (17) MATCH -> II 

grafonfon.reg F AA M II L II 
klemfonl.reg F AA M II L II 
klemfon2.reg F AA M .II L II 
klemfon3.reg F A M *II L II 

final result F A M *II L II 

In dit voorbeeld is te zien dat in de module GRAFONFON de / wordt omgezet in F door de 
eerst f-regel, de a in AA door de vijfenderigste a-regel, etcetera. 

Als tweede mogelijkheid kan precies getoond worden hoe een bepaalde regel op een segment 
werkt. In het volgende voorbeeld is te zien hoe de zevende e-regel op de e van racket werkt: 

original in r a C k e t (3.1) 
morfl-3 r a C k e t 
e -> C / c ,k - t,<g -segm> 

Focus 
Looking for e Found e Result fit 

Result(s) Focus FIT 
Result(s) Focus FIT 
Left context 

Looking for k Found k Result fit 
Looking for C Found C Result fit 

Conclusion of Left context FIT 
Right context 

Looking for t Found t Result fit 
Looking for <g -segm> Found Result fit 

Conclusion of Right context FIT 
action MATCH e -> C 
grafonfon.reg R E K K C T 
klemfonl-3 R *E K K C T 
final result R *E K C T 

In dit voorbeeld kun je de derivatie van het woord racket stap voor stap volgen. Met de twee 
opties van GF kan de interactie van de verschillende regels zichtbaar gemaakt worden. 
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3.3 GREENDIC en SIMPLEX 

GREENDIC is een programma waarmee uit het een bestand met de 67808 woorden van het 
groene boekje woorden op spelling geselecteerd kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld met 
de searchstring 'cket' alle woorden opgezocht worden waarop de regel uit 3.1 op van toepassing 
is. Met SIMPLEX kan behalve op spelling ook op foneemrepresentatie, frequentie en syntactische 
categorie geselecteerd worden. SIMPLEX was pas in een laat stadium van deze stage beschikbaar, 
dus daarvan heb ik weinig gebruik kunnen maken. Wanneer een regel weinig gebruikt, konden 
met behulp van GREENDIC en SIMPLEX de woorden opgezocht worden waarop die regel van 
toepassing was. Als er veel woorden waren waarop de regel van toepassing zou moeten zijn, 
terwijl de regel nauwelijks gebruikt werd, was de regel waarschijnlijk fout. Als er weinig van 
zulke woorden waren was het een regel voor uitzonderlijke gevallen. 

3.4 GREEN en SMALL 

Wanneer ik wijzigingen aangebracht had, kon ik het effect van de veranderingen meten door 
hetzelfde bestand, in dit geval GREEN (het Groene Boekje), door de oude regelset en de nieuwe, 
veranderde, regelset om te zetten, en de resultaten te vergelijken. Omdat dit nogal veel tijd 
kost, is er ook een kleiner bestand gemaakt met één op de vijfentwintig woorden van GREEN: 

(SMALL). Ook hiermee kan een indruk verkregen worden van het effect van de veranderingen. 
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Hoofdstuk 4 

Het wijzigen van de regelset 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens veranderingen voor het verhogen van de efficiëntie 
en snelheid, en verbeteringen van de foneemrepresentatie besproken. Van alle veranderingen 
geef ik één of meer voorbeelden, behalve van het samenvatten van de regels, want dat is niet 
erg interessant, en zou bovendien erg veel ruimte innemen. Deze regels zijn terug te vinden in 
de file GRAFON. NEW. In deze file zijn overigens ook alle andere veranderingen terug te vinden. 
De verschillende soorten veranderingen zijn te herkennen aan de volgende codes: 

AN1: De regel is verwijderd omdat hij overbodig was. 
AN2: De regel is verwijderd omdat hij inefficient was; 

de woorden waarop hij van toepassing was zijn in het 
lexicon geplaatst. 

AN3: De SC van deze regel is veranderd. 
AN4: De regel is ingeperkt. 
AN5: De regel is uitgebreid. 
AN6: Deze regel is toegevoegd. 
AN7: Twee of meer regels zijn samengevat. 
ANS: De regel is verplaatst. 

4.1 Efficiëntie 

Door GF het hele GREEN bestand te laten omzetten en de rule coverage bij te houden, kon ik 
een idee krijgen van de mate waarin de verschillende regels gebruikt werden. Vervolgens werden 
de regels die minder dan tienmaal aangrepen aan nader onderzoek onderworpen. Er zijn vijf 
redenen waarom dit soort regels weinig gebruikt worden: 

1. De regel is overbodig; een eerdere regel of groep regels heeft de invoer al herschreven. 
Voorbeeld: 
Regel {4.1) uit MORF2 is overbodig omdat regel {4.2) in MORFl bij- al af gesplitst heeft: 

j -> j ,# / < -segm>,b,i _ consO,voc (bijeenkomst) (4.1) 

j -> j,# / i _ consO,voc (rijbewijs) {4.2) 
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2. De regel is overbodig omdat een latere regel, die ook voor andere gevallen nodig is, het 
betreffende segment toch nog herschrijft. 
Voorbeeld: 
De t-regel (4.3) uit GRAFONFON maakt de speciaal voor twee geschreven w-regel (4.4) (ook 
uit GRAFONFON) overbodig: 

t -> #,t / voc,consO _ w 

t,w -> #,t,w / voc,consO _ e,e 

(twijfel) 

(cijfers met twee) 

(4.3) 

(4.4) 

3. De regel werkt niet omdat de structurele beschrijving verkeerd is. Dit heeft tot gevolg dat 
het segment door een verkeerde regel herschreven wordt, of niet herschreven wordt. 
Voorbeeld: 
De regel die in MORF 1 de e voor het verkleinsuffix moet afsplitsen werkte niet omdat dit 
suffix op het moment dat de regel moest aangrijpen een andere structuur had dan in de 
SB van de regel werd genoemd: 

e -> ¼,e / {voc,consi,consi} _ t,¼ 
{o,e,m } 

(4.5) werd dan ook veranderd in (4.6): 

e -> ¼,e / {voc,consi,consi} _ ¼.t,¼ 
{o,e,m } 

4. De regel werkt wel maar is slechts op één of twee woorden van toepassing. 
Voorbeeld: 

c,h -> T,SJ / a _ o (macho) 

U -> <*2KLEM*> / V,J _ <-SEGM> (interview) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

5. De regel werkt, maar er staat in het Groene Boekje geen woord dat aan de structurele 
beschrijving ervan voldoet. (In het Groene boekje staan haast geen namen getallen of 
verbogen woorden). 
Voorbeeld: 
De regel die -en afsplitst in rekent of verloochent. 

Bij geval 1 en 2 heb ik de regel verwijderd. In het derde geval heb ik de regel gewijzigd zodat 
wel de gewenste toepassing bereikt wordt. Bij 5 blijft de regel gewoon staan en in het vierde 
geval heb ik overwogen of het niet beter was om de desbetreffende woorden in het lexicon te 
zetten en de regel te verwijderen. Een volledig overzicht is te vinden in appendix A. 
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4.2 Snelheid 

Om de snelheid van het omzetten te verhogen heb ik het volgende gedaan: 

1. De regelset korter maken met behulp van de afkortingsconventies van SPE dat wil zeggen: 
regels samenvatten als de focus, de structurele verandering en de linker- of rechtercontext 
gelijk zijn. Door het samenvatten van regels wordt de afleiding van woorden korter en dus 
sneller. Voorbeeld: 
Regel (4.9) en (4.10) kunnen samengevat worden als (4.11) en (4.12) en (4.13) als (4.14): 

e,a,u -> DO (cadeau) 

e,a,u,x -> DO (Bordeaux) 

e , a, u, (x) - > DO 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / G1,CONSO _ CONSO,(<*OKLEM*>,CONSO),# 
(boom) 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / G1,CONSO _ CONSO,<*OKLEM*>,CONSO,# 
(kilo) 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / G1,CONSO _ CONSO,(<*OKLEM*>,CONSO),# 
(boom), (kilo) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

Er zijn ook situaties waarbij het beter is om regels niet samen te vatten, bijvoorbeeld 
wanneer twee karakterregels samengevat kunnen worden in een insertieregel of featureregel: 
Karakterregels hoeven namelijk maar bij één segment uitgeprobeerd te worden; feature
en insertieregels voor ieder segment. 

0 -> # / voc,cons1,{k} _ voc (4.15) 
{s} 

k,n -> #,k,n / voc,cons1 voc (voetbalknie) (4.16) 

s,n -> #,s,n / voc,cons1 voc (insnijden) {4.17) 

2. Opeenvolgende regels als A--+ B , B--+ C veranderen in A--+ C (als alle A's tenminste 
omgezet worden in C's). Regel (4.18) (uit GRAFONFON) en (4.19) (uit KLEMFON3) kun
nen zo samengevat worden als (4.20): 

g, ( {g}) - > XG 
{h} 

XG -> X 

(4.18) 

(4.19) 
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g, ({g}) -> X 
{h} 

(4.20) 

3. Onnodige modules schrappen. Een nieuwe module is nodig om op één segment meer dan 
een bewerking te kunnen utvoeren. De module GLOTTAL bestaat uit slechts één regel, die 
net zo goed in KLEMFON 3 zou kunnen werken, omdat hij niet op segmenten van toepassing 
is die in dezelfde module een andere bewerking hebben ondergaan ( de regel die ik hier geef 
is een al door mij gewijzigde versie): 

glottal 

inserties 

$ -> GS /'SI_ VOC !Albert GS achtte GS alles GS anders 

Deze regel is in KLEMFON2 gezet zodat de module GLOTTAL verwijderd kon worden. Dit 
levert geen problemen op omdat er in KLEMFON3 geen regels zijn die$ (een spatie) in de 
SB hebben. 

4. Ingewikkelde definities schrappen. In KLEMFON2 stond een hele ingewikkelde definitie 
van vocaal, die er in voor zorgde dat een woord als salaris behandeld werd als een woord 
met een vocaal op woordeinde, zoals sombrero. Door deze definitie kreeg salaris van regel 
(4.21), die eigenlijk bedoeld was voor woorden die op een vocaal eindigen, hoofdklem
toonop de derde lettergreep van achteren: 

voc = {+[<f -cons,+segm>]} 
+[<*OKLEM*> ] 

{+[DE ].M } 

+[<*OKLEM*>] 
{+[D ].R } 

+[<*OKLEM*>] 
{+[I ].S } 

+[<*OKLEM*>] 
{+[DE ].S } 

+[<*OKLEM*>] 
{Y,W,C } 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / #,CDNSO _ CDNSO,VDC,# {4.21) 

Deze definitie is vervangen door een aantal regels (zie paragraaf (5.1)). 

5. In een module die fonemen als invoer heeft alleen als dat nodig is grafemen gebruiken 
in de structurele beschrijving (dit kost namelijk extra tijd). Dat kan handig zijn als een 
spellingsverschil met een verschillende foneemrepresentatie samenhangt, zoals bij kilo en 
depot. Regel ( 4.22) maakt gebruik van dat spellingsonderscheid. In regel ( 4.23) heeft het 
noemen van grafemen geen voordelen, zodat daar beter fonemen gebruikt kunnen worden: 
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+[ DO ] -> <*2KLEM*> / _ # (depot) (4.22) 
+[o,t ] 

A -> <*2KLEM*> / #,{m,i,s,t,r } - L,# (kristal) (4.23) 
{k,r,i,s,t } 

6. Featureregels of insertieregels veranderen in karakterregels waar dat mogelijk is. Regel 
(4.24) was een featureregel terwijl hij maar op één segment van toepassing was. Regel 
(4.25) was van toepassing op AA en AJ, maar alleen het eerste segment mag verkort wor
den; deze regel werd dus zelfs verbeterd door er een karakterregel van te maken. 

0 -> <*2KLEM*> / #,k,o,1 _ M,# (kolom) 

+[<-cons,+laag,+lang>J -><-lang>/_ CONS (banaan) 
+[<*OKLEM*> ] 

(4.24) 

(4.25) 

7. Weinig gebruikte regels na algemenere regels ordenen. Dit kan eigenlijk haast nooit, be
halve als de algemene regel zo geformuleerd is, dat er nooit overlap is met de bijzondere 
regel. Daarvoor moeten negatieve condities ingevoerd worden, die ook veel tijd kosten. 
Dit soort veranderingen levert dus waarschijnlijk geen winst op. 

8. Tenslotte leverde het schrappen van inefficiënte regels (zie vorige paragraaf) uiteraard ook 
tijdswinst op. 

4.3 Verbeteringen 

Er zijn vijf soorten verbeteringen aangebracht: 

1. Het verbeteren van verkeerd geformuleerde regels (zie ook hoofdstuk 5) 
Voorbeeld: 
Regel (4.26) werd veranderd in regel (4.27) 

a,w ->DO/ 1 (trawler) 

a,w ->OH/ 1 

2. Het uitbreiden van regels die te beperkt waren. 
Voorbeeld: 

e -> ¼,e / {cons,voc,consi,consi} _ ¼,t,¼,j 
{o,e,m } 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

Deze regel werkte niet op woorden als ommetje en spionnetje. Dit kan veranderd worden 
door de eerste consonant uit de linkeromgeving weg te halen: 

e -> ¼,e / {voc,consi,consi} _ o/.,t,¼,j {4.29) 
{o,e,m } 
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Dit heeft wel tot gevolg dat woorden als ballétje en A nnétje nu fout gaan, maar dit soort 
woorden komt erg weinig voor. 

3. Het beperken van regels die te veel generaliseerden. 
Voorbeeld: 

c,h -> SJ / '{r},a _ voc (machine) (4.30) 

Aan de linkercontext van deze regel heb ik de condities niet ten niet $ toegevoegd, om te 
voorkomen, dat deze regel werkt op woorden als tachometer en achillespees 

4. Het toevoegen van regels 
Voorbeeld: 

a,i -> EH / {d},r 
{t} 

{g} 

5. Het verwijderen een regels. 

n (migraine) 

De regels die hieronder vallen zijn al bij het verbeteren van de efficëntie verwijderd. 
Voorbeeld: 

(4.31) 

Regel ( 4.32) is al verwijderd omdat hij nooit toegepast werd, maar anders zou nij nu ver
wijderd worden, omdat hij een verkeerde uitspraak oplevert: 

e,a ->ER/ <g -segm>,cons _ r,<g -segm> (dear) (4.32) 
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Hoofdstuk 5 

Motivatie van wijzigingen aan 
fonologische generalisaties 

De verbeteringen in GRAFONFON en de morfologische modules kunnen zonder veel theoretische 
achtergrond begrepen worden, maar de verbeteringen aan fonologische generalisaties worden 
in dit hoofdstuk toegelicht. Achtereenvolgens komen klemtoon in ongelede woorden en gelede 
woorden, reductie en a-verkorting aan de orde. 

5.1 Klemtoon in ongelede woorden 

In deze paragraaf laat ik eerst zien welke regelmatigheden er bij het toekennen van klemtoon te 
ontdekken zijn, waarna ik aangeef hoe dat in de oude en in de verbeterde regelset verantwoord 
wordt. 

Volgens de meest recente klemtoontheorieën, gebaseerd op het werk van Liberman & Prince 
en Hayes, kan klemtoon het best niet-lineair gerepresenteerd worden. Daartoe worden er boven 
het woord vanaf woordeinde maximaal binaire voeten gebouwd. Deze voeten geven aan dat de 
ene syllabe sterk is ten opzichte van de andere. De linkerpositie in een voet is altijd s (strong); 
de rechter w ( weak). 

Boven een zware syllabe, een diftong of een vocaal gevolgd door minstens één consonant, mag 
geen zwakke knoop staan. Als zo'n syllabe niet in de rechter positie van een voet staat, krijgt hij 
een monosyllabische voet boven zich. In één geval kan een zwakke syllabe een monosyllabische 
voet boven zich krijgen, namelijk als er aan het begin van een woord niet meer voldoende 
syllaben zijn om een bisyllabische voet te bouwen.In dat geval wordt er een monosyllabische 
voet gebouwd ongeacht de zwaarte van de syllabe. 

Voor de bepaling van de zwaarte van eer, syllabe worden tegenwoordig in tegenstelling tot 
wat in SPE gebruikelijk was, alleen de consonanten op het eind van de syllabe meegerekend, 
en niet de beginconsonanten van de volgende syllabe. In mi-mi-cry is de middelste syllabe dus 
niet zwaar. Doordat medeklinkers van een syllabe waarin een sr::hwa staat wel bijdragen aan de 
zwaarte van de voorafgaande syllabe ligt er altijd klemtoon voor een schwa (zie Kager, Visch en 
Zonneveld(l987)). Dit systeem levert het volgende op (Het overzicht is gebaseerd op Trommelen 
(1988), afgezien van het laatste geval. V en C betekenen respectievelijk consonant en vocaal; 
VV is een lange vocaal en X geeft een syllabe aan waarvan de zwaarte er niet toe doet): 
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/ \ 
s w 
X- VV- VC 
al ma nak 

x- vc- vc 
Gibraltar 

/ \ 
s w 

x- vc-vv 
a gen da 

/ \ 
s w 

x- vv- vv 
som bre ro 

/ \ 
s w 
X- X- diftong 

chi co rei 

Klemtoon wordt echter niet uitsluitend bepaald door zwaarte, er zijn ook uitzonderlijke 
gevallen, waarbij een monosyllabische voet op een lichte lettergreep staat. Daarvoor is de 'lexi
cale' voet: 

/ \ 
s w 
X- X- VV (lexicale voet) 

ca na pee 

/ \ 
s w 

X-VV- VV (lexicale voet) 
kariboe 

Tenslotte ligt er, gedeeltelijk in strijd met bovengenoemde op syllabe zwaarte genoemde 
regels, klemtoon vóór de volgende uitgangen. Hierbij gaat het vaak om uitgangen van Griekse 
of Latijnse oorsprong: 
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-(i),consO,u,s 
-(i) ,consO,u,m 
-(i) ,{c, (h)},on 

{t,r } 
-m,o,n 
-ris 
-tis 
-voc,n,voc 
-i,e 

-uw(e) 

(spiritus, cactus) 
(cesium, unicum, museum) 
(lexicon, distichon) 
(elektron) 
(demon, salomon) 
(salaris) 
(clematis) 
(casino, arena) 
(behalve als -ie al eindklemtoon heeft) 
(concessie, politie) 
(schaduw, weduwe) 

Zoals de lettergrepen samengenomen worden in voeten, worden voeten samengenomen in een 
woord boom. Hier is de labeling echter niet automatisch s w, maar wordt als volgt bepaald: De 
meest rechtse voet is sterk als hij 

1. superzwaar 1s 

Een superzware syllabe bestaat uit een lange vocaal gevolgd door één of meer consonan
ten (marinier), of door een korte vocaal gevolg door twee of meer consonanten (fantast). 
Door de syllabificatieregels van het Nederlands kunnen superzware lettergrepen alleen op 
woordeinde voorkomen (zie Kager, Visch en Zonneveld (1987) ). 

2. +F(rans) is ( canaE~e) 
Het kenmerk + F is bedoeld voor uitzonderingen, net als de lexicale voet. 

3. vertakt ( agenda) 

4. diftong is ( chicorei) 

In het volgende overzicht worden de vier mogelijkheden geillustreerd: 

/ \ 
w s 

/ \ 
pre si d*ent 
chi co r*ei 
ca na p*ee [+F] 

/ \ 
w s 

/ \ 
a g*en da 
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Als er niet één van deze condities geldt is de meest rechtse voet zwak ( en de linkervoet 
automatisch sterk): 

/ \ 
s w 

/ \ 
s w 

k*a ri boe 
*al ma nak 

De hoofdklemtoon is de sterke syllabe van de sterkste voet, dat wil zeggen de voet die alleen 
maar s'en boven zich heeft. De hoofdklemtoon kan nooit verder dan drie lettergrepen van het 
woordeinde afliggen, want de volgende situatie wordt uitgesloten: 

/ \ 
s w 

/ \ / \ 
s w s w 

Ik zal nu achtereenvolgens bespreken hoe in de oude regelset en in de nieuwe regelset klem
toontoekenning verliep: 

1. KLEMFON 1 

In de oude versie werd hier aan alle vocalen het kenmerk <*OKLEM*> dat wil zeggen bek
lemtoonbaar toegekend. Dit feature werd gebruikt om in KLEMFON2 in de SB van de regel 
een beklemtoonde vocaal uit te kunnen sluiten (zie paragraaf 2.3). Ook schwa's kregen dit 
kenmerk, hoewel ze niet beklemtoonbaar zijn. In de oude regelset werd een schwa van klem
toontoekenning uitgesloten door in de focus van elke klemtoonregel <-CONS. -ANT, +SEGM> 
te vereisen. 

Ik heb de regel die het kenmerk <*OKLEM*> toekende zo veranderd dat schwa-'s daarvan 
uitgesloten worden, zodat <*OKLEM*> in KLEMFON2 zowel gebruikt kan worden om bek
lemtoonde vocalen (in de SB) als schwa's (in de focus) uit te sluiten. (5.1) werd (5.2) en in 
de focus van klemtoonregels werd <-CONS. -ANT, +SEGM> door <*OKLEM*> zo is bijvoorbeeld 
regel (5.3) veranderd in (5.4): 

<-CONS,+SEGM> -> <*OKLEM*> 

<-CONS,-ANT,+SEGM> -> <*OKLEM*> 

<-CONS,-ANT,+SEGM> -> <*2KLEM*> / _ CONS1,{G1} 
{G2} 

<*OKLEM*> -> <*2KLEM*> / _ CONS1,{G1} 
{G2} 

22 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 



2. KLEMFON2 

De oude regelset bevatte de volgende klemtoonregels: Eerst 26 regels om uitzonderlijke 
klemtoon op te leveren op finale lettergrepen of deze nu eindigen op een consonant zoals 
capuchon of niet zoals canapee. Deze twee gevallen worden hier op dezelfde manier behan
deld, hoewel canapee in feite veel uitzonderlijker is: om capuchon af te leiden is alleen het 
kenmerk [+frans] nodig, maar voor canapee ook een lexicale voet. Een voorbeeld van een 
regel die eindklemtoon oplevert is (5.5): 

A -> <*2klern*> / rn,a,d _ rn,# (5.5) 

Voor superzware syllaben en diftongen ware:: aparte regels. Verder waren er twee regels om 
klemtoon voor schwa te leggen voor een schwa op woordeinde (accolade) en voor een schwa 
in de middelste lettergreep ( hazelaar), Gibraltar en agenda werden in één regel behandeld. 

Ook was er een regel die klemtoon op de derde lettergreep van achteren legde als de 
middelste vocaal een i of u was ( dit zijn namelijk de omstandigheden waaronder een lexicale 
voet meestal optreedt. Er zijn ook nog gevallen als panama en Canada). Andere woorden 
met drie of meer syllaben kregen klemtoon op de prefinale lettergreep (zoals sombrero). 

Verder waren er nog twee speciale regels voor bisyllabische woorden, en een voor mono
syllabische woorden. 

Hieraan kan het volgende verbeterd worden: bisyllabische woorden hebben natuurlijk 
altijd klemtoon op de eerste lettergreep, tenzij ze aan één van de bovenstaande regels 
voor eindklemtoon voldoen. Het is dus overbodig om twee regels voor deze woorden te 
maken, één voor VC-finale woorden en één voor VV-finale woorden. Deze twee regels zijn 
vervangen door (2.12). 

De regel die woorden als almanak klemtoon gaf, werkte niet bij woorden met een a in de 
tweede lettergreep van achteren, omdat hij een lange vocaal in de middelste lettergreep 
vereiste, terwijl op het moment dat deze regel moest aangrijpen de AA al verkort was. In 
de nieuwe versie werkt a-verkorting alleen nog op de eerste lettergreep van een woord ( en 
bovendien is hij naar de volgende module verplaatst), zodat dit probleem opgelost is. 

De woorden met Griekse en Latijnse uitgangen werden als in de originele regel set als volgt 
opgelost: -us, -um, -or, -tis en -ris werden behandeld door ze als vocaal te behandelen. 
Deze analyse gaat voorbij aan het feit dat de woorden die met deze suffixen afgeleid worden 
vaak volstrekt regelmatig zijn; woorden op -or vertonen hetzelfde patroon als andere op 
VC eindigende woorden, vergelijk bijvoorbeeld monitor en motor met almanak en kajak. 
Alleen gevallen als compressor wijken af. Hiervoor heb ik regel (5.6) gemaakt. 

<*OKLEM*> -><*2KLEM*> / _ CONSO,S,O,R,{Gl} 
{G2} 

(5.6) 

Gevallen als museum, jodocus en salaris zijn ook regelmatig als je de vocalen in de laatste 
lettergreep als schwa's beschouwt. In de oude regelset werd alleen de u van -um herschreven 
tot schwa. Er moest alleen een speciale regel gemaakt moeten worden voor woorden als 
spiritus, en unicum waar de klemtoon niet onmiddelijk voor schwa ligt ( unicum kreeg in 
het oude systeem dan ook klemtoon op de i). In de nieuwe regelset worden behalve de u 
van -um ook die van us en de i van -is in GRAFONFON omgezet in schwa. Voor de gevallen 
dat een i voor de schwa bij klemtoontoekenning overgeslagen kan worden is een nieuwe 
regel gemaakt: 
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VOC -> <*2KLEM*> / _ CONSO,II,CONSO,{G2,C,M},{G2} 
{C,S } {G1} 

Deze kon niet in KLEMFON2 staan, omdat dan de kortere regel die klemtoon direct voor 
schwa legt eerder zou werken (zie paragraaf 2.3). Daarom heb ik hem in KLEMFON 1 
gezet. 

Ideaal is dit nog niet, want nu krijgen de woorden ook nog bijklemtoon op de i. Het is 
mogelijk om te eisen dat in de linkeromgeving geen secundaire klemtoon mag staan, maar 
in dat geval krijgen de woorden toch nog bijklemtoon door de regels voor superzware 
syllaben, en dan moeten ook daaraan extra condities aan toegevoegd worden. In de het 
laatste hoofdstuk zal ik een betere oplossing noemen. 

De generalisatie dat klemtoon voor een n gevolgd door een vocaal op woordeinde, bijvoor
beeld in casino, en voor -ie op woordeinde, bijvoorbeeld in familie ligt, wil in feite zeggen 
dat deze gevallen een uitzondering zijn op de generalisatie dat woorden met een i of u in de 
middelste lettergreep een lexicale voet krijgen, zoals de volgende voorbeelden laten zien: 
casino, Jortuna religie evolutie. In de oude regelset was geen speciale regel voor het eerste 
geval (met als resultaat andántino). Van de op -ie eindigende woorden werden alleen wo
orden eindigend op -tie zoals politie behandeld. In de nieuwe regelset worden deze gevallen 
wel beregeld door regel (5.7) en (5.8): 

<*OKLEM*> -><*2KLEM*> / _ N,<*OKLEM*>,{G1} (5.7) 
{G2} 

<*OKLEM*> -><*2KLEM*> / _ CONSO,+<*OKLEM*>,{G1} (5.8) 
+i,e {G2} 

3. KLEMFON3 

In GRAFON wordt per woord maar één klemtoon opgeleverd Het uitkiezen van hoofklem
toon in ongelede woorden is dus een triviale zaak: de enige secundaire klemtoon wordt 
verhoogd tot primaire klemtoon. 

5.2 Klemtoon in gelede woorden 

Bij gelede woorden speelt naast de regels uit de vorige paragraaf morfologische structuur een rol 
bij het toekennen van klemtoon. Suffixen kunnen invloed uitoefenen op het klemtoonpatroon 
van het woord waaraan ze aangehecht worden, en bij samenstellingen moet bepaald worden 
welke van de samenstellende delen de hoofdklemtoon krijgt. 

• Afleidingen. 
Het Nederlands heeft drie soorten suffixen: klemtoondragende als -aan, -eel en -ie/ en 
-es, -ij en -in, klemtoonaantrekkende als -ig, -lijk, -isch en -zaam en klemtoonneutrale 
als -aar, -loos, -je, -nis, -ing en -aard (Van Beurden 1986). Woorden met de eerste soort 
klemtoondragende suffixen kunnen het best behandeld worden alsof ze ongeleed zijn. De 
suffixen krijgen dan klemtoon door de normale klemtoonregels omdat ze superzwaar zijn. 
Voor de suffixen -es, -ij en -in zijn aparte regels gemaakt. 

Voor klemtoonaantrekkende suffixen heeft GRAFON het speciale grenssymbool &, en een 
klemtoonregel in KLEMFON2 die hoofdklemtoon vóór die grens legt. -isch kreeg ten on
rechte niet zo'n grens. Dat is nu verholpen. Een probleem bij deze suffixen is dat als 
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er twee van in een woord staan dat woord twee keer hoofdklemtoon krijgt, bijvoorbeeld 
vóorbárig, wónderbáarlijk. Ik heb de regels zo veranderd dat alleen het meest ingebedde 
suffix een &-grens krijgt. 

De derde groep suffixen moet door de klemtoonregels overgeslagen worden. In GRAFON 

krijgen deze suffixen een %-grens (behalve -heid, dit suffix krijgt een #-grens). Berendsen 
en Don zeggen hier het volgende over: 

( ... ) Stress neutra! boundaries (%) count as a word-boundary in the right context 
of the rule, hut not in the left context. In this way stress assignment on the 
suffix itself is blocked and will only apply to the stem. 

Dit is niet juist, zoals de volgende afleiding laat zien (alle niet relevante details zijn wegge
haald): 

<-CONS,-ANT,+LANG> -> <*2KLEM*> / _ CONS1,{G1} 
{G2} 

invoer 
modules 1-6 
G1 
G1 
R 

AA-> common 
G2 
L 
C 

G2 
z 
AA-> common 
H 
G1 
G1 

klemfon 3 

hazelaar 
G1 G1 H AA Z G2 CL G2 AAR G1 G1 

regel (6.9) MATCH-> AAA 

regel (6.9) MATCH-> AAA 

G1 G1 H AAA Z G2 CL G2 AAA R G1 G1 
G1 G1 H *AA Z G2 CL G2 AAA R G1 G1 

(5.9) 

Klemtoonregels kunnen inderdaad vanaf de %-grens werken, maar als het klemtoonneutrale 
suffix superzwaar is, krijgt dat ook klemtoon. In KLEMFON 3 werd wel de juiste secundaire 
klemtoon in hoofdklemtoon omgezet, maar de suffixen bleven bijklemtoon dragen. 

Dit gebeurt ook met klemtoonaantrekkende syllaben die superzwaar zijn, bijvoorbeeld -
isch en -zaam. Dit probleem heb ik verholpen door in de linkeromgeving van de regel voor 
superzware syllaben de conditie niet G2 of GS te zetten. 

• Samenstellingen. 
Van de meeste samenstellingen krijgt het linkerdeel primaire klemtoon. Een uitzondering 
hierop vormt de groep samenstellingen met rijks- of staats- als linker deel en nog twee 
samenstellende delen, bijvoorbeeld staats#bós#beheer, rijks#wáterstaat. Hiervoor heb ik 
een speciale regel gemaakt. 
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5.3 Reductie tot schwa 

Kager (in voorbereiding) laat zien dat reductie geconditioneerd wordt door onder andere de 
factoren: welke vocaal gereduceerd moet worden ( een e reduceert bijvoorbeeld makkelijker dan 
een i), of de vocaal bij klemtoon heeft of niet ( alleen syllaben die een monosyllabische voet de 
zwakke tak van een sterke voet boven zich hebben kunnen reduceren) en welke consonanten er 
in de linker- en rechtercontext staan ( een h in de linkercontext blokkeert reductie; een r in de 
rechteromgeving maakt reductie juist makkelijker.) 

Reductie kan hier niet optimaal beregeld worden, omdat er geen bijklemtoon gegenereerd 
wordt. Omdat in GRAFON alleen de grafemen die het makkelijkst reduceren, namelijk e-'s 
gereduceerd worden, hoeven de eisen die aan de context gesteld worden niet zo streng te zijn. 
De eis dat de rechteromgeving een sonorant moet zijn is in een aantal reductieregels vervallen. 

5.4 A-verkorting 

De optionele regel a-verkorting werkte in de oude versie van GRAFON op alle onbeklemtoonde 
AA-'s. De regelmaat is echter juist dat deze regel werkt op lettergrepen met bijklemtoon (zie 
Kager Visch en Zonneveld (1987)). Vergelijk bijvoorbeeld de onbeklemtoonde tweede lettergreep 
van anAAnas met de eerste lettergreep van /Anatiek die bijklemtoon heeft 1 , maar bijklemtoon 
wordt door GRAFON niet opgeleverd. 

Vaak heeft de eerste lettergreep van een woord bijklemtoon, dus ik heb aan de regel de 
conditie toegevoegd dat hij alleen toegepast mag worden in de eerste lettergreep; zo zal de 
regel niet vaak optreden waar het niet mag. In bepaalde gevallen werkt a-verkorting ook op 
lettergrepen met hoofdklemtoon, namelijk in de eerste lettergreep wanneer de tweede lettergreep 
gereduceerd kan worden ( cA nada versus r AAdio). Deze regelmaat valt hier niet te beschrijven, 
omdat alleen e-'s gereduceerd worden. 

1 woorden als sAlami en fAnaat laten zien dat a-verkorting ook plaatsvindt als de bijklemtoon in de loop van 
de derivatie weer is weggehaald. 
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Hoofdstuk 6 

Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de aangebrachte veranderingen voor effect hebben. 
Achtereenvolgens worden de resultaten wat betreft efficiëntie, snelheid en verbeteringen aan 
de foneem representatie besproken. Tot slot van dit hoofdstuk worden de hulpprogramma's 
geevalueerd. 

6.1 Efficiëntie 

Het aantal regels dat slechts tienmaal of minder toegepast werd is gedaald van 257 naar 141. 
De overgebleven regels zijn de regels waarvan ik in de appendix aangeef dat ze nodig zijn. 
Verder blijken een paar van de door mij toegevoegde regels minder dan tienmaal te werken (het 
gaat vaak om extra regels voor woorden met een Franse of Engelse oorsprong die niet zo vaak 
voorkomen). 

6.2 Snelheid 

De regelset is ingekort van 633 naar 480 regels. Het is dan ook niet vreemd dat de conversietijd 
met 16% afgenomen is. Om een idee te geven: op een VAX/VMS duurde het omzetten van 67808 
woorden met de oude regelset precies negen uur, en met de nieuwe set zeven uur en vierendertig 
minuten (CPU-tijd). 

6.3 Verbeteringen 

De 67808 woorden van het Groene Boekje zijn omgezet met de oude en met de nieuwe regelset. 
Een vergelijking van de uitkomst van beide conversies leverde 2636 verschillen op. Hierbij zijn 
de veranderingen aan de reductieregels en a-verkorting niet inbegrepen, want dan zouden er te 
veel verschillen ontstaan om ze allemaal te bekijken. Van de woorden die verschilden waren er 
1741 fout in de oude versie en goed in de nieuwe versie, 336 goed in de oude versie en fout in de 
nieuwe versie, terwijl 559 woorden zowel in de oude als de nieuwe versie fout gaan (maar wel op 
een andere manier fout, anders waren ze niet ondekt). 

Hoeveel woorden er fout waren en bleven is niet te zeggen zonder alle 67808 woorden te 
bekijken. Ik kan er wel op een indirecte manier een indruk van geven: De oude regelset leverde 
bij het omzetten van 4000 types van een willekeurige krantetekst in 96,5% van de gevallen 
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een correcte foneemrepresentatie (inclusief klemtoon) op. Als we even aannemen dat dit getal 
correct is en dat woorden uit en krantetekst vergelijkbaar zijn met woorden uit het Groene 
Boekje, zouden er waren bij het omzetten van Groene Boekje ook 3,5% van 67808 woorden, dus 
2375 fout moeten gaan. Dit is niet zo aannemelijk: een krantetekst bevat veel namen, getallen, 
verbogen woorden en samenstellingen die het Groene Boekje niet bevat; terwijl het Groene 
Boekje juist veel woorden bevat die een problematische spelling hebben. 

In de oude versie zijn er echter maar 17 41 ( de woorden die in de nieuwe regelset wel goed 
gaan) + 559 (de woorden die nog steeds fout gaan) = 2300 fouten gevonden. Dit zou betekenen 
dat er nog ongeveer 75 fouten niet opgespoord zijn. Dat zou dan weer betekenen dat er in 
de nieuwe versie 336 (nieuwe fouten) + 559 (de woorden die nog steeds fout gaan) + 75 (de 
verborgen fouten) = 970 woorden fout gaan, met andere woorden, er zou nog slechts 1,5% van 
de woorden van het Groene Boekje een foute foncemrepresentatie krijgen. 

Als de oude regelset inderdaad in 96.5% van de gevallen een juiste voorspelling deed, doet 
de nieuwe regelset in 98.5% van de gevallen een juiste voorspelling. Echter, wat het foutenper
centage van de oude en de nieuwe regelset ook is, in ieder geval is dat van de nieuwe regelset 
twee procent lager ( UH-:::3-36 = 2%) 

67808 · 

Van het effect van de regels die niet bij de evaluatie meegenomen werden, reductie en a
verkorting, heb ik een idee gekregen door het SMALL-bestand, dat vijfentwintig maal zo klein 
is als het GREEN-bestand, met de oude en de nieuwe regelset om te zetten en de resultaten te 
vergelijken. 

Deze vergelijking leverde 134 verschillen op, dat wil zeggen dat deze regels in GREEN omgerek
end 1200 extra verschillen te weeg zouden brengen, vandaar dan ook dat deze woorden niet in 
met hele bestand geëvalueerd zijn. Van deze verschillen zijn alleen de nog niet eerder opge
merkte gevallen interessant: Van de woorden die in GREEN fout waren en oorspronkelijk ook 
bleven bleken er nu (met de nieuwe regels) 21 te zijn verbeterd, 17 bleven eerst onopgemerkt fout, 
maar kwamen nu aan het licht omdat ze om een andere reden fout gingen, en tenslotte waren er 
4 woorden, die oorspronkelijk goed waren in GREEN en dat in eerste instantie ook bleven, maar 
nu door de veranderingen aan a-verkorting en reductie fout gingen. Tenslotte waren er gevallen 
waar deze regels nu wel werken terwijl je niet kan zeggen dat de woorden daarvoor echt fout 
waren, reductie een a-verkorting zijn tenslotte optioneel. Dit waren 13 gevallen van reductie 
( attEstatie-attCstatie) en 35 gevallen van a-verkorting (propAganda-propAAganda). Hieruit kan 
het volgende geconcludeerd worden: Bij het vergelijken van de uitvoer van de oude en de nieuwe 
regelset zonder a-verkorting en reductie werd ontdekt dat er in de oude versie in ieder geval 
2300 woorden fout waren. De vergelijking van de uitvoer van de oude en de nieuwe versie met 
a-verkorting en reductie laat zien dat er 38 (17+21) fouten, die eerder niet opgespoord waren 
doordat ze identieke resultaten leverden nu wel opgespoord worden. Extrapolerend naar GREEN 
zou dit betekenen dat er in nog ongeveer 950 fouten meer zouden zijn, en dat betekent weer 
dat de oorspronkelijke regelset niet meer dan 95% correcte foneemrepresentaties kan hebben 
opgeleverd ( 23i~:0~50 = 5%). En dan is hierin nog niet betrokken dat ook in deze vergelijking er 
waarschijnlijk nog een aantal fouten onopgespoord blijven. 

Een tweede conclusie die getrokken kan worden is dat er vertaald naar het grote bestand 17 
(21 - 4) x 25 = 425 woorden extra verbeterd zijn door de veranderingen, zodat het foutenper
centage van de nieuwe regelset zelfs 2.6% lager is dan dat van de oude regelset. 

In tabel I volgen een paar van de verbeterde woorden. 

Het feit dat er een aantal nieuwe foute representaties worden opgeleverd door de meuwe 
regelset wil niet altijd zeggen dat er een regel verslechterd is. Soms kreeg een woord in de oude 
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versie een goede representatie door een combinatie van twee foute regels. Als één van deze twee 
fouten in de nieuwe versie opgelost is, komt de andere pas boven water. Een voorbeeld hiervan 
zijn woorden als servies, advies. Deze woorden worden behandeld alsof het meervoudsvormen 
zijn (advie%s). In de oude versie kregen deze woorden desondanks klemtoon, omdat bijna alle 
op -ie eindigende woorden eindklemtoon kregen en niet zoals het eigenlijk moet, doordat ze 
superzwaar zijn. Dit leverde fouten op als familie. Ik heb de regel dan ook verbeterd, met als 
gevolg dat de verkeerde analyse van advies tot een verkeerde klemtoonrepresentatie leidde. 

Ook doordat ik besloten heb regels die grenzen invoegen waar gewoonlijk een trema staat 
te verwijderen ontstonden nieuwe fouten. (Dit was het enige leesteken waarvoor dergelijke 
regels geschreven waren. Het is consequenter om alle leestekens op de een of andere manier te 
gebruiken, zie ook paragraaf (7.6).) 

6.4 Het lexicon 

Het lexicon is gevuld met: 

1. 129 woorden waarvoor in de oude set speciaal een (inefficiënte) regel geschreven was, zoals 
boeddha en geisha. 

2. 176 uitzonderingen op verder algemene regels, bijvoorbeeld altaar, en asfalt. Deze woorden 
hebben geen klemtoon op een superzware syllabe. 

3. 7 4 overige uitzonderlijke woorden zoals cacao, caissiere en goal. 

6.5 Evaluatie van de hulpprogramma's 

RCA is behulpzaam bij het opsporen van alle inefficiënte regels behalve regels die inefficiënt zijn 
omdat een latere regel hetzelfde zou kunnen doen. De twee regels die er bij betrokken zijn, 
kunnen namelijk best op veel gevallen van toepassing kunnen zijn (wat niet wegneemt dat het 
efficiënter zou zijn al het werk door één regel gedaan zou worden). DEBUG en GREENDIC zijn erg 
handig voor het veranderen van de regels, maar SIMPLEX is nog niet erg makkelijk te gebruiken. 

Voor het evalueren van de veranderingen zou het bijzonder handig zijn als het bestand waarop 
de beide regelsets toegepast worden ook een versie heeft die de correcte foneemrepresentatie 
bevat. Het zal dan mogelijk zijn om op een minder omslachtige manier dan nu het geval is te 
zien hoeveel woorden nog een foute foneemrepresentatie hebben. 
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resultaat oude 
regelset 

morf 1-3 

w•onderb•aarlijk 
V*oorb*arig 
zorgEEloos 
begraafEEnis 
aarzEEling 
zilvEr 
kann*Etje 
mann•EEke 
pr•ozaisch 
proz*AJst 
b•ijeen 
ge GS EW 
royer*En 

grafonfon 

douSJe 
jAm 
Xelei 
energie 
premIIR 
premIIre 
EEro
psySJo 
EUforie 
therapEUt 
c □Olitie 

klemfon 1-3 

neutr*on 
lexic*on 
baby 
famil*ie 
democrAtie 
almanak 
alin*EEa 
and*antino 

Tabel I: enkele verbeteringen 

resultaat nieuwe 
regelset 

wonderb*aarlijk 
voorb*arig 
zorgeloos 
begrafenis 
aarzeling 
zilver 
k*annCtje 
m*anneCke 
proz*aisch 
prozAAist 
bij*een 
gEW 
r*oyerCn 

douSJ 
jEm 
ZJelei 
enerZJie 
premJEE 
premJEHre 
EHro 
psyXo 
Uiforie 
therapUit 
cOOAlitie 

n*eutron 
l*exicon 
b*aby 
fam*ilie 
democrAAtie 
*almanak 
al*inIIa 
andant*ino 
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Hoofdstuk 7 

Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk doe ik enkele aanbevelingen, die betrekking hebben op de implementatie, de 
regelset zelf, of op de organisatie van de verschillende modules in het toekomstige tekst-naar
spraak systeem. 

7.1 Lexicon 

Veel woorden die in het lexicon staan komen ook in afleidingen en samenstellingen voor. Deze 
samenstellingen en afleidingen gaan nog steeds fout. Het zou beter zijn om een morfemenlexicon 
te gebruiken. 

7.2 Morfologische analyse 

Veel van de overgebleven fouten zijn te wijten aan de verkeerde opsplitsing in de morfologische 
modules. In dit systeem wordt er gesplitst op basis van invoer. Dit probleem zal in de toekomst 
ondervangen worden door de modules MORFl-3 te vervangen door de in het kader van het 
SP IN-project ontwikkelde morfologische parser MORPA. MORPA bepaalt aan de hand van een 
morfeemlexicon en regels van de Nederlandse morfologie welke opdelingen mogelijk zijn. Fouten 
als atletie#kwedstrijd zijn dan niet meer mogelijk omdat atletie en kwedstrijd geen morfemen 
zijn. Er kan alleen nog iets fout gaan als een woord op verschillende manieren opgedeeld kan 
worden in morfemen, bijvoorbeeld bel#angst#ellende. 

Een ander voordeel van het gebruik van MORPA is het feit dat door de morfologische anal
yse informatie over categorieën beschikbaar komt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk 
om een regel te maken die een n op woordeinde deleert in werkwoorden, maar niet in zelfs
tandige naamwoorden, of een regel die adjectieven overslaat bij de toekenning van klemtoon in 
samenstellingen als rodekruisauto, rondetafelconferentie en middelbaremeisjesschool. 

7.3 Klemtoon 

De klemtoonregels van GRAFON hebben twee nadelen: er wordt geen bijklemtoon opgeleverd en 
er zijn problemen met de ordening van de regels 
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l. Op dit moment wordt er in GRAFON maar één klemtoon per woord gegenereerd. Zoals al 
bleek uit het overzicht in paragraaf (5.1), kunnen woorden van twee of meer lettergrepen 
bijklemtoon krijgen. Voor bijklemtoon waren tot nu toe geen regels omdat bijklemtoon in 
het tekst-naar-spraaksysteem nog niet gerealiseerd kon worden, maar het is ook van belang 
voor a-verkorting en reductie tot schwa, processen die tot nu toe niet optimaal beregeld 
kunnen worden. 

2. Doordat in GRAFON regels elkaar niet uit kunnen sluiten als ze niet allebei op hetzelfde 
segment van toepassing zijn kunnen woorden als unicum en spiritus alleen met zeer veel 
extra condities een goede uitspraak krijgen. 

Deze twee nadelen kunnen ondervangen worden door het bouwen van voeten in de klemtoon
regels na te doen. Ik geef hier een idee van hoe zo'n systeem eruit zou moeten zien: 

Klemtoontoekenning verloopt in drie stappen (hier zijn dus ook drie modules voor nodig): 

1. voeten toekennen 
2. voeten labelen 
3. leden van een samenstelling labelen en klemtoon verlagingsconventie 

Stap 1 
Voor het toekennen van voeten zijn drie extra labels nodig: <*M*> (monosyllabische voet), 
<*S*> (sterke lettergreep van een voet), <*W*> (zwakke lettergreep van een voet) en 
<*3KLEM*> (derdegraads klemtoon). Je hebt dan de volgende regels nodig: 

Stap 2 

V0C -> <*2KLEM*> als superzwaar, [+F] of diftong 
(dit is eigenlijk ook al stap 2, maar zo is het minder 
omslachtig) 

V0C -> <*M*> /{II}_ C0NS0,# 
{Y} 

{# } 

{C0NS0,<*M*>} 
{C0NS0,<*M*>} 

C0NS0,<*W*> 

V0C -> <*M*> / C0NS1,# 

(7 .1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 

De tweede stap bestaat uit de volgende regels, die de voetlabels vertalen in klemtoongraden: 

Stap 3 

C0NS0,<*W*>, '# 

Samenstellingsklemtoon 
<*2KLEM*> -> <*1KLEM*> / G1,G1,+(SEGMENT)O _ 

+'G1 
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Klemtoonverhoginsconventie (voor niet-samenstellingen) 
<*3KLEM*> -> <*2KLEM*> / GlGl,+(SEGMENT)O _ 

+'<*2KLEM*> 

De tweede stap kun je overslaan door (7.4) te vervangen door (7.10) en (7.11): 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

Dan heb je nog een regel nodig die venèzuéla omzet vènezuéla (Zie Kager, Visch en Zon
neveld (1987)). Deze regel kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

+V0C,C0NSO,+V0C,C0NS0 -> +V0C,C0NS0,+V0C,C0NS0 / _ +V0C,C0NSO, +V0C 

7.4 Labels 

In KLEMFON2 staan nu heel veel regels die ervoor zorgen dat bepaalde woorden klemtoon op 
de laatste lettergreep krijgen. Het grootste deel van deze woorden is Frans. Het is mogelijk 
om een aantal van deze regels achterwege te laten wanneer woorden die in GRAFONFON een 
regel ondergaan die alleen van toepassing is op Franse woorden zoals cachet een label krijgen, 
bijvoorbeeld <+Frans>. Regel (7.12) moet dan veranderd worden in regel (7.13). Hiervoor is 
het noodzakelijk dat de regels in GRAFON tegelijkertijd een foneem en een label aan een grafeem 
kunnen toekennen: 

c,h -> SJ / voc {e},t cachet.cachot (7.12) 
{o} 

c,h -> +SJ / VOC _ {e},t cachet ,cachot (7.13) 
+<*F*> {o} 

Er kan dan een klemtoonregel geformuleerd worden die woorden eindklemtoon geeft als een 
van de fonemen in dat woord dat kenmerk draagt, bijvoorbeeld (7.14): 

+V0C -> <*2KLEM*> / _ # 

+<*F*> 

7.5 Syllabificatie 

(7.14) 

Op dit moment vindt er in GRAFON geen syllabificatie op foneemnivo plaats, hoewel deze infor
matie hier eigenlijk wel nodig is: syllabificatie is nodig bij de bepaling van de zwaarte van een 
lettergreep ( de eerste stap bij klemtoon toekenning). Zonder syllabificatie kun je het verschil 
tussen ki-Lo-gram aan de ene kant en gi-brál-tar aan de andere kant niet beregelen , hoewel 
deze woorden volstrekt regelmatig zijn (tenzij je in alle klemtoonregels clusters verwerkt, wat 
erg omslachtig is). Ook bij bij klemtoon speelt zwaarte en dus syllabificatie een rol ( vergelijk 
èn-cy-clo-pe-die met re-dàf_:tio-néen. 

Een bijkomend voordeel van goede syllabificatie is dat daardoor speciale klemtoonregels die 
klemtoon vóór de schwa leggen overbodig worden. 
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7 .6 Leestekens 

Om de regelset niet onnodig ingewikkeld te maken, is het aan te bevelen om van leestekens zoals 
trema (officiéïe), koppelteken (na-apen, pijp-etuitje) en apostrof (piano's) gebruik te maken. 
Daartoe moet afgesproken worden hoe trema en apostrof in de invoer genoteerd moeten worden. 
Hetzelfde geldt voor franse accenten, bijvoorbeeld die in paté, sévère. 
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Table 1 : fonemen in de notatie van GRAFON en hun !PA-symbool 

IPA foneem voorbeeld IPA foneem voorbeeld 
symbool symbool 

SI stilte m M meer 
? GS glottal stop n N neer 
a A mat C 0 rot 
a AA maat C: OH zone 
aj Al detail u u roet 

aJ AJ maait OJ OJ hooit 
av AU koud 0 00 rood 
avw AW kauw or OR woord 
b B bas p p pas 
d D das PJ PJ hoopje 
dj DJ djatiehout r R rok 
g E les s s sok 
e EE lees f SJ sjaak 
t:I EI reis t T tas 
er ER beer t TJ tjalk 
13 EU keus re OE put 
e EW leeuw re: UH freule 
f F fok UJ UJ roeit 

X G gok y y muur 
h H hok l\y UI muis 

I pit V V vuur 
II liep w w weer 

IW IW kieuw 8 C de 
j J Jan z z zeer 
k K kan ZJ journaal 
l L lang g X goal 

LL april T} Q bang 
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