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Samenvatting 

Binnen het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven, een samenwerking 
tussen Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), wordt onderzoek gedaan 
naar onder andere tekst-naar-spraak-systemen. Het onderzoek richt zich vooral op fonemen
naar-spraak-systemen; dat wil zeggen dat er weinig aandacht wordt besteed aan de vertaling 
van orthografische tekst naar een fonetische representatie. Toch is er de behoefte aan een 
stuk gereedschap voor de vertaling van orthografische tekst naar fonemen. Een methode 
voor de vertaling is vertaling door middel van regels. Op het IPO heeft men reeds de 
beschikking over een regelcompiler, maar deze is niet geschikt voor gebruik in de huidige 
werkomgeving. 

In dit stageverslag wordt eerst naar de algemene theorie van tekst-naar-spraak-systemen 
gekeken en worden enkele bestaande systemen voor grafeem-naar-foneem-vertaling onder 
de loep genomen. Vervolgens wordt van het bestaande systeem, Fonpars, de vertaling van 
Dos naar Unix besproken. Omdat dit systeem slecht gedocumenteerd was, is er software
documentatie en een nieuwe handleiding opgesteld. In de software-documentatie wordt de 
structuur van het systeem uiteengezet aan de hand van datastroomschema's. De hand
leiding bespreekt de installatie, alle gebruikte en geproduceerde bestanden , het regelfor
malisme en het compileren van een library en een testprogramma. Het systeem kent een 
aantal tekortkomingen voor een effectieve ontwikkeling van fonologische regels. Daarom 
wordt aanbevolen om voor dit doel de compiler te herschrijven. De huidige versie kan 
voorals~og alleen gebruikt worden als gereedschap, niet als ontwikkelomgeving. 

Op het IPO heeft men de beschikking over een werkende verzameling regels voor Fonpars. 
Het in deze regels gebruikte fonetische alfabet is echter afwijkend van het binnen de groep 
Horen en spraak gebruikte alfabet . Er is daarom een module opgesteld die de vertaling 
van het ene naar het andere alfabet uitvoert . De regels leveren naar het oordeel van de 
schrijver een goed resultaat. 

Bij de aanbevelingen worden aanwijzingen gegeven voor het opzetten van een nieuw sys
teem. Waar vooral op gelet moet worden bij een nieuw systeem is een juiste documentatie 
en een formelere aanpak voor wat betreft de software. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De laatste jaren heeft men in onze maatschappij de opmars van de 'personal computer ' 
kunnen waarnemen. Steeds vaker wordt de computer gebruikt voor informatieverwerking 
en/of informatievoorziening. Om het mogelijk te maken dat mensen efficiënt met computers 
kunnen werken, wordt op het Instituut voor Perceptie Onderzoek 1 (IPO) onderzoek gedaan 
naar de mens-computer-interface. Een actueel onderdeel daarin vormt het onderzoek naar 
toepassingen van de techniek voor ouderen (gerontechnologie). Deze steeds groter wordende 
groep in onze maatschappij stelt namelijk speciale eisen aan technische apparatuur. Op 
het IPO wordt onderzocht welke eisen daaraan gesteld worden en hoe men aan die eisen 
kan voldoen. Slechtziendheid bijvoorbeeld komt relatief veel voor bij ouderen en kan een 
daarom een behoefte aan sprekende apparatuur veroorzaken. 

Het leek mij interessant om in het kader van een stageperiode, die deel uitmaakt van mijn 
studie Informatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven , mee te werken aan 
het onderzoek dat op het IPO wordt gedaan . Op deze manier hoopte ik in aanraking te 
komen met de aan de techniek grenzende vakgebieden. 

Op het IPO zijn verschillende groepen op verschillende vakgebieden werkzaam. Eén Yan die 
groepen heet Horen en Spraak. Daar doet men onderzoek naar met name spraaksynthese
systemen. Dergelijke systemen kunnen worden toegepast om de mens-computer-interface 
te verbeteren. Men kan bijvoorbeeld denken aan een systeem voor informatie omtrent het 
openbaar vervoer via de telefoon, waarbij de gebruiker te woord wordt gestaan door een 
sprekende computer. 

Een spraaksynthese-systeem waar men momenteel aan werkt bij de groep Horen en Spraak 
is Spengi. Spengi staat voor Speech Engine en kan gebruikt worden om fonetische tekst 
om te zetten in gesproken tekst. Dit systeem noemt men daarom een foneem-naar-spraak
systeem. Het verschil tussen dit systeem en een tekst-naar-spraak-systeem is de invoer. Bij 

1 Het IPO is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en het Philips Natuurkundig 
Laboratorium . 
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tekst-naar-spraak-systemen kan men orthografische tekst invoeren. Bij Spengi moet deze 
tekst echter eerst naar een fonetische representatie worden vertaald . Om gemakkelijker 
met het systeem te kunnen werken en het gemakkelijker te kunnen demonstreren wilde 
men een grafeem-naar-foneem-vertaler 'voor' het Spengi-systeem plaatsen . Hierdoor wordt 
het mogelijk gewone, getypte taal (grafemen) om te zetten in gesproken taal door de 
fonetische uitvoer van de grafeem-naar-foneem-vertaler te gebruiken als invoer voor het 
Spengi-systeem. Mijn stage-opdracht bestond daarom uit het ontwikkelen van zo'n vertaler; 
om precies te zijn uit de volgende punten: 

1. Een bestaande, onder Dos werkende grafeem-naar-foneem-vertaler (te weten Fonpars) 
aanpassen en documenteren voor gebruik onder Unix. 

2. Zorgen dat de onder Unix werkende vertaler kan samenwerken met Spengi. 

3. Evalueren van het op deze manier ontstane systeem. 

In dit stageverslag zal uiteengezet worden wat mijn bevindingen waren. Ten eerste zal er 
wat meer verteld worden over tekst-naar-spraak-systemen en in het bijzonder over grafeem
naar-foneem-vertaling. Daarna wordt de vertaling van Fonpars van Dos naar Unix bespro
ken . Ook de software documentatie en gebruikershandleiding komen hierbij aan bod. Ver
volgens wordt er verder ingegaan op de integratie van Fonpars en Spengi . Hierbij komen 
de benodigde regels voor de vertaling van KUN- naar Sampa-fonemen aan bod . Tenslotte 
worden de conclusies getrokken en worden er aanbevelingen voor de toekomst gedaan. 
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Hoofdstuk 2 

Tekst-naar-spraak-systemen 

Om enig inzicht te verkrijgen in tekst-naar-spraak-systemen volgt hier ten eerste een uit
eenzetting van de algemene structuur van zo'n systeem. Daarna wordt de structuur van het 
doelsysteem (Spengi) beschreven. Vervolgens wordt er nader ingegaan op de grafeem-naar
foneem-vertaling . Daarbij zullen enige bestaande systemen worden besproken. Tenslotte 
wordt aangegeven wat belangrijk is bij een grafeem-naar-foneem-vertaler. Daarbij wordt 
Fonpars een plaats gegeven tussen de andere systemen. 

2.1 Algemene structuur 

Een tekst-naar-spraak-systeem kan men grofweg in drie delen splitsen [6] (zie figuur 2.1 ), 
namelijk: 

1. De taalkundige analyse. 

2. De prosodieberegeling. 

3. De synthese. 

Hieronder zal het een en ander verder worden uitgelegd . 

fonetische 
tekst+ 

prosodische tekst en 
fonetische 

tekst taalkundige symbolen prosodie- prosodie - analyse bere geling synthese 

Figuur 2.1: De algemene structuur van een tekst-naar-spraak-systeem 
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2.1.1 Taalkundige analyse 

Omdat er geen één-op-één-relatie is tussen de uitspraak en de spelling van (geschreven of 
getypte) taal, moeten de grafemen (- spelling) worden vertaald in fonemen (- uitspraak). 
Fonemen vormen dus een klankrepresentatie van taal. 

De eenvoudigste methode voor grafeem-naar-foneem-vertaling is het gebruik van een woor
denboek. In zo'n woordenboek wordt de fonetische representatie naast een (deel)woord 
in grafeemnotatie gezet. Voor zeer specifieke applicaties kan men er voor zorgen dat elk 
woord, dat moet worden uitgesproken , ook in het woordenboek voor komt. Hieraan kleeft 
echter een nadeel: Het woordenboek moet worden aangepast wanneer de tekst in de appli
catie wordt veranderd. Daarentegen valt in te brengen dat een beperkt woordenboek reeds 
een groot deel van een taal kan ondervangen. De woorden die niet in een woordenboek 
voorkomen zou men dus graag op een andere manier willen vertalen naar fonemen . Door 
te kijken hoe de mens taal leert , heeft men een goede theorie op kunnen stellen . De eerste 
woorden (of delen daarvan) die de mens leert, worden opgenomen in een 'woordenboek ' . 
Uit dat woordenboek worden vervolgens 'regels' voor de uitspraak van een bepaalde taal 
gedestilleerd. Een 'vreemd ' woord kan men daarna aan de hand van de gevonden regels 
uitspreken . Het is zelfs mogelijk het gebruik van het woordenboek achterwege te laten en 
de regels al het werk te laten doen. Omdat zo'n systeem niet een gehele taal kan dekken, 
kan er gebruik worden gemaakt van een woordenboek voor uitzonderingen. Op deze manier 
kan met een compacte verzameling regels en een relatief klein woordenboek een groot deel 
van een taal worden ondervangen. 

De vertaling met behulp van regels en eventuele woordenboeken vormt een onderdeel van 
een linguïstische module [6] . De taalkundige analyse wordt uitgevoerd middels zo 'n module. 
Een voorbeeld schema voor taalkundige analyse staat weergegeven in figuur 2.2. 

De in\'oer van de taalkundige analyse bestaat uit gewone tekst . Deze tekst kan afkortingen , 
getallen , tijden, bedragen , telefoonnummers , jaartallen, enz. bevatten , welke elk anders 
moeten worden uitgespeld . Dit noemt men expansie. Daarnaast moet van elk "·oord 
bekend zijn wat voor soort woord het is, omdat dit de uitspraak kan beïnvloeden . Het 
toekennen hiervan gebeurt door middel van parsing. 

Vervolgens kunnen de woorden worden opgezocht in een woordenboek. In dit woordenboek 
staat zoals eerder gezegd de fonetische representatie naast de notatie in grafemen. Tevens 
staat er in die fonetische representatie alle andere informatie die voor verdere be,verking 
belangrijk is (syllabengrenzen, prosodische grenzen en accenten). Wanneer een woord 
niet wordt gevonden - in het geval van een woordenboek voor uitzonderingen betekent 
dit dat het geen uitzondering is - kan worden gekeken of het misschien is afgeleid van 
één of meerdere eenvoudige woorden. Deze analyse bevindt zich op het terrein van de 
morfologie [11]. 

Een samengesteld woord kan gesplitst worden in twee deelwoorden . Vervolgens kan elk 
( deel )woord gezien worden als een stam plus eventueel enkele toevoegingen , affixen ge-
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tekst (grafemen) 

l 
parsing en 
expansie 

woordenboek ,_ morfologie 

syntax en 
prosodie 

assimilatie 

l 
fonemen met 

prosodische symbolen 

syllaben-analyse 
en woordaccenten 

grafeem-naar
foneem-regels 

Figuur 2.2: Een mogelijke structuur voor de taalkundige analyse 

naamd. Het woord verder bestaat bijvoorbeeld uit de stam ver en affix der. De elementen 
uit de verzameling van alle stammen en affixen worden morfemen genoemd. Het is mogelijk 
een woordenboek op te stellen met deze morfemen en daarnaast de fonetische representatie. 
zodat de morfemen meteen vertaald kunnen worden. De in morfemen opgedeelde tekst kan 
echter ook door middel van een grafeem-naar-foneem-vertaler worden omgezet. 

De fonetische transcriptie wordt vervolgens geanalyseerd ten aanzien van lettergrepen (syl
laben) . Aan de band van de syllabenstructuur kunnen woordaccenten worden geplaatst. 

Aan de verkregen fonetische transcriptie met daarin morfeemgrenzen, syllabengrenzen , 
woordaccenten en een beschrijving van de woordsoorten kunnen symbolen voor de zinsin
tonatie (prosodische analyse) worden toegevoegd. Hiervoor dient een syntactische analyse 
te worden uitgevoerd . Tenslotte worden klanken die samensmelten tot één klank of van 
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klank veranderen door de context vervangen door het juiste foneem (assimilatie). 

Het hier gepresenteerde schema is slechts een voorbeeld. In de praktijk bestaan er waar
schijnlijk systemen die een afwijkend schema gebruiken. 

2.1.2 Prosodieberegeling 

De plaats van de zins- en woordaccenten en de klankrepresentatie van de invoer is nu 
bekend. Van elk foneem is echter nog niet bekend hoe lang, hoe hard en met welke spreek
hoogte het moet worden gesynthetiseerd. Daarvoor dient de prosodieberegeling. 

Van elk foneem wordt de duur, luidheid en de spreekhoogte berekend. De op deze wijze 
ontstane informatie-eenheid (foneem, duur, luidheid plus spreekhoogte) noemt men een 
phone. Ook hier zou men de berekeningen uit kunnen voeren zoals bij de grafeem-naar
foneem-vertaling , namelijk met behulp van regels. De phones vormen de invoer voor de 
daadwerkelijke synthese. 

\Vanneer de prosodische analyse en prosodieberegeling niet zouden worden uitgevoerd , zou 
zeer onnatuurlijke, monotone spraak het resultaat zijn [l]. 

2.1.3 Synthese 

De mens gebruikt voor het produceren van klanken zijn longen, stembanden, keel-, mond
en neusholte. Door met de longen lucht door de stembanden te laten lopen, vormt deze een 
geluidsbron , waarvan de eigenschappen met behulp van spieren kunnen worden gevarieerd; 
de spanning van de stembanden en de luchtdruk kan worden aangepast. De keel-, neus
en mondholte kan men zien als resonantiekamers dan wel pijpen zoals bijvoorbeeld in een 
pijporgel. In dit geval kunnen de resonantiekamers worden aangepast door een verandering 
in de stand van de kaken, tong, lippen, enz. Door middel van de genoemde geluidsbron en 
resonantiekamers kunnen mensen allerlei klanken produceren [5]. 

Synthese van spraak kan volgens twee methoden worden uitgevoerd. Onder de eerste me
thode valt de articulatorische synthese. Dit type synthese gaat uit van een mathematisch 
model van longen, stembanden, mond-, neus-, en keelholte. Hier wordt dus gebruik ge
maakt van de bouw van de mens. Deze manier van synthese is echter zeer rekenintensief 
en staat nog in kinderschoenen. De tweede methode maakt gebruik van stukjes opgeslagen 
spraak. Voor deze stukjes kan gekozen worden uit verschillende groottes, namelijk: 

• Phones. Per klank (foneem) wordt een bijbehorend stukje spraak opgeslagen. Deze 
stukjes moeten in spreekhoogte en lengte worden aangepast. Vervolgens moeten ze 
aan elkaar 'geplakt' worden. Het aan elkaar 'plakken' is lastig, omdat de overgang 
tussen de phones berekend moet worden. 
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• Difonen. Hier worden alle voorkomende overgangen tussen twee phones in een taal 
opgeslagen. Het voordeel ten opzichte van de vorige opslagmethode is dat hier het 
probleem bij de overgangen vermeden wordt. Ook hier zijn bewerkingen nodig om 
spreekhoogte en lengte te veranderen. 

• Polyfonen. Nu worden alle voorkomende sequenties van drie of meer phones opge-
slagen. 

De bewerkingen op de stukjes spraak kunnen worden uitgevoerd in het tijddomein of in 
het frequentiedomein. Afhankelijk van de gebruikte techniek worden de stukjes spraak 
opgeslagen als samples (tijddomein) of als coëfficiënten voor het frequentiedomein . 

Het voordeel van een op het frequentiedomein gebaseerde techniek is dat een database 
voor de stukjes spraak compact kan blijven. Dat wordt veroorzaakt doordat slechts de be
langrijkste frequentiecomponenten, formanten genaamd - afkomstig van de verschillende 
resonantiekamers bij de mens - beschreven moeten worden. Een tweede voordeel is de 
gemakkelijke uitvoering van de bewerkingen. Een voorbeeld van deze techniek is Linear 
Predictive Gading (LPC). 

Een voordeel van een op het tijddomein gebaseerde techniek is een verhoogde spraakkwa
liteit. Een nadeel is dat de database voor de stukjes spraak groot wordt, omdat er samples 
opgeslagen moeten worden. Een tweede nadeel vormt de verhoogde complexiteit van de 
bewerkingen, welke uitgevoerd moeten worden op de stukjes spraak. Een voorbeeld van 
deze techniek is Pitch lnfiected Overlap and Add (PIOLA). 

2.2 Spengi 

Zoals eerder gezegd is Spengi een foneem-naar-spraak-systeem dat wordt ontwikkeld op 
het IPO [6]. Spengi implementeert dus de laatste twee blokken uit figuur 2.1. Men heeft 
twee doelomgevingen voor ogen voor dit systeem, namelijk onderzoek en de commerciële 
omgeving. Daarnaast moet het systeem taalonafhankelijk zijn; dat wil zeggen dat men in 
principe elke taal moet kunnen implementeren middels het systeem. Dit impliceert dat 
taalafhankelijke kennis niet in de code mag worden opgenomen. Er is gekozen voor een 
goed gedefinieerde Application Programming Interface (API) en een modulair opgezette 
software library. Tevens heeft men gekozen voor ansi-c als broncode, zodat het systeem in 
principe op bijna alle machines kan draaien. 

In de onderzoeksomgeving kan men een Graphical User Interface (GUI) gebruiken om 
alle mogelijkheden van Spengi (om precies te zijn van de API van Spengi) te benutten . 
Bij onderzoek wil men namelijk het proces van de spraaksynthese tot in detail kunnen 
besturen. De modulaire opbouw is hier dus van belang. Ook wil men de kennis, die in het 
systeem aanwezig is in de vorm van regels en een database, interactief kunnen aanpassen. 

In een commerciële applicatie gebruikt men een tekst-naar-spraak-systeem echter \'aker als 
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een resource. In dit geval wil men dus een goed gedefinieerde, simpele interface voor het 
systeem, zodat gebruikers van de library afgeschermd zijn van alle zaken gerelateerd aan 
tekst-naar-spraak-techniek. Andere belangrijke aspecten zijn complexiteit van de algorit
men en geheugengebruik. Ook portabiliteit kan een grote rol spelen. Het gegeven dat het 
systeem in ansi-c geschreven is, kan voor een commerciële applicatie van groot belang zijn. 

De invoer van het systeem bestaat voorlopig uit een fonetische reeks welke eventueel is 
verrijkt met prosodische symbolen. De prosodie wordt aan de hand van regels bepaald. Hier 
wordt duur en spreekhoogte van elk foneem vastgelegd. Deze regels zijn extern opgeslagen 
en maken niet direct deel uit van de library. Ook de definitie van de invoersymbolen is 
extern opgeslagen. Voorlopig geschiedt de invoer volgens de internationaal afgesproken 
Sampa-notatie (zie tabel A.l in bijlage A) . 

Ook bij de synthese is de taalafhankelijke kennis extern opgeslagen. De daadwerkelijke 
synthese gebeurt met behulp van technieken als PIOLA of LPC. 

\.Vanneer Spengi in de onderzoeksomgeving gebruikt gaat worden, moet de tekst worden 
Yertaald naar fonemen . Met de hand kan het vertalen veel tijd kosten. Daarom zou het 
handig zijn ,vanneer de tekst door middel van een grafeem-naar-foneem-vertaler zou kunnen 
worden vertaald . Prosodisten hoeven dan alleen nog hier en daar correcties aan te brengen . 
Door de grafeem-naar-foneem-vertaler te integreren in Spengi ontstaat een systeem met 
een handige interface. Voor demonstratiedoeleinden is de grafeem-naar-foneem-vertaler 
natuurlijk een leuk gadget. Het intypen van een zin in gewone taal spreekt mensen die niet 
bekend zijn met fonemen veel meer aan . 

Voor commerciële applicaties is een geïntegreerde grafeem-naar-foneem-vertaler vaak niet 
nodig, omdat daar het aantal boodschappen vaak beperkt is. De vertaling kan daar off-line 
gebeuren . 

2.3 Grafeem-naar-foneem-vertaling 

Hierna zal uiteengezet wat een grafeem-naar-foneem-vertaler inhoudt . Daarna wordt inge
gaan op enkele bestaande systemen. Dit om de belangrijke eigenschappen van een grafeem
naar-foneem-vertaler naar voren te brengen . 

2.3.1 Grafeem-naar-foneem-vertaling 

In het boek The Sound Pattern of English door Chomsky en Halle in 1968 [2] werd de basis 
gelegd voor de generatieve fonologie . Deze theorie zegt dat grafeem-naar-foneem-vertaling 
uit.gevoerd kan worden door de invoer segment voor segment te bekijken en aan de hand van 
de context van een bepaald segment te bepalen door welke fonemen het segment vervangen 
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moet worden. Onder een segment verstaat men hier één of meer grafemen. Omdat met 
deze theorie de grootste vooruitgang is geboekt, wordt er veel gebruik van gemaakt. 

Er is dus behoefte aan een beschrijving waarin men kan vastleggen welke tekens door 
welke tekens vervangen moeten worden, waarbij men contexten kan aangegeven . Zo'n 
beschrijving wordt een fonologische regel genoemd. Chomsky en Halle hebben hie"rvoor in 
hun boek een optie gegeven. De taal, waarin de fonologische regels worden geschreven , is 
zeer voor de hand liggend. De algemene structuur van een regel is als volgt: 

:F-+C/t:,-R 

Hierin is :F een expressie voor de focus (hetgeen veranderd moet worden), C een expressie 
voor de change (hetgeen de focus moet worden), C, een expressie voor de linkercontext 
(hetgeen links van de focus moet staan) en 'R een expressie voor de rechtercontext (het
geen rechts van de focus moet staan). De regel wordt alleen uitgevoerd wanneer zowel 
focus als linker- èn rechtercontext overeenkomen met de invoerkarakters. Voorbeeld : In de 
::\'ederlandse taal wordt een d aan het eind van een woord uitgesproken als een t. De spatie 
wordt vaak aangeduid met # . Een regel om dit uit te voeren kan er dus als volgt uitzien: 

d-+t/-# 

Een expressie kan betrekking hebben op geen , één of meerdere invoerkarakters. Omdat 
fonologen behoefte hebben aan meer 'gereedschap', is het ook mogelijk om letters met 
een bepaald kenmerk (feature) in een verzameling te stoppen. Alle klinkers hebben in het 
l\ederlands bijvoorbeeld het kenmerk 'sonorant ' (in regels gebruikt men son )1 . Van deze 
deelverzamelingen wil men vaak ook doorsneden , verenigingen of negaties kunnen gebrui
ken. zodat de regels op een compacte wijze kunnen worden opgeschreven. Voorbeeld : !\Ien 
\\·il alle letters a, met daarvoor een letter met het kenmerk son of niet cons en daarachter 
een letter met het kenmerk son èn nas gevolgd door een spatie, het kenmerk stem geven . 
Dit kan worden uitgevoerd door middel van de volgende regel: 

a-+ [+stem]/ {[+son]/[-cons]} - [+son , +nas]# 

Het aantal mogelijkheden blijft natuurlijk niet beperkt tot de bovengenoemde. 

Aan alleen opgeschreven regels heeft men natuurlijk niets . De regels moeten met behulp 
van soft- en hardware toegepast kunnen worden op getypte tekst. Daarvoor wordt dus een 
software pakket en een computer gebruikt. Deze pakketten hebben elk verschillende eigen
schappen en mogelijkheden. De meeste pakketten zijn geïmplementeerd als zogenaamde 
regelcompilers. Dit houdt in dat met behulp van de software de regels kunnen worden 
omgezet in code in een bepaalde programmeertaal. Deze code kan vervolgens worden ge
ïntegreerd in een applicatie waarin grafeem-naar-foneem-vertaling nodig is. Door middel 
van bepaalde functie-aanroepen kunnen stukken tekst worden geconverteerd . 

1 De kenmerken van de meeste klanken hangen sterk samen met de manier waarop ze geproduceerd 
worden . 
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Er zijn naast de regelcompilers ook regelinterpreters. Bij deze systemen wordt een stan
daard module van het pakket geïntegreerd in de applicatie. Deze module interpreteerd de 
regels die extern opgeslagen zijn. Het voordeel van deze systemen is duidelijk: wanneer de 
regels aangepast moeten worden, hoeft de applicatie niet opnieuw gecompileerd te worden . 
Het nadeel is echter dat deze systemen over het algemeen langzamer zijn. 

2.3.2 Enkele systemen 

Alle systemen die zullen worden bekeken zijn gebaseerd op de theorieën van Chomsky en 
Halle. Dit is gedaan omdat fonologen voorlopig wegens de eerder genoemde reden met dit 
soort systemen willen blijven werken. 

Depes 

Depes [3] staat voor Development Environment for Pronunciation Expert Systems. Het 
is ontwikkeld in 1987 door B. van Coile aan de Rijksuniversiteit Gent. Het systeem be
staat uit een compiler, een linker en een woordenboekprogramma. De compiler zet Depes
regelbestanden om in Depes-objectcode. Door middel van de linker kan men de verschil
lende objectbestanden aan elkaar linken tot één Pascal-module en één databestand. Mid
dels het woordenboekprogramma kan men een Depes-woordenboek omzetten in een Pascal
module met bijbehorend databestand. De verkregen Pascal-modules kan men vervolgens 
met een Pascal-compiler compileren en toevoegen aan een applicatie. De databestanden 
blijven daarbij benodigd. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om regels te debug
gen. Men kan bijvoorbeeld stapsgewijs de regels doorlopen. Het systeem is bedoeld voor 
grafeem-naar-foneem-vertaling waarbij ook regelgestuurde plaatsing van prosodische sym
bolen kan plaatsvinden. 

De regels worden volgens een soortgelijke notatie als die van Chomsky en Halle gede
clareerd . De taal is daarnaast uitgebreid tot een soort Pascal-achtige taal. Datareeksen 
moeten worden gedeclareerd zoals men dat ook met variabelen doet in Pascal. Deze da
tareeksen kunnen uit verschillende lagen bestaan, bijvoorbeeld één voor de invoerreeks 
van grafemen en één voor de uitvoerreeks van fonemen . Features worden in de regelbe
standen gedeclareerd. De notatie ligt heel dicht bij die van verzamelingen. Voorbeeld: 
feat cijfer= [0123456789] . Er kunnen variabelen worden gedeclareerd om informatie 
gemakkelijk tussen de verschillende lagen van de datastructuur te kunnen kopiëren. Woor
denboeken kan men vanuit het regelbestand aanroepen en er kunnen links worden gelegd 
naar externe modules. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt van niet-Depes-functies. Het 
werken met subroutines is mogelijk. 

In expressies moet men aangeven op welke laag van de datastructuur de betreffende uit
drukking betrekking heeft; de volgende regel kopieert een a van de laag grafemen naar de 
laag fonemen: 
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l<grafemen:a>l--->l<fonemen:a>I 

Men kan ervoor zorgen dat de verschillende lagen gesynchroniseerd blijven. Hierdoor is het 
onder andere mogelijk om prosodische symbolen, die de gebruiker zelf in de grafeemreeks 
heeft aangebracht , in een aparte laag onder te brengen en te zorgen dat deze op de juiste 
plaats bij de fonemen blijven. Depes heeft in principe geen voorzieningen om berekeningen 
met getallen uit te voeren. Daarvoor moet men uitwijken naar zelfgeschreven, externe 
functies. 

Men kan kiezen uit een aantal redeneringsmechanismen: 

1. Het standaard mechanisme doorloopt voor elke regel de datastructuur van links naar 
rechts. De regels worden van boven naar beneden doorlopen. 
Notatie: from left to right begin . . . end; 

2. De datastructuur wordt voor elk regel van rechts naar links doorlopen . De regels 
worden van boven naar beneden doorlopen. 
Notatie: from right to left begin ... end; 

3. De datastructuur wordt hier voor elk regel van links naar rechts doorlopen. De regels 
worden van boven naar beneden doorlopen, totdat één van de regels 'vuurt'. 
Notatie: do until first begin ... end; 

4. De regels worden van boven naar beneden doorlopen voor elke positie in de data
structuur, totdat één van de regels 'vuurt'. De datastructuur wordt doorlopen van 
links naar rechts. 
Notatie: rule until first begin ... end; 

5. De regels worden van boven naar beneden doorlopen voor elke positie in de data
structuur. De datastructuur wordt doorlopen van links naar rechts. 
Notatie: rule until last begin ... end; 

Het nesten van verschillende redeneringsmechanismen is toegestaan . 

Het gehele systeem is geschreven in Pascal en in werkende vorm beschikbaar voor Dos
machines. 

In het kort samengevat zijn de voordelen van dit systeem: 

• De snelheid van een compiler. 

• Directe ondersteuning voor woordenboeken. 

• Debugging. 

• Gemakkelijke, Pascal-achtige regeltaal. 

• Meerlaagsdatastructuur. 

• Lagen kunnen gesynchroniseerd worden. 
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• Uitgebreid scala redeneringsmechanismen. 

De nadelen zijn : 

• Ongemakkelijke aanpassing van regels door compiler opzet; na elke verandering moet 
er opnieuw gecompileerd worden. 

• De gegenereerde code is Pascal-code. 

• Hoewel het een compiler is, blijven er databestanden nodig. 

• In expressies moet de bedoelde laag in de datastructuur aangegeven worden; dit leidt 
tot meer typewerk. 

• Standaard geen rekenkundige ondersteuning. 

Toolip 

Toolip [9] staat voor Tool for Linguistic Processing. Het is ontwikkeld in 1989 door H. 
van Leeuwen op het Instituut voor Perceptie Onderzoek in Eindhoven. Naast het gebruik 
voor grafeem-naar-foneem-vertaling kan het systeem ook gebruikt worden als gereedschap 
voor een statistische analyse van grafeem/foneem-relaties. Het systeem bestaat uit een 
compiler en een interpreter. Deze laatste wordt ook wel de pattern matcher genoemd. De 
compiler genereert namelijk bestanden die moeten worden geïnterpreteerd door de pattern 
matcher. Dit brengt met zich mee dat een conversie van grafemen-naar-fonemen minder 
snel kan worden uitgevoerd dan bij een opzet waarbij alleen een compiler wordt gebruikt. 
Doordat alle regelafhankelijke informatie in een apart bestand wordt bewaard , kan deze 
·echter wel altijd worden vernieuwd zonder dat het gehele systeem opnieuw moet worden 
gecompileerd. Dit kan belangrijk zijn in bijvoorbeeld een onderzoeksomgeving of in een 
commerciële applicatie, waarvan verwacht wordt dat de taalkundige kennis vaak aangepast 
moet worden . 

Zoals alle andere bekeken systemen gaat ook TooLip uit van de theorieën van Chomsky en 
Halle [2] . Regels worden gegroepeerd in modules. Er bestaan drie typen modulen , namelijk: 
voor grafeem-naar-grafeem-vertaling (g-g) , voor grafeem-naar-foneem-vertaling (g-+f) en 
voor foneem-naar-foneem-vertaling (f-f) . Van de typen g-g en f-f kunnen er meerdere 
achter elkaar geschakeld worden. De stap g-+f kan slechts éénmaal worden uitgevoerd. De 
modules kunnen dus in de volgende volgorde worden uitgevoerd: g...:..g-f ...:..f. Het totaal 
van zo'n module-sequentie noemt men een conversion scheme. 

Elke module opereert op één invoerreeks en één uitvoerreeks. In een regel heeft de focus 
altijd betrekking op de invoerreeks en de change altijd op de uitvoerreeks. De linker- en 
rechtercontext kunnen op beide betrekking hebben. In een module van het type g-g wordt 
de invoerreeks gevormd door de output van de vorige module of- als het de eerste module 
is - de invoer van het conversion scheme. De invoer voor een module van het type g-+f 
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wordt gevormd door de uitvoer van de laatste g---tg-module. De invoer van een f-f-module 
wordt gevormd door de uitvoer van de g---tf-module. 

· Features kunnen naar wens worden gedeclareerd. Daarnaast is er de mogelijkheid labels te 
gebruiken om bijvoorbeeld zinsaccenten aan te geven. Een belangrijk verschil in de notatie 
van de regels in vergelijking tot andere systemen zit in het concateneren van expressies; alle 
symbolen moeten worden gescheiden door middel van komma's. Om een 'of' of een 'en' 
uit te drukken worden de in de fonologie gebruikelijke twee dimensionale notaties gebruikt . 
Wanneer er bijvoorbeeld zowel een a als een b als linkercontext mag voorkomen in een 
bepaalde situatie, dan moet dat als volgt ingetypt worden: 

. . . -> ... / a 
b 

Er is een notatie om aan te geven dat een bepaald karakter een minimaal en/of maximaal 
aantal keren mag voorkomen. Er is veel moeite gedaan om volledige ondersteuning voor 
de negatie te bieden. Het blijkt dat de implementatie hiervan niet triviaal is . 

De integratie van een woordenboek voor uitzonderingen is mogelijk. Om het de gebruiker 
gemakkelijk te maken , kunnen macro's worden gebruikt. Daarnaast is er een constructie 
voor metathesis. Met een voorbeeld is het nut van deze voorziening snel in te zien: In de 
Nederlandse taal worden getallen vaak 'andersom' uitgesproken, bijvoorbeeld 36 +-+ zesen
dertig. Ergens in de module die de expansie uitvoert, is daarom een regel nodig die de 3 
en de 6 omdraait. Dat kan handig met de metathesis voorziening, bijvoorbeeld: 

<+nurn>i,<+nurn>j -> <+nurn>j,<+nurn>i / ... _ ... 

Er zijn verschillende regel ontwikkel-gereedschappen aanwezig. Ten eerste zijn er drie 
debugging mogelijkheden, te weten: de uitvoer van elke afzonderlijke module kan worden 
bekeken. de prestaties van regels in een bepaalde module kunnen worden bekeken en het 
controleren van focus en contexten kan per regel worden bekeken. Ten tweede kan van elke 
regel de frequentie van aanroep bijgehouden worden, zodat minder frequent aangeroepen 
regels verder naar achter geplaatst kunnen worden voor snellere conversies. Als laatste 
zijn er nog twee typen afleidingsgeschiedenis te bekijken. De eerste laat per module voor 
een bepaalde invoer de gesynchroniseerde uitvoer zien. De tweede laat per gevonden focus 
segment de verschillende changes met elk de opgetreden frequentie zien, bijvoorbeeld: 

c (671) -> K 78.5% 
cc (10) -> K 100.0% 
ch (153) -> K 1.3% 

S 21. 5% 

SJ 30.7% TSJ 1.3% X 66.7% 

De eerste regel houdt in dat een c in de invoer in 78,5% van de gevallen naar een K en in 
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21,5% van de gevallen naar een Sis vertaald. 

De invoer kan naar believen van links naar rechts of van rechts naar links worden doorlopen. 
De regels worden van boven naar beneden doorlopen totdat één van de regels 'vuurt'. Dit 
standaard redeneringsmechanisme wijkt af van de standaard redeneringsmechanismen van 
de andere systemen die hier worden bekeken. Om hetzelfde mechanisme te verkrijgen als 
het standaard mechanisme van bijvoorbeeld Depes moet elke regel in een aparte module 
worden opgenomen. Het systeem is geschreven in Pascal. 

De voordelen van dit systeem zijn in het kort: 

• Gemakkelijke aanpassing van regels door interpreter opzet. 

• Gescheiden in- en uitvoer voor elke module. 

• Volledige ondersteuning voor negatie. 

• Ondersteuning voor woordenboek voor uitzonderingen. 

• Uitgebreide mogelijkheden voor de linguïst om regels te evalueren en debuggen . 

En de nadelen zijn : 

• Verminderde snelheid door interpreter opzet. 

• Er zijn slechts twee lagen beschikbaar in de datastructuur. 

• De code is Pascal-code. 

• Beperkte keuze aan redeneringsmechanismen. 

Fonpars 

Fonparsl [8] is ontwikkeld in 1987 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen door J. Kerkhoff 
en J. \Vest er. Fonpars valt in de groep van de regelcompilers. De oorspronkelijke versie 
was geschreven in Pascal en draaide op een Vax-computer. De uitvoer van de compiler 
,,·as Pascal-code. Later (1990) is Fonpars door L. Elich aangepast voor gebruik op Dos
machines in verband met het PolyGlot Text-To-Speech project en intonatie onderzoek. De 
compiler is aangepast om c-code te kunnen produceren en later is de compiler zelf omgezet 
in c-code. Toen de compiler werd aangepast voor gebruik op Dos-machines is er ook een 
programma aan het systeem toegevoegd, namelijk een feature-table compiler. Door middel 
van deze table-compiler kan men een bestand met een kenmerkentabel omzetten in een stuk 
programma-code dat samen met de programma-code uit de regelcompiler bijvoorbeeld een 
grafeem-naar-foneem-vertaler vormt. Omdat de compiler een nogal rijke geschiedenis heeft , 
is er in de loop der jaren nogal wat aan veranderd om telkens weer te kunnen voldoen aan de 
eisen die een bepaald project of onderzoek stelt. Helaas zijn niet al deze veranderingen goed 
gedocumenteerd. Daarnaast zijn er nogal wat zaken die hardcoded in de code zijn terug te 
vinden . Een voorbeeld vormen hier de categorienamen. De verschillende modules van een 
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linguïstische analyse brengt men onder in een categorie. De naamgeving van deze categorie
en is beperkt, omdat er afhankelijk van deze naam andere mogelijkheden beschikbaar 
zijn. De uitbreidingen die in de loop der jaren zijn toegevoegd bieden ondersteuning voor 
bereking van intonatie contouren en duur. 

Fonpars gebruikt als in- en uitvoer een éénlaagsdatastructuur. Dit betekent dat elke regel 
betrekking heeft op dezelfde karakterreeks waarin grafemen en fonemen door elkaar kunnen 
voorkomen. Hierdoor wordt een grote discipline van de linguïst geëist. De regels werken 
daardoor wel volgens een eenvoudig principe; zoals in een tekstverwerker zoek en vervang, 
maar nu is er daarbij de mogelijkheid contexten aan te geven. 

Features kunnen in een apart bestand gedeclareerd worden. De plaatsing van de diverse 
tekens in het bestand moet zeer nauwgezet gebeuren. Metathesis wordt niet alleen op 
karakter niveau ondersteund (zie Toolip ), maar ook op feature niveau . Daarnaast zijn er 
uitgebreide mogelijkheden veel voorkomende, op elkaar gelijkende regels compact op te 
schrijven in één regel. De negatie wordt gedeeltelijk ondersteund . 

Er is zeer weinig ondersteuning voor het debuggen van regels. Er worden bestanden aan
gemaakt waarin voor elke fonologische regel wordt aangegeven op welk regelnummer in 
het bestand met fonologische regels de betreffende regel te vinden is. Wanneer er dus tij
dens het compileren een fout optreedt, kan in deze bestanden teruggevonden worden welke 
fonologische regel deze fout veroorzaakte. 

Het standaard redeneringsmechanisme doorloopt alle regels van boven naar beneden en 
past deze één voor één toe op de invoer. De invoer wordt daarbij van links naar rechts 
doorlopen . Door middel van zogenaamde windows kan hiervan worden afgeweken. Bij 
zo'n window moet men een voor het window globale voorwaarde opgeven. Er zijn twee 
gedocumenteerde2 mogelijkheden: 

1. De invoer wordt van links naar rechts doorlopen en op elk karakter worden de regels 
één voor één toegepast , totdat één van de regels vuurt. De regels worden van boven 
naar beneden doorlopen . 
Notatie: [ ! ] BEGIN <voorwaarde> ... [ ! ] EINDE 

2. De invoer wordt van links naar rechts doorlopen en op elk karakter worden de regels 
één voor één toegepast. De regels worden van boven naar beneden doorlopen. 
Notatie: [-] BEGIN <voorwaarde> . . . [-] EINDE 

De voordelen van dit systeem zijn in het kort: 

• De snelheid van een compiler. 

2Er bestaat een derde mogelijkheid, maar deze is niet gedocumenteerd en geeft afhankelijk van de plaats 
ten opzichte van andere windows verschillende resultaten... Daarnaast klopt de in de documentatie [8] 
gegeven notatie niet . Uit enkele tests is gebleken dat de karakters tussen [ en ] verwisseld zijn . De 
genoemde mogelijkheden werken echter correct . 
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• Mogelijkheden voor berekening van duur en intonatie. Dit is echter niet gedocumen
teerd. 

• Zeer uitgebreide mogelijkheden om regels compact op te schrijven. 

• De gegenereerde code is c-code. 

De nadelen zij: 

• Ongemakkelijke aanpassing van regels door compiler opzet; na elke verandering moet 
er opnieuw gecompileerd worden. 

• Eénlaagsdatastructuur. 

• Slechte documentatie en niet-robuuste implementatie. 

• Weinig mogelijkheden voor debugging van regels. 

2.4 Conclusie 

Een op zichzelf staand onderdeel van tekst-naar-spraak-systemen is de taalkundige analyse. 
Deze analyse kan voor een groot deel worden uitgevoerd door middel van regels. Deze 
regels moeten op een bepaalde wijze toegepast kunnen worden op een karakterreeks . Een 
veel gebruikte methode is het gebruik van een compiler. De compiler vertaald de regels 
in een uitvoerbaar programma, waaraan de karakterreeks toegevoerd kan worden. Naast 
compilers worden ook wel interpreters gebruikt. De meeste systemen zijn gebaseerd op de 
theorieën van Chomsky en Halle [2]. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat compilers sneller zijn dan interpreters. Een 
nadeel van een compiler is echter de inflexibiliteit wanneer de regels aangepast moeten 
worden. Het voordeel van een interpreter is dat taalafbankelijke kennis extern opgeslagen 
kan worden. Een meerlaagsdatastructuur voor in- en uitvoer kan voordelen bieden. Een 
voorwaarde is echter dat de verschillende lagen gesynchroniseerd kunnen worden . Een 
enkellaagsdatastructuur stelt strengere eisen aan de gebruikte regels. Er moet uit meerdere 
redeneringsmechanismen gekozen kunnen worden. Er moet een ondersteuning zijn voor 
woordenboeken , wanneer daarvan veel gebruik zal worden gemaakt. Kleine woordenboeken 
kunnen door middel van regels worden geïmplementeerd; voor elk (uitzonderings-)woord 
wordt een expliciete vertaalregel gemaakt. Extra mogelijkheden van de interpreter of 
compiler kunnen de regels aanzienlijk compacter maken. De documentatie van software 
is zeer belangrijk. Voor fonologen is het belangrijk dat er debugging faciliteiten in de 
interpreter of compiler aanwezig zijn. Een fonoloog zal waarde hechten aan statistische 
analyses van zijn regels, omdat hij daarmee zijn regels kan optimaliseren. 

Fonpars kan - vanuit de theorie gezien - een redelijk goed systeem zijn . Helaas is echter 
gebleken dat goede documentatie ontbreekt en dat de implementatie niet-robuust is -

20 



hierbij is gekeken naar de laatste versie. Fonpars mist een meerlaagsdatastructuur en lijdt 
aan de nadelen van een compiler. Fonpars biedt echter wel uitgebreide mogelijkheden voor 
het compact noteren van regels en heeft de snelheid van een compiler. 

Zowel Toolip als Depes kunnen - vanuit de theorie - worden gezien als betere systemen 
dan Fonpars. Beide systemen bieden twee- of meerlaagsdatastructuren. Toolip heeft daar
naast het voordeel dat het een interpreter is. Een nadeel van beide systemen is dat de code 
Pascal-code is. Beide systemen bieden goede debugging faciliteiten . 
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Hoofdstuk 3 

De vertaling van Fonpars van Dos 
naar Unix 

In dit hoofdstuk wordt de vertaling en het documenteren van Fonpars besproken . Ten eerste 
zal aangegeven worden waarom Fonpars gekozen is, welke extra eisen door Spengi opgelegd 

· worden aan een grafeem-naar-foneem-vertaler en wat de problemen waren bij het vertalen 
van Dos naar Unix. Vervolgens wordt de opgestelde documentatie en gebruikershandleiding 
gegeven. Tenslotte wordt het beschikbare systeem geëvalueerd. 

3.1 De keuze, het vertalen en het documenteren 

Het is voor de hand liggend de grafeem-naar-foneem-vertaler in ansi-c te implementeren , 
omdat Spengi ook in ansi-c is geschreven. Daarnaast zou het handig zijn als de vertaler , 
net als Spengi zelf, als een module aangeroepen kan worden. De invoer van de vertaler 
zal bestaan uit gewone, getypte tekst en de uitvoer moet bestaan uit Sampa-fonemen (zie 
tabel A.l in bijlage A). Gezien de structuur van Spengi gaat de voorkeur uit naar een 
regelinterpreter, omdat daarbij de taalafhankelijke kennis extern kan worden opgeslagen . 

Hoewel Fonpars, zoals in paragraaf 2.3.2 is vastgesteld, niet het beste systeem is, wordt 
toch van dit systeem uitgegaan om een grafeem-naar-foneem-vertaler voor Spengi/Unix te 
ontwikkelen en wel om de volgende redenen: 

• Fonpars is in c-vorm beschikbaar op het IPO, echter specifiek voor Dos. De gegene
reerde code kan als module aangeroepen worden. 

• Op het IPO zijn fonetische regels voor Fonpars beschikbaar, welke een deel van de 
taalkundige analyse voor hun rekening nemen. Deze regels produceren geen Sampa
fonemen , maar middels enkele extra regels kan hiervoor gezorgd worden (zie hoofd
stuk 4) . 
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• Andere op het IPO beschikbare systemen (bijvoorbeeld Toolip) hebben te veel prak
tische bezwaren; de systemen zijn te uitgebreid voor deze applicatie. 

• Er is op korte termijn behoefte aan een werkende grafeem-naar-foneem-vertaler voor 
Spengi. 

Dat Fonpars geen interpreter is, is waarschijnlijk het grootste bezwaar tegen Fonpars. 
Hierdoor kan de taalafhankelijke kennis niet extern opgeslagen worden zonder de hele 
applicatie opnieuw te compileren. 

Zoals eerder gezegd is Fonpars beschikbaar in Dos-specifieke c-code. Door middel van 
enkele kleine aanpassingen moest het dus mogelijk zijn deze code op een Unix-machine te 
compileren. De volgende zaken zijn daarvoor uitgevoerd: 

• Het grootste struikelblok was de machine-afhankelijke code, die door alle sources ver
spreid was. Deze code is nu opgenomen in een apart bestand en kan dus gemakkelijk 
aangepast worden . 

• Er waren enkele niet ansi-c functies aanwezig. Deze zijn in een apart bestand ge
implementeerd door middel van ansi-c code. 

• Om de code compacter te maken is gekeken of bepaalde opties zouden kunnen ver
dwijnen . Er was een voorziening om automatisch batch-bestanden en makefiles aan 
te maken. Deze bestanden konden in Dos of in Vax formaat worden aangemaakt. 
Deze voorziening is verwijderd. 

• Er was een voorziening voor een setup-bestand. Omdat in dit bestand slechts één 
optie van belang was voor Fonpars, is deze voorziening verwijderd. (De andere opties 
in het bestand hadden betrekking op een ander tekst-naar-spraak-systeem waarin 
Fonpars werd gebruikt .) De van belang zijnde optie is verplaatst naar het bestand 
met systeemafhankelijke zaken. 

Er is een object georiënteerde interface gemaakt, zodat een verzameling regels als een 
module aangeroepen kan worden. Daarnaast is er een testprogramma geschreven , waarmee 
een verzameling regels toegepast kan worden op een bestand met één of meerdere zinnen . 

De opgestelde software-documentatie is te vinden in bijlage B. Hierin wordt de grove 
structuur van Fonpars weergegeven. Deze documentatie is zodanig opgezet dat deze los 
van dit verslag gebruikt kan worden. Ook de gebruikershandleiding kan los van dit verslag 
gebruikt worden en is te vinden in bijlage C. Deze handleiding zorgt ervoor dat een 
gebruiker snel een werkende library en/of testprogramma kan opbouwen. 
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3.2 Evaluatie van het systeem 

Het huidige systeem biedt de mogelijkheid tot compilatie van regelbestanden en zoge
naamde feature-tabellen. Het systeem kan onder verschillende besturingssystemen gebruikt 
worden en werkt in ieder geval onder Dos en Unix. De grove structuur van het systeem is 
nu gedocumenteerd en er is een gebruikershandleiding voor de Unix-versie. Helaas zijn er 
nogal wat tekortkomingen, namelijk: 

• De maximale lengte van de invoer is hardcoded vastgelegd. Door middel van re
gels kan de invoerreeks langer worden . Denk daarbij bijvoorbeeld aan expansie van 
afkortingen, getallen en dergelijke. Wanneer hierdoor de maximale lengte wordt over
schreden stuit men op een run-time error. 

• Fonpars is een compiler. Taalafhankelijke kennis komt dus altijd in een applicatie 
terecht. Eén van de basiseisen van Spengi is echter dat taalafhankelijke kennis extern 
wordt opgeslagen. Fonpars kan dus nooit gezien worden als een tool dat deel uitmaakt 
van Spengi . 

Daarnaast is het nogal omslachtig om Fonpars te gebruiken in een onderzoeksomge
ving; na elke aanpassing van de regels moet de gehele applicatie opnieuw gecompileerd 
worden. 

• Fonpars bestaat uit twee programma's, namelijk featc en flowc . featc is een 
programma om zogenaamde feature-tabellen te compileren. flowc wordt gebruikt 
voor het compileren van regelbestanden. Omdat er geen directe koppeling bestaat 
tussen de twee programma's, kan er niet automatisch getest worden of een in het 
regelbestand gebruikt feature gedefinieerd is in een feature-tabel. Dit kan leiden tot 
niet-compileerbare code. 

• Fonpars kan gebruikt worden voor parameterberekeningen, zoals bijvoorbeeld fo
neemduurberekeningen. Deze ondersteuning is echter niet nodig. Tevens is dit niet 
gedocumenteerd, wat kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag in het geval van foute 
invoer ( zie ook hieronder). 

• Fonpars bevat nogal veel bugs en geeft geen nette foutmeldingen op foute regelbe
standen. Het is zelfs mogelijke niet-compileerbare c-code te laten genereren zonder 
een foutmelding . Dit is vooral te danken aan een compileropzet die niet de algemene 
opzet volgt, zoals besproken in bijvoorbeeld het college Compilers [4]. Fonpars mist 
bijvoorbeeld een lexica! scanner en een correcte parser. 

• De geproduceerde c-code is niet geheel ansi-c. Er zijn wat problemen met de defi
nities/declaraties van enkele functies/variabelen (zie paragraaf B.4 in de software
documentatie). 

• Het is nogal omslachtig om telkens de hele cycles van het compileren te doorlopen 
zonder gebruik te maken van batch- of makefiles. 
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3.3 Conclusie 

Fonpars kan op dit moment niet gezien worden als een robuust pakket voor de ontwikkeling 
van fonologische regels. Fonpars bevat daarvoor teveel tekortkomingen. De vraag is of het 
de moeite waard is om deze tekortkomingen op te lossen. Het is waarschijnlijk verstandi
ger over te stappen op een ander systeem of het systeem te herschrijven. De opgestelde 
documentatie en handleiding kunnen bij het herschrijven als leidraad dienen. 

Wanneer er een werkende verzameling regels ter beschikking is, kan Fonpars nog iets be
tekenen; de regels kunnen worden gecompileerd tot een werkend programma. 

Hoewel de voorziening voor automatische generatie van batch- en makefiles voor Dos en de 
Vax is verwijderd om te komen tot compacte code, zou het handig zijn als zo'n voorziening 
opnieuw aangebracht zou worden, maar dan voor Unix (en Dos wanneer dit nodig is) . 
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Hoofdstuk 4 

De integratie van de 
grafeem-naar-foneem-vertaler met 
Spengi 

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven hoe de bestaande verzameling van regels in elkaar 
zit. Vervolgens zal worden uitgelegd hoe de uitvoer van deze regels aan de specifieke eisen 
Yan Spengi is aangepast. Daarna zullen de prestaties van de regels aan de orde komen . 
Tenslotte worden conclusies ten aanzien van de bruikbaarheid van de regels getrokken . 

4.1 Twee bestaande verzamelingen van regels 

Op het IPO is een verzameling regels voor Fonpars beschikbaar. De regels zijn oorspron
kelijk ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). De verzameling bestaat 
uit drie bestanden. Hieronder staat aangegeven wat elk van de bestanden ongeveer doet . 

graf on . dat voert achtereenvolgens uit: cijferexpansie, algemene expansie, verwer
king van diacritische tekens, verwerking van uitzonderingen d.m.v. woordenboek, 
verwerking van buitenlandse/latijnse lettersequenties, plaatsen van morfeemgrenzen. 
grafeem-naar-foneem-vertaling, plaatsing van klemtoontekens en syllabificatie. 

graf o2. dat brengt enige aanpassingen en correcties aan. 

ipof ono. dat vertaalt de verkregen KUN-fonemen naar !PO-fonemen. 

Het zal duidelijk zijn dat het laatste bestand onnodig is, wanneer deze regels gebruikt gaan 
worden in combinatie met Spengi . Spengi vereist Sampa-fonemen als invoer en dus kunnen 
de KUN-fonemen beter meteen vertaald worden in Sampa-fonemen. 
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4.2 De vertaling van KUN- naar Sampa-fonemen 

In tabel A.l in bijlage A staan de KUN- en Sampa-fonemen naast elkaar weergegeven. De 
vertaling van KUN- naar Sampa-fonemen zou door middel van een programma kunnen 
worden uitgevoerd, maar het is voor de hand liggend gebruik te maken van enkele regels. 

Het ontwikkelen van een module met de benodigde regels is zeer eenvoudig, zoals te zien is 
in bijlage D. Daar Spengi niet geheel volgens de Sampa-specificatie werkt, treden er enkele 
afwijkingen op ten opzichte van de tabel. Daarnaast produceren de KUN-regels niet altijd 
de KUN-fonemen, zoals gespecificeerd in de tabel. 

Bij een test bleek dat de bestaande regels de klemtoontekens voor de medeklinkers zetten ; 
Spengi wil de klemtoontekens echter voor de klinkers. Door middel van drie regels kunnen 
deze tekens verplaatst worden naar de juiste positie (zie bijlage D). 

De verkregen module wordt achter de eerste (graf on. dat) en tweede (graf o2. dat) module 
geplaatst en gecompileerd. De resulterende c-code kan met de in de handleiding bespro
ken interface worden gecompileerd tot een library. Deze library kan worden aangeroepen 
vanuit een user interface voor Spengi of vanuit het tevens in de handleiding besproken 
test programma. 

4.3 Evaluatie 

Met behulp van het testprogramma zijn enkele ruwe tests uitgevoerd . Eén test bestond uit 
het toevoeren van enkele zinnen en getallen. Een andere test bestond uit het vertalen van 
een grote hoeveelheid orthografische tekst naar fonemen voor een daadwerkelijke applicatie. 
De uitvoer van het testprogramma werd toegevoerd aan Spengi. 

Bij de tests is het volgende naar voren gekomen: 

• De expansie van getallen gaat goed. Bijvoorbeeld: 

100 h□nd©rt 

76546 zEs©nz 11 ev©nt©xd9yz©nt v 11 EifhOnd<DrtsEs©nvert©x 
998 nex©hOnd<DrtAxt©n 11 ex<Dnt<Dx 

Er treedt echter een vreemd verschijnsel op wanneer een getal direct aan het begin 
van de invoer staat; het eerste foneem van de vertaling verdwijnt dan namelijk. 

• Zinnen worden over het algemeen goed vertaald; enkele kleine correcties blijken soms 
echter nodig. De regels worden daardoor niet onbruikbaar. Zeker bij het vertalen 
van grote hoeveelheden orthografische tekst kunnen de regels van dienst zijn. 

Enkele voorbeelden: 
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De reus loopt het bos in met een pan soep.-+ 
d© r2s l"opt <Dt bOs In mEt <Dm pAn s"up 

Op het IP□ doet men onder andere onderzoek naar 
foneem-naar-spraak-systemen.-+ 
Op <Dt "i p"e ?o d"ut mEn Ond©r "And©r<D "Ond©rzuk nar 
fon 11 emn 11 arspr 11 aks 11 istem© 

Een storende 'fout ' was dat niet alle geproduceerde foneemparen (difonen) in de 
database van Spengi voorkwamen. Dit trad onder andere op bij de stukjes tekst uit 
tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Difonen die niet in Spengi's difonendatabase voorkomen 

Tekst: 
opdracht 
termijn 
behoefte aan 
de algemene 
gekeken en 
de installatie 
de ontwikkeling 
technische universiteit 
de uitvoer 

Difoon: 
b d 
Ei N 
© a 
© A 
© E 
© I 
© 0 

© y 
© 9y 

• Bij de test waarbij tekst voor een daadwerkelijke applicatie werd gebruikt , kwam 
naar voren dat de klemtoontekens niet altijd op de juiste plaats staan . Omdat het 
hier echter niet om zinnen ging, maar om korte stukjes tekst , kan nu geen oordeel 
gegeven worden over de kwaliteit van de plaatsing van de klemtoontekens. 

Voor een namvkeurigere test van de regels zal er door een deskundig persoon (fonoloog ) 
naar de regels gekeken moeten worden. 

4.4 Conclusie 

De bestaande verzameling regels werkt goed en in combinatie met de module, die de I~UI\
fonemen omzet in Sampa-fonemen, is de uitvoer te gebruiken als invoer voor Spengi. Omdat 
de vertaling van grafemen naar fonemen niet altijd foutloos is, zal de geproduceerde uitvoer 
op fouten gecontroleerd moeten worden. De bestaande regels kunnen dus gezien worden 
als een tool voor iemand die een grotere hoeveelheid tekst moet vertalen van grafemen naar 
fonemen. Men hoeft dan slechts hier en daar correcties aan te brengen. 
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Een probleem vormen de geproduceerde difonen die niet in de database van Spengi voor
komen . Hier zijn twee verschillende oplossingen mogelijk. De eerste is het aanpassen van 
de difoondatabase van Spengi. Een tweede oplossing is het aanpassen van de regels ; dit 
is echter niet aan te raden, omdat - zoals eerder gezegd - Fonpars niet geschikt is als 
ontwikkelomgeving. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

Op de korte termijn vormt de aan Unix aangepaste versie van Fonpars (versie 3.0) in 
combinatie met de bestaande verzameling regels een oplossing in de situaties waarin stukken 
tekst geconverteerd moet worden van grafemen naar fonemen. Dit is waarschijnlijk vooral 
het geval bij applicaties waar de uit te spreken tekst reeds bekend is. Daar wordt de 
tekst namelijk meestal in de vorm van fonemen opgeslagen. Iemand met enige kennis van 
grafeem-naar-foneem-vertaling blijft hier echter onmisbaar, omdat de gevonden vertaling 
niet altijd foutloos is. Het is aan te bevelen de grafeem-naar-foneem-vertaler te integreren 
in de GUi voor Spengi. De gevonden vertaling kan dan, door gebruik te maken van 
de GUi , beluisterd, gecorrigeerd en opgeslagen worden. Op deze manier kan een groot 
stuk tekst redelijk efficiënt vertaald worden. Eén opmerking moet hier geplaatst ,,.·orden: 
Het probleem van de ontbrekende difonen in de database van Spengi zal opgelost moeten 
worden . Het ontbreken van automatische generatie van batch- en makefiles is vervelend ; 
een kleine toevoeging biedt hier uitkomst. 

Op de lange termijn is Fonpars ontoereikend voor wat betreft de ondersteuning in de 
ontwikkeling en het onderhoud van regels. Het aantal tekortkomingen is te groot om deze 
op te lossen zonder over te gaan op een nieuw systeem. Op de lange termijn zal er dus 
àf een nieuw systeem ontwikkeld moeten worden àf een ander systeem gebruikt moeten 
worden . De bestaande regels zouden misschien wel kunnen worden geconverteerd naar het 
nieuwe systeen, daar de meeste systemen ongeveer dezelfde notatie gebruiken. 

Een nieuw systeem moet ongeveer een structuur hebben zoals is afgebeeld in figuur 5.1. 
Deze structuur lijkt enigszins op die van Toolip [9] en is gedeeltelijk ontleend aan de theorie 
beschreven in [4] . Bij Toolip vormen de scanner en de parser echter een compiler en wordt 
de doelapplicatie alleen voorzien van de pattern matcher. Omdat bij een nieuw systeem 
de voorkeur uitgaat naar een interpreter vanwege de mogelijkheid taalafhankelijke kennis 
extern op te slaan, moet bij nieuwe systeem de scanner, de parser en de pattern matcher 
in de applicatie opgenomen worden. 

De scanner en de parser genereren bij het opstarten van de applicatie patronen. Voor 
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bestandsnaam 

regelbestanden scanner 

tokens 

parser 

patronen/regels 

grnf eemstring pattern matcher f oneemstring 

Figuur 5.1: Structuur van interpreter 

elke regel worden vier patronen gemaakt, namelijk voor de focus, change, linkercontext en 
rechtercontext . Deze patronen kunnen bestaan uit pointer-structuren. Elke teken of feature 
krijgt in de structuur zijn eigen node. Vervolgens kunnen door middel van pointers lussen 
(·x of meer maal y' ), splitsingen ('x of y') , enz. aangegeven worden (zie ook Toolip [9]). De 
pattern matcher verwerkt de invoerreeks (grafemen) aan de hand van de patronen tot een 
uitvoerreeks (fonemen) . Het genereren van de patronen bij het opstarten gebeurd tijdens 
het parsen van de regelbestanden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een scanner welke 
afzonderlijke tokens leest uit de regelbestanden. In de scanner en de parser wordt het 
regelformalisme voor de regelbestanden vastgelegd . Een voorbeeld van een grammatica die 
voor de parser gebruikt kan worden is afgebeeld in bijlage E. 

·wanneer het systeem op deze manier wordt opgebouwd en er wordt gewerkt volgens de 
methode beschreven in [4], wordt er een zeer robuust systeem verkregen met een goede 
foutenafhandeling. Bovenstaande structuur en werkwijze is in een relatief korte tijd uit te 
voeren. 

Toekomstperspectieven binnen de groep Horen en spraak wijzen er op dat er waarschijnlijk 
geen nieuw systeem zal worden ontwikkeld. Men zal door samenwerking met de groep 
Taal komen tot een beter systeem. Het is zeer belangrijk vanaf het begin zorg te dragen 
voor duurzame software-ontwikkeling (zie [10]), zodat software in de loop der tijd niet 
onbruikbaar wordt . 
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Nawoord 

Deze stage stond naar mijn mening veel dichter bij de parktijk dan andere stages op de 
TUE. Resultaten worden op het IPO op korte termijn gebruikt in applicaties. Daarnaast 
is de commerciële invloed van Philips duidelijk merkbaar. Prioriteiten liggen op het IPO 
anders dan op de TUE. Dit bevestigt in positieve zin mijn gedachten over 'het bedrijfsleven' . 
Als TUE'er heb ik vaak de neiging te zoeken naar de 'ideale' oplossing (overkill) in plaats 
van een efficiënte oplossing die voldoet. Paul Kaufholz heeft mij zo nu en dan gewezen 
waar de prioriteiten lagen en deze wil ik daarom hier bedanken voor zijn begeleiding en 
hulp. Tevens wil ik hier bedanken: Arthur Dirksen en Leo Vogten voor de literatuur en 
discussies over fonologie en Fonpars, Jan-Roelof de Pijper voor het a:-testen onder Cnix 
(allen IPO) en dhr. J. Blom voor zijn bereidheid mijn contactpersoon op de TUE te zijn. 

b©rev©l . .. 
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Bijlage A 

KUN- en Sampa-fonemen 

(Bron : appendix Bin [7].) 

Tabel A.1: De equivalente KUN- en Sampa-fonemen 

Grafeem 
(voorbeeld) KUN-foneem Sam pa-foneem 
mAt A A 
bEdoel & @ 

pUt u y 

lEs E E 
pit I I 
rüt 0 0 
r0Et y u 
flJUt u y 
lIEp 

mAAt a a: 
lEEs e e: 
kEUs @ 2: 
r00d 0 o: 

k0Ud AU Au 
. rEis EI Ei 

mUis UI 9y 
crEme E: E: 
z0ne 0 : 0: 
frEUle U: 9: 
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Grafeem 
(voorbeeld) KUN-foneem Sam pa-foneem 
Pas p p 
Tas t t 
Kas k k 
Bas b b 
Das d d 
Goal G g 

Lang l 
Rang r r 
Jan j J 
Wang w w 

Fok f f 
Sok s s 
SJaak s s 
Gok X X 

Veer V V 

Zeer z z 
bagaGe z z 
Hang h h 

Meer m m 
Neer Il Il 

baNG N N 

silence 
glottal stop C ? 

glottal stop % ? (regels produceren % i .p .v. c) 

poTJe C tj (geen specifiek Sampa-foneem) 
fraNje nj (geen specifiek Sampa-foneem) 

iNgaan 
aaNwas * 
vraGen g X 
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Bijlage B 

Software-documentatie 

B.1 Inleiding 

Fonpars is een systeem waarmee fonologische regels kunnen worden vertaald in c-code. Deze 
software-documentatie beschrijft de structuur van het Fonpars-systeem. Als eerste wordt 
de interne structuur van het pakket duidelijk gemaakt door middel van datastroomschema ·s. 
Daarbij worden de volgende conventies gebruikt: 

• Datastromen worden aangegeven door pijlen. 

• De namen van data zijn gezet zoals dit. 

• Modules of processen die geen submodules of subprocessen bevatten zullen worden 
weergegeven in rechthoeken met 'afgeronde' hoeken. 

• Modules of processen die wel submodules of subprocessen bevatten zullen worden 
weergegeven in rechthoeken met aan beide zijden een dubbele streep. 

Er wordt begonnen op een vrij abstract niveau. Vervolgens wordt er steeds dieper op de 
structuur in gegaan. Daarna worden de bestanden waaruit het pakket bestaat beschreYen . 
Als laatste worden de known 'bugs' besproken. In deze documentatie wordt er van uitgegaan 
dat de lezer bekend is met termen uit de generatieve fonologie en dat hij de handleiding 
van Fonpars kent (zie (1)). 

B.2 Structuur 

In figuur B.l is te zien hoe Fonpars geplaatst moet worden in de buitenwereld. In de regel
bestanden kunnen fonologische regels worden beschreven in een regelformalisme ( zie ( 1). 
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regels tabellen 

fonpars configuratie/argumenten 

c-code interface 

c-compiler 

g2p-module 

Figuur B.l: De 'plaatsing' van Fonpars 

regelformalisme ). In de tabellen worden features gedefinieerd die in de regelbestanden wor
den gebruikt (zie (1), binair-feature-tabel en unair-feature-tabel) . Voor elk invoerkarakter 
wordt daar vastgelegd welke features het heeft . Door middel van Fonpars worden deze 
tabellen en regels vertaald in c-code (afhankelijk van het configuratiebestand [rul es. cf g] 
(zie (1) , configuratiebestand) en argumenten). Deze c-code kan vervolgens gecompileerd 
worden. Daaraan kan een standaard interface [g2p. c en g2p. h] toegevoegd worden, zo
dat de regels gemakkelijk in de vorm van een module gebruikt kunnen worden (zie (1) , 
interface, library en testen) . 

binaire tabel 
unaire tabel regels 

l 
argumenten featc rules . cfg~I flowc lr- argumenten ...._J,-------,J_.., 

. h-code . c-code .h-code . c-code 

Figuur B.2: De structuur van Fonpars 

Fonpars bestaat uit twee programma's. Dit is te zien in figuur B.2. Featc is een programma 
waarmee de feature-tabellen kunnen worden geconverteerd in c-code. Flowc zet de bestan
den met de fonologische regels , waarin de features gebruikt worden, om in c-code. In het 
bestand rul es. cf g worden feature- en regelcategorieën gedefinieerd. 

Een feature-categorie omvat een zogenaamde binair-feature-tabel en een unair-feature
tabel. Het verschil tussen de twee tabellen is dat bij een binair-feature-tabel elk gedefinieerd 
feature een complement heeft. Dit hoeft niet het geval te zijn bij een unair-feature-tabel. 
Wanneer dit formeel wordt bekeken, kan het volgende gezegd worden: 

Stel: A is de verzameling van alle gebruikte tekens en 

V(x) = {y E Aly heeft feature x}. 
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Dan geldt voor alle features x in een binair-feature-tabel: 

V(+x) n V(-x) = 0 A V(+x) u V(-x) = A . 

Voor een unair-feature-tabel hoeft dit niet te gelden. Dus er kunnen features p 
en q bestaan waarvoor geldt: 

V(+p)n\/(-p):/0 V V(+q)UV(-q)=/A. 

Featc zet de genoemde tabellen om in c-code. 

Een regelcategorie omvat één of meer bestanden met fonologische regels. Flowc zet deze 
bestanden om in c-code. In de volgende paragraaf zal dieper op de structuur van Featc 
worden ingegaan. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor de structuur van Flowc. 

B.2.1 Featc 

rules.cfg 

lees rul es . cf g 

categorieën+ bestandsnamen 

argumenten verwerk argumenten 

uitvoerbestanden 

schrijf <lef./ deel. 

opties .c-code 

verwerk tabel 

schrijf functies 

. c-code .h-code 

Figuur B.3: De structuur van Featc 
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In figuur B.3 is de structuur van Featc gevisualiseerd. Lees rules.cfg leest de feature
categorieën en bijbehorende bestandsnamen in. Verwerk argumenten combineert deze 
met de opgegeven argumenten en beslist aan de hand daarvan wat de invoer- en uitvoer 
bestanden zijn. Daarnaast worden opties voor de variabelentypes van de features uit de 
argumenten gedestilleerd. De argumenten bestaan uit opties, een bestandsnaam en een 
feature-categorie . Voor grafeem-naar-foneem-vertaling is alleen de optie +w (wide) van 
belang. De optie zorgt ervoor dat er 256 in plaats van 128 verschillende karakters gebruikt 
kunnen worden (8-bit i.p.v. 7-bit). Schrijf definities/declaraties schrijft de benodigde 
variabelendefinities en includes naar de . c-code en de variabelendeclaraties en includes 
naar de . h-code. In verwerk tabel worden voor de in de feature-tabellen gedefinieerde 
features in de . c- en . h-code variabelen respectievelijk gedefinieerd en gedeclareerd. Hier 
wordt er tevens voor gezorgd dat deze variabelen worden geïnitialiseerd met de waarden die 
in de feature-tabellen staan. Tenslotte worden in schrijf functies de functies toegevoegd 
om de features te kunnen benaderen. Al deze taken worden uitgevoerd door middel van 
enkele functie-aanroepen, te weten: 

Lees rules.cfg: 

read_rulecfg(. .. ) [rtcfg.c] leest de bestanden en categorieën die zijn opgegeven 
in rul es. cf g in en slaat deze op in twee lijsten; één voor regel- en één voor feature
categorieën. 

f etch_rulecatindex (. .. ) [rtcfg. c] zoekt in de lijst van feature-categorieën naar 
de opgegeven categorie en retourneert de index daarvan. 

Verwerk argumenten: 

main(. .. ) [featc. c] kijkt of er in de argumenten een categorie is opgegeven. De 
opgegeven categorie wordt in de namen van de uitvoerbestanden gebruikt. Als er 
tevens een bestandsnaam is opgegeven, dan wordt deze als invoerbestand gebruikt . 
\Vanneer dit niet het geval is, worden de bij de categorie behorende feature-tabellen 
als inYoerbestanden gebruikt. 

Schrijf definities/ declaraties: 

compile_include(. .. ) [featc. c] schrijft de benodigde includes, definities en decla
raties naar het opgegeven bestand. 

Verwerk tabel: 

compile_feature_def aul tset (. . . ) [f eatc. c] leest de opgegeven tabel en schrijft de 
bijbehorende variabelendefinities, variabelendeclaraties en initialisatiewaarden voor 
de features naar de uitvoerbestanden. Standaard worden ook de features inform en 
klank aangemaakt ( de initialisatiewaarden moeten in de unair-feature-tabel gedefini
eerd worden). 

compile_specialsets (. .. ) [featc. c] definieert een extra feature nonseg dat wordt 
samengesteld uit inform en klank via een logische 'or'. 
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Schrijf functies: 

compile_feature_def aul tset (. .. ) [featc. c] schrijft een functie gverander (), die 
het 'toekennen' van features mogelijk maakt ( zie ( 1), feature-specificatie) . Deze func
tie zoekt naar een karakter dat voldoet aan de opgegeven features en substitueert het 
gevonden karakter in de invoerreeks. 

compile_specialsets (. .. ) [f eatc. c] schrijft een functie gpreparesets O voor de 
initialisatie van het feature nonseg. 

compile_gLspecific_procedures (. .. ) [featc . c] schrijft twee functies, namelijk 
gtracetask() en ge or lengt(). gtracetask() wordt gebruikt voor het debuggen 
van regels (zie ook Flowc, optie +t ). ge or lengt() wordt gebruikt voor het maken 
of opruimen van ruimte in de invoerreeks, zodat tekens kunnen worden ingevoegd of 
gewist. 

compileLprocedures (. .. ) [featc. c] schrijft vier functies , namelijk: 

gvgl(), 
ginit_venster() , 
gplace_venster() en 
ghoofdklein(). 

gvgl () ,vordt gebruikt voor het zoeken in tekstverzamelingen ( zie (1), tekstverza
melingen). gini t_venster() en gplace_venster() worden gebruikt voor de ini
tialisatie van indexen in de invoerreeks. ghoofdkleinO wordt gebruikt voor het 
converteren van grote naar kleine letters en andersom . 

. B.2.2 Flowc 

In figuur B.4 is te zien dat ook Flowc rul es. cf g gebruikt . Hieruit worden de feature- en 
regelca tegorieën gelezen ( zie ( 1) , configuratiebestand). Als argumenten accepteert Flowc 
enkele opties, een regelcategorie en een nummer of een bestandsnaam. De opties zijn : 

+t Genereer code voor debugging (zie verder). 

+d Dumpt de in gelezen regels naar het scherm. 

+q Schakelt enkele meldingen uit ( de mededeling van het pref ix-character en de mel
dingen compilemain en compileorganizer) . 

+r Selecteert een andere directory voor de regelbestanden . 

Wegens een 'bug' kan er slechts één optie tegelijk gebruikt worden. Aan de hand van het 
opgegeven nummer of de bestandsnaam wordt een regelbestand geselecteerd. Compileer 
module genereert c-code voor de regels in het geselecteerde regelbestand. Deze code 
wordt ondergebracht in enkele submodules, omdat de code, in het geval van een groot 
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rules.cfg 

lees rul es. cf g 

argumenten verwerk argumenten 

bestanden+opties 

schrijf module-interface 

#submodules 

trace. rls . idx-bestand 
. inn-bestand . c-code 

submodules 

. c- en . h-code 
module 

Figuur B.4: De structuur van Flowc 

schrijf interface 

. c- en . h-code 
hoofdmodule 

regelbestand. dermate groot kan worden dat niet alle c-compilers de code zouden kunnen 
compileren . In elke submodule staat code voor ongeveer 100 regels (zie (1) , hoofdmodule, 
modules en submodules). In het . idx-bestand kan gevonden worden welke regels in een 
submodule staan. In trace. rls worden de ingelezen regels geëxpandeerd weergegeven . 
In het . inn-bestand kan gevonden worden op welk regelnummer een fonologische regel in 
het regelbestand staat. Tevens staat daar de bij elke regel behorende byte-positie in het 
regelbestand , de byte-positie in trace. rls en de lengte van de linker- en rechtercontext . 
Zie (1) voor meer informatie over de index- en trace-bestanden . Schrijf module-interface 
maakt een interface die alle submodules van de module in de juiste volgorde aanroept. 
Schrijf interface maakt een interface om alle modules van een regelcategorie in de juiste 
volgorde aan te roepen. De gebruikte c-functie-aanroepen zijn: 

Lees rules.cfg: 

read_rulecfg(. . . ) [rtcfg. c] leest de feature- en regelcategorieën in. 

fetch_rulefil(. .. ) [rtcfg.c] zoekt de opgegeven regelcategorie en geeft de be
standsnaam van het bestand waarvan het nummer is meegegeven - dit is het num
mer dat op de command line wordt opgegeven - terug. 

Verwerk argumenten: 
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main(. . . ) [flowc. c] selecteert de opgegeven regelcategorie als basis voor alle be
standsnamen. Wanneer er een nummer is opgegeven wordt het (nummer-1)-ste be
stand uit de categorie als bronbestand gebruikt. In het geval van een bestandsnaam 
wordt het opgegeven bestand als bronbestand gebruikt . 

Compileer module: 

compileset (. .. ) [f lowc. c] compileert het opgegeven regelbestand regel voor regel. 
Submodules worden aangemaakt wanneer dat nodig is. 

Schrijf module-interface: 

compilemain (. .. ) [flowc. c] schrijft een functie die alle submodules één voor één 
aanroept. 

Schrijf interface: 

compileorganiser (. .. ) [flowc . c] schrijft een functie die alle modules één voor één 
aanroept. 

Compileer module 

bestanden opties 

verwerk opties 

bestanden optie 

lees en verdeel regels regel compileer regel 

. idx-bestand . inn-bestand .c-code trace.rls 

Figuur B.5: De structuur van het compileren van een module 

In figuur B.5 is de structuur van het compileren van een module te zien. In verwerk 
opties wordt gecontroleerd of alle opgegeven bestanden daadwerkelijk bestaan en of de 
in het regelbestand opgegeven feature- en regelcategorie ook in rul es. cf g staan. Tevens 
wordt gecontroleerd of de feature-tabellen reeds gecompileerd zijn. In lees en verdeel 
regels worden de regels één voor één ingelezen en worden deze verdeeld in submodules. 
zodanig dat deze elk c-code voor ongeveer 100 regels bevat. Een submodule kan niet altijd 
precies 100 regels bevatten, omdat de code voor een window-declaratie in het regelbestand 
in één submodule moet worden geplaatst. Naast het inlezen en verdelen van de regels 
worden hier de . inn- en . idx-bestanden geproduceerd . Elke gevonden regel wordt apart 
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gecompileerd . Dit vindt plaats in compileer regel. De te compileren regel wordt ook 
in het bestand trace. rls opgenomen. De optie bepaalt of er code voor het debuggen 
van regels opgenomen wordt in de code. De debug uitvoer wordt naar een null-bestand 
geschreven. Deze file wordt gedefinieerd in de . c-code die gegenereerd is door Featc. Daar 
wordt een FILE* gedefinieerd met de naam gtrace. Deze kan door de gebruiker eventueel 
veranderd worden, zodat de debugging uitvoer bekeken kan worden. Flowc moet dan met 
de optie +t aangeroepen worden. De gebruikte c-functie-aanroepen zijn : 

Verwerk opties: 

compileset (. .. ) [flowc. c] controleert de bestanden. 

Lees en verdeel regels: 

readrule(. . . ) [flowc. c] leest één regel in. Daarbij worden regels, die zijn verdeeld 
door middel van >> over meerdere fysieke regels in het regelbestand , aan elkaar 
'geplakt '. Regels , waarbij geen context is gespecificeerd, krijgen de context / --- . 
Deze functie tevens verzorgt het . inn-bestand . 

init_compiler(. .. ) [ecp. c] initialiseert de (globale) variabelen voor de compiler. 

programma(. . . ) [ecp. c] maakt een nieuwe submodule en schrijft de submodule
aanhef. 

splitsing ( ... ) [ecp. c] geeft aan of de compiler zich in een window of een dergelijke 
andere positie bevindt waarin een submodule niet mag worden afgebroken . Aan de 
hand van deze functie wordt bepaald wanneer er een nieuwe submodule aangemaakt 
mag worden . 

Compileer regel: 

maakproc(. .. ) [ecp. c] schrijft de functie-aanhef voor een regel en compileert één 
regel. Daarbij worden bepaalde regels uitgeschreven in meerdere regels , welke alle 
apart worden gecompileerd . Deze functie schrijft naar trace. rls . 

Compileer regel 

In figuur B.6 is gevisualiseerd wat de datastromen zijn bij het compileren van één regel. 
Het proces schrijf code voor focus en contexten genereert een if-statement met als 
conditie de voorwaarden die door de focus, linkercontext en rechtercontext geïmpliceerd 
worden . Daarna genereert het proces schrijf code voor change de code om de veran
dering (change) uit te voeren op de in-/uitvoerreeks. Afhankelijk van de optie wordt er 
tevens code geproduceerd voor het genereren van debugging-informatie over de regel. De 
gebruikte c-functie-aanroepen zijn: 

Schrijf code voor focus en contexten: 
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re el 

schrijf code voor focus en contexten 

change 

l 
optie --( __ s_c_h_r_ij_f _c_od_e _v_o_o_r_c_h_a_n_g_e_)- . c-code 

Figuur B.6: De structuur van het compileren van een regel 

bewerkreg(. . . ) [ecp. c] verwerkt eerst de focus door middel van een functie-aanroep 
van focus() . Daarna worden de linker- en rechtercontext verwerkt door middel van 
aanroepen van linkeromgev() en rechteromgev() . De volgorde van dit laatste 
wordt bepaald door het aanwezig zijn van een context-scheider van het type --- of 
van het type -L-. 

Schrijf code voor change: 

B.3 

structchange(. . . ) [ecp.c] schrijft de eventuele debugging-code weg (een aanroep 
van gtracetask() , zie ook featc). Daarna wordt de change verwerkt door een aan
roep van substi tutions () [ecp. c]. 

Bestanden 

. Fonpars bestaat uit de volgende c-modules: 

bestand 
ecp.c 
ecp.h 
featc.c 
flowc . c 
mystr.c 
mystr.h 
rtcfg.c 
rtcfg.h 
std.h 
system.h 

beschrijving 
'Parser ' 
Declaraties ten behoeve van ecp. c 
Hoofdmodule van Featc 
Hoofdmodule van Flowc 
Implementatie van niet-ansi-c stringfuncties 
Declaraties ten behoeve van mystr. c 
Functies voor het lezen van rules. cf g 
Declaraties ten behoeve van rtcfg. c 
Standaard declaraties 
Systeemafhankelijke declaraties 

In figuur B. 7 is gei1lustreerd hoe de verschillende modules samenhangen. 
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featc.c rtcfg.c/h flowc.c 

-=gebruikt mystr.c/h ecp.c/h 

Figuur B. 7: De afhankelijkheden tussen de modules 

B.4 Known 'bugs' 

• Flowc loopt vast wanneer het escape-karakter * gebruikt wordt in combinatie met 
<. Andere combinaties kunnen leiden tot niet-compileerbare code (bijvoorbeeld: *{ 

tussen de accolades in [ ! J BEGIN { ... } ). Dit duidt erop dat de implementatie van 
het escape-karakter niet goed is . 

• Flowc genereert foute c-code zonder foutmelding wanneer bijvoorbeeld een regel van 
het volgende type wordt gecompileerd: 

A -> B / --- [ +cons] 0. 

Deze regel is op zich onzinnig, maar de compiler zou op zijn minst kunnen eisen dat 
er nog een karakter na de O moet komen, waardoor de regel wel zinnig wordt . 

• Featc genereert een functie gcorlengt(. . . ) in het bestand <catname>. c. Deze 
functie verzorgt het invoegen en verwijderen van ruimte in de in-/uitvoerreeks. Deze 
functie houdt geen rekening met de hoeveelheid gealloceerd geheugen en past dit niet 
aan. 

• Flowc verwerkt de opgegeven argumenten niet op de juiste manier; er kan slechts één 
optie meegegeven worden. 

• Flowc genereert een definitie voor de variabele ggewerkt in alle gegenereerde sub
modules. Deze variabele is echter niet altijd nodig; zij is alleen nodig wanneer er een 
window wordt gebruikt met als declaratie: 

[!] BEGIN ... [!] EINDE 

• Flowc genereert niet de benodigde functiedeclaraties in het bestand < catname> . h. 
Het gaat hier om de functies prep_ . .. _access ( ... ) . 
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• Featc genereert in het bestand <catname>. c een functie: 

gtracetask(char •ruleset, .. . ), 

waarin ruleset niet gebruikt wordt. 

• In compile_feature_def aul tset (. .. ) in featc. c staat code die functiedefinities en 
functiedeclaraties schrijft naar respectievelijk . c- en . h-code. Dit zou echter moeten 
gebeuren in compileLprocedures (. . . ). 

• In main(. . . ) in featc . c staat code die naar het .c- en .h-bestand schrijft (fine en 
fsrc). Deze code zou in compile_include(. .. ) moeten staan. 

• Featc genereert altijd code voor de features inform, klank en nonseg. Het zou net
ter zijn als dit alleen gebeurt wanneer deze features ook daadwerkelijk gedefinieerd 
worden in de tabellen (net zoals bij de andere features). 

• Fonpars bevat code voor parameterberekeningen. Deze code is echter niet nodig voor 
grafeem-naar-foneem-vertaling en zou dus verwijderd kunnen worden . 

Referenties 

(1) Gils P. van , onderdeel van stageverslag: Fonpars Handleiding; versie 3. 0, Instituut 
voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven , 1996. 
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Bijlage C 

Handleiding 

C.1 Inleiding 

In tekst-naar-spraak-systemen wordt de invoer (ook wel grafemen genoemd) vertaald naar 
fonemen (klankrepresentatie van de invoer). Dit wordt vaak uitgevoerd door gebruik te 
maken van fonologische regels. Fonpars is een compiler waarmee fonologische regels kunnen 
worden vertaald naar c-code. Fonpars bestaat uit twee programma's, namelijk featc en 
flowc . flowc zet fonologische regels om in c-code. De regels staan in bestanden en kunnen 
worden beschreven in een regelformalisme. In de regels kunnen features gebruikt worden . 
Features kunnen in de tabellen worden gedefinieerd . featc is een programma waarmee 
de feature-tabellen kunnen worden geconverteerd naar c-code. Voor elk invoerkarakter 
wordt in de tabellen vastgelegd welke features het heeft. Aan alle hoofdletters geeft men 
bijvoorbeeld het feature +hoofd. 

Aan de resulterende c-code wordt een standaard interface toegevoegd, zodat de regels ge
makkelijk in de vorm van een module gebruikt kunnen worden. Deze module kan vervolgens 
in een eigen applicatie of in het nog te bespreken testprogramma gebruikt worden . 

Omdat een verzameling regels uit één of meer bestanden kan bestaan, worden er cat_egorie
en gebruikt om de aanroep van featc en flowc te vergemakkelijken. Er wordt gebruik 
gemaakt van een feature-categorie en een regelcategorie. Een feature-categorie omvat een 
zogenaamde binair-feature-tabel en een unair-feature-tabel. Het verschil tussen de twee 
tabellen is dat bij een binair-feature-tabel elk gedefinieerd feature een complement heeft. 
Dit wil zeggen dat, wanneer alle hoofdletters het feature +hoofd hebben, alle andere letters 
het feature -hoofd hebben. Dit hoeft niet het geval te zijn bij een unair-feature-tabel. 
Hier kunnen de zaken dusdanig definieerd worden dat alleen de kleine letters het feature 
-hoofd hebben. Een regelcategorie omvat één of meer bestanden met fonologische regels. 
De categorie gexample kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de bestanden gregels1. dat. 
gregels2. dat , enz. 
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Deze handleiding voor de aan Unix aangepaste Fonpars bestaat uit de volgende onderdelen : 

1. Installatie en aanroep. 

2. Overzicht van bestanden. 

3. Regelformalisme. 

4. Interface, library en testen. 

Voor de linguïst , die een verzameling regels wil ontwikkelen en/of testen, zijn alle onder
delen van belang. Voor de programmeur, die geïnteresseerd is hoe hij een library moet 
maken om aan een applicatie toe te voegen, is slechts het laatste onderdeel van belang. 

C.2 Installatie en aanroep 

Volg de volgende stappen: 

1. Maak een directory voor Fonpars. Bijvoorbeeld: g2p/ . 

2. Kopieer de twee executables, f eatc en flewc , naar deze directory. 

3. l\faak een configuratiebestand (rul es. cf g) waarin de categorieën worden vastgelegd 
in de directory g2p/. 

4. Maak de benodigde feature-tabellen in de directory g2p/ . 

5. Maak één of meerdere regelbestanden in de directory g2p/. 

De feature-tabellen en regelbestanden kunnen nu geconverteerd worden naar c-code. Dit 
gebeurt door het aanroepen van achtereenvolgens f eatc en flewc . In deze handleiding zal 
er Yoor de voorbeelden vanuit gegaan worden dat het volgende gegeven is: 

• f eatc en flewc zijn geïnstalleerd. 

• Er is een configuratiebestand rul es. cf g met de volgende inhoud: 

grafeat grafeat.dat+gfeat.dat 
# 

graphe grafeat grafen.dat grafe2.dat kun2samp . dat 

Deze regels definiëren een feature-categorie grafeat met een binair-feature-tabel 
grafeat. dat en een unair-feature-tabel gf eat. dat en een regelcategorie graphe met 
achtereenvolgens de regelbestanden grafen. dat, grafe2. dat en kun2samp. dat. 

• De bovengenoemde feature-tabellen en regelbestanden zijn aanwezig in de directory 
g2p/. 
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C.2.1 Featc 

De feature-tabel-compiler featc roept men als volgt aan: 

featc <feature-categorie> 
of 
f eat c < binair-! eature-tabel > + < unair-f eature-tabel> <J eature-categorie >. 

featc zoekt in het eerste geval in rules. cfg (zie paragraaf C.3.1) naar de opgegeven ca
tegorie en compileert de bijbehorende bestanden naar <feature-categorie>. c en <Jeature
categorie>. h. In het tweede geval worden de bestanden expliciet aangegeven en gecom
pileerd zoals in het eerste geval. De laatste optie is bijvoorbeeld interessant wanneer de 
feature-tabellen uit een categorie tijdelijk vervangen moeten worden door andere tabellen . 
De resulterende bestanden met c-code hebben dan dezelfde bestandsnamen, waardoor de 
makefiles niet hoeven worden aangepast. 

Voorbeeld 

Om de feature-tabellen uit de categorie graf eat te compileren moet de volgende aanroep 
gedaan worden: 

featc grafeat 

Hierdoor worden de bestanden grafeat. c en grafeat. h aangemaakt. 

C.2.2 Flowc 

De regelcompiler flowc wordt als volgt aangeroepen: 

flowc <regelcategorie> <nr> 
of 
flowc <regelcategorie> <regelbestand>. 

In het eerste geval wordt de regelcategorie opgezocht in rul es. cf g en wordt het nr+l-ste 
bestand gecompileerd naar de volgende bestanden: 

<regelcategorie>. c (hoofdmodule, zie paragraaf C.3.6), 
<regelcategorie> .h (hoofdmodule, zie paragraaf C.3.6), 
<r[nr]gelcategorie>. c (module, zie paragraaf C.3.7), 
< r[ nr]gelcategorîe>. h (module, zie paragraaf C.3. 7) en 
< r[ nr]gelcategorie[ 0, 1, .. . ]>. c (submodule, zie paragraaf C.3.8). 

Daarnaast worden de volgende bestanden aangemaakt: 
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trace. rls (trace-bestand, zie paragraaf C.3.10) , 
<r[nr]gelcategorie>. innen 
<r[nr]gelcategorie>. idx (zie voor beide paragraaf C.3.9) . 

Om te zorgen dat een c-compiler de modules kan compileren, bevat elke aangemaakte 
submodule code voor ongeveer 100 fonologische regels. Bij het gebruik van windows (zie 
paragraaf C.4.1) kan dit getal afwijken. 

In het tweede geval gebeurt hetzelfde, maar nu wordt het opgegeven bestand gecompileerd . 
Dit biedt de mogelijkheid een bepaald regelbestand tijdelijk door een ander bestand te 
vervangen zonder dat de resulterende bestandsnamen wijzigen. 

Voorbeeld 

Om de regelbestanden graf on .dat , grafo2.dat en kun2samp.dat uit de categorie grapho 
te compileren moeten de volgende aanroepen gemaakt worden: 

flowc grapho 0 

flowc grapho 1 
flowc grapho 2 

De gebruikte en geproduceerde bestanden staan in tabel C .l. 

Merk op: 

• Het aantal submodules (bijvoorbeeld g0apho1. c, . .. ) kan variëren. 

• De hoofdmodule (grapho . c en grapho. h) wordt bij elke aanroep aangemaakt. Dit 
heeft geen gevolgen . 

• Het bestand trace. rls wordt bij elke aanroep overschreven . 

C.3 Bestanden 

Hier worden alle bestanden, die door het systeem gebruikt en of aangemaakt worden. 
besproken . De bestanden die gebruikt worden in het voorbeeld worden weergegeven tussen 
[en] . 

C.3.1 Configuratiebestand [rul es. cf g] 

Hierin worden zowel de feature-categorieën als de regelcategorieën vastgelegd. Het bestand 
wordt gebruikt door zowel featc als flowc . Dit bestand moet door de gebruiker worden 
aangemaakt. 
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Tabel C.l: Gebruikte en geproduceerde bestanden 

aanroep gebruikt geproduceerd 
0 rules. cfg en grapho.c, grapho.h, 

graf on.dat gOapho.c, gOapho.h, 
gOapho.inn, gOapho.idx, 
trace.rls, g0apho1.c , 
g0apho2. c, ... 

1 rules. cfg en grapho.c, grapho.h, 
grafo2.dat g1apho . c, g1apho.h, 

g1apho . inn, g1apho.idx, 
trace.rls, g1apho1 . c, 
g1apho2. c, ... 

2 rul es. cf gen grapho.c, grapho.h, 
kun2samp.dat g2apho.c, g2apho.h, 

g2apho.inn, g2apho.idx , 
trace.rls , g2apho1.c , 
g2apho2. c, .. . 

Belangrijk: Voor grafeem-naar-foneem vertaling moeten alle categorieën met een g be
ginnen . Andere letters zorgen ervoor dat featc en flowc in een andere modus werken 
(bijvoorbeeld een - niet-gedocumenteerde - modus voor foneemduur-berekeningen) . 

Het bestand heeft de volgende syntax: 

# < niet-verplicht commentaar> 

# <niet-verplicht commentaar> 
<feature-categorie> < binair-feature-tabel>+< unair-feature-tabel> 
# <minimaal één regel commentaar> 

# <minimaal één regel commentaar> 
<regel-categorie> <feature-categorie> <regelbestand> . . . <regelbestand> 
# <niet-verplicht commentaar> 

# <niet-verplicht commentaar> 

Let op: Achter een regelcategorie volgt eerst de naam van de bijbehorende feature
categorie. Daarna kunnen maximaal 10 regelbestanden worden opgegeven. 

Tip: Door gebruik te maken van het commentaarteken # kan er gemakkelijk uit categorie
en gekozen worden. Uit de syntax volgt namelijk dat er slechts één feature-categorie en 
één regelcategorie tegelijk actief mag zijn. 
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Voorbeeld 

Het voorbeeld-configuratiebestand ziet er als volgt uit: 

# 

# Dit is een voorbeeld. 
# 

# Feature-categorie: 
grafeat grafeat.dat+gfeat.dat 
# 

# Regelcategorie: 
grapho grafeat grafon .dat grafo2.dat kun2samp.dat 
# 

# Achter '#' staat commentaar 
# 

C.3.2 Binair-feature-tabel [graf eat. dat] 

In deze tabel worden de features gedefinieerd die in de regelbestanden kunnen worden 
gebruikt . De binair-feature-tabel moet door de gebruiker worden aangemaakt. Naar binaire 
features wordt altijd refereerd door een constructie als [ +naam] of [-naam] vanuit een 
regelbestand . De eerste regel van het feature-tabel-bestand is een regel met de karakters 
waaraan de features toegewezen moeten worden. Op de volgende regels volgt een feature
naam gevolgd door een reeks plussen , minnen of nullen. Een plus geeft aan dat een bepaald 
karakter het betreffende feature heeft . Een min en een nul hebben dezelfde betekenis en 
geven aan dat een bepaald karakter het betreffende feature niet hebben . De nul kan 
gebruikt worden om aan te geven dat een bepaald feature niet van toepassing is op een 
bepaald karakter; hierdoor wordt de tabel overzichtelijker, maar er is geen enkel verschil in 
betekenis tussen de min en de nul. Het één en ander zal worden verduidelijkt door middel 
van een voorbeeld. 

Voorbeeld 

Het bestand grafeat. dat ziet er als volgt uit: 
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+ pbtdkG:fvsczxgmn!NMlrjvhAaEeli0oUuyCIZ:SC"'-
cons --+++++++++++++++++++++++-------------+O+++-+ 

VOC -------------------------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+-000000 
son ---------------+++++++++++++++++++++++-000000 
boog ------++---+-++-------++-----++--++++-+000000 
laag ---------------------+---++------------000000 
achter ------++++---++---++---++++----++++--+0000000 
rond --------------------+--+-------++++++-0000000 
lang ----++--------------------+-+-+-+-+-+--000000 
cont --------+++++++-----+++++++++++++++++++000000 
ant ++++++--+++++--++--+---++------------+0000000 
cor ++--++----+++---+---++--+--------++---0000000 
nas ---------------+++++-------------++----000000 
1trid -+------+++++++---------------------+-0000000 
stem ---+-+-+-+--+-++++++++++-++++++++++++++000000 
aeg --+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

klem -------------------------++++++++++++-0000000 

De karakters A, a, E, e, I , i , 0, o, U, u, y, CD en & hebben het feature +voc ; -voc duidt bij 
de binair-feature-tabel alle andere karakters aan. 

Let op: Feature-namen mogen maximaal acht karakters lang zijn . De tabel moet op de 
achtste positie beginnen. 

C.3.3 Unair-feature-tabel [gfeat. dat] 

Ook in deze tabel worden features gedefinieerd die in de regelbestanden kunnen worden 
gebruikt . De unair-feature-tabel moet door de gebruiker worden aangemaakt. De tabel 
lijkt veel op de binair-feature-tabel, maar er ontstaan uitgebreidere mogelijkheden . Ook 
hier kunnen plus, min en nul op dezelfde manier als in de binair-feature-tabel gebruikt 
worden . Er kan op twee manieren worden gerefereerd naar unaire features. De eerste 
manier gaat er vanuit dat een feature net zo wordt gedefinieerd als in een binair-feature
tabel. Er kan dan naar zo'n (unair) feature worden gerefereerd door een constructie als 
[naam]. Hier wordt dus geen gebruik gemaakt van de plus of min . Bij de tweede manier 
wordt de naam van een feature tweemaal opgenomen in de tabel; éénmaal door een p(lus) 
en éénmaal door een m(in) vooraf gegaan . Hierdoor wordt het mogelijk naar een feature 
te refereren door constructies als [ +naam] of [-naam]. Dit lijkt zeer veel op de binaire 
features , maar nu kan bepaald worden welke karakters voldoen aan [-naam]. Dit was bij 
de binaire features namelijk niet mogelijk. Dit alles zal worden verduidelijkt aan de hand 
van een voorbeeld. 

Voorbeeld 

Het bestand gf eat. dat ziet er als volgt uit : 
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!t•~-": ''<>-+01234S6789. ;,]IVXLCDMABEFGHJKNOPQRSTUWYZabcdefgbijklmnopqratuvvxyz 
klank ++-++-++-----+++++++++++----++++++++-+-+---++---+-+--+++++++++++++++++-+++++++++ 
infonn -----++++++++-++++++++++--------------------------------------------------------
pboofd ----------------------------++++++++++++++++++++++++++-------------------------
mhoofd ------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++ 
cijf --------------++++++++++--------------------------------------------------------

Naar de features klank, inform en cijf kan alleen gerefereerd worden door middel van 
respectievelijk de constructies: [klank], [inform] en [cijf] . Alle hoofdletters voldoen 
aan [ +hoofd] en alle kleine letters voldoen aan [-hoofd] . In het geval van de binair
feature-tabel zouden alle niet-hoofdletters voldoen aan [-hoofd], dus ook de cijfers. 

C.3.4 Tabel-code [graf eat. c en graf eat. h] 

De tabel-code wordt aangemaakt door een aanroep van featc. De bestandsnamen van de 
code zijn: 

<feature-categorie>. c en 
<feature-categorie> . h. 

Deze code is nodig bij de compilatie van de regelbestanden . 

Voorbeeld 

De aanroep featc grafeat produceert grafeat. c en grafeat. h . 

C.3.5 Regelbestanden [graf on. dat, grafo2. dat en kun2samp. dat] 

In de regelbestanden worden de regels volgens het nog te bespreken regelformalisme ge
noteerd door de gebruiker. Deze bestanden worden ondergebracht in een regelcategorie in 
het configurat iebestand en vervolgens gecompileerd met behulp van f lowc. Het bestand 
moet voldoen aan het volgende formaat : 

< regelcategorie> <feature-categorie> 
<regel> 
<regel> 

Hoe een regel er uit moet zien, is te vinden in paragraaf C.4. 
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Voorbeeld 

Het begin van het bestand kun2samp. dat zou er als volgt uit kunnen zien: 

grapho grafeat 

(* deze regels zetten KUN-fonemen om in SAMPA-fonemen •) 

©->2 
UI->9y 

&:->CD 
U->Y 

C.3.6 Hoofdmodule [grapho. c/h] 

De hoofdmodule wordt aangemaakt door een aanroep van flowc. In de hoofdmodule staat 
c-code om de verschillende modules (zie paragraaf C.3. 7) aan te roepen. De bestandsnamen 
zijn : 

< regelcategorie> . c en 
<regelcategorie>. h. 

Voorbeeld 

De aanroep flowc grapho O produceert onder andere grapho. c en grapho. h. 

C.3. 7 Modules [gOapho. c/h, g1apho. c/h en g2apho. c/h] 

Een module omvat één regelbestand. De c-code voor het regelbestand wordt verdeeld 
over één of meer submodules (zie paragraaf C.3.8). In een module staat de c-code om de 
submodules aan te roepen . De bestandsnamen zijn afgeleid van de regelcategorie, namelijk: 

<r[modulenummer]gelcategorie>. c en 
< r [ modulenummer] gelcategorie > . h. 

Het modulenummer en de regelcategorie komen overeen met de bij de aanroep van flowc 
meegegeven argumenten. 

Voorbeeld 

De aanroep flowc grapho 1 genereert onder andere de bestanden g1apho. c en g1apho. h. 
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C.3.8 Submodules [g0apho1. c, ... , g1apho1. c, ... , g2apho1. c, ... ] 

Een submodule bevat c-code voor ongeveer 100 regels. Hierdoor wordt voorkomen dat 
een bepaalde c-compiler de bestanden niet kan compileren. Het aantal geproduceerde 
submodules hangt dus af van de lengte van het regelbestand. Submodules worden door 
een aanroep van flowc gegenereerd en hebben de volgende bestandsnamen: 

<r[modulenummer]gelcategorie>1. c, 
<r[modulenummer]gelcategorie>2. c, 

Voorbeeld 

De aanroep f lowc grapho 2 produceert afhankelijk van de lengte van het regelbestand de 
volgende bestanden: g2apho1 . c, g2apho2. c , . .. 

C.3.9 Indexbestanden [gOapho. inn, ... en gOapho. idx, ... ] 

Per module worden twee indexbestanden aangemaakt. In het indexbestand met de be
standsnaam die eindigt op . idx kan teruggevonden worden welke regels in welke submodule 
terecht zijn gekomen. Het bestand ziet er als volgt uit: 

<submodule nr> < eerste regel> < laatste regel> 
<submodule nr> <eerste regel> <laatste regel> 

In het bestand met de bestandsnaam die eindigt op . inn kan het volgende teruggevonden 
worden: 

1. op welke fysieke regel (fys iek) in het regelbestand een bepaalde fonologische regel 
( regel) staat , 

2. op welke byte-positie in het regelbestand ( regelpos) een bepaalde fonologische regel 
( regel) begint , 

3. op welke byte-positie in het bestand trace. rls ( tracepos) de informatie voor een 
bepaalde fonologische regel ( regel) begint, 

4. de lengte in karakters van de linkercontext (l) en 

5. de lengte in karakters van de rechtercontext (r). 

Het bestand heeft het volgende formaat: 

56 



<regel> (G) <fysiek> 0 0 0 <regelpos> <tracepos> <l> <r> 
<regel> (G) <fysiek> 0 0 0 <regelpos> <tracepos> <l> <r> 

Voorbeeld 

Het bestand glapho. idx zou er als volgt uit kunnen zien: 

1 1 100 
2 101 200 
3 201 277 

De c-code voor de regels 101 tot en met 200 staat dus in submodule 2 van module 1 
(g1apho2.c). 

Een deel van het bestand glapho. inn zou er als volgt uit kunnen zien : 

187 (G) 276 0 0 0 9942 14838 5 3 
188 (G) 278 0 0 0 10018 14993 1 6 
189 (G) 279 0 0 0 10168 15110 2 3 
190 (G) 282 0 0 0 10183 15289 0 0 
190 (G) 283 0 0 0 10264 15289 99 2 
191 (G) 284 0 0 0 10365 15411 1 5 
192 (G) 286 0 0 0 10395 15544 0 2 
193 (G) 287 0 0 0 10525 15615 0 0 

Het lijkt alsof fonologische regel 190 tweemaal voorkomt; dit is echter niet het geval. Voor 
fysieke regel 283 in het regelbestand staat een window-declaratie (zie paragraaf C.4 .1). 
Volgens de tabel heeft de linkercontext van regel 190 een lengte van 99; dit duidt erop dat 
in de linkercontext van regel 190 een expressie staat van het type 'één of meer ' maal iets. 
Het getal 99 geeft in dit geval de oneindigheid aan. 

C.3.10 Trace-bestand [trace. rls] 

Het trace-bestand wordt aangemaakt bij de compilatie van elke module. In het trace
bestand staan de geëxpandeerde regels van een bepaalde module. Geëxpandeerd betekent 
hier dat constructies om meerdere regels compact op te schrijven in één regel worden 
uitgeschreven in meerdere regels. In het voorbeeld zal dit worden verduidelijkt. Middels 
het trace-bestand kan gecontroleerd worden of een bepaalde, compact opgeschreven , regel 
het juiste effect heeft. 
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Voorbeeld 

Bij enkele regels zoals: 

a->b/<{[+cijf] /l[+aeg] Otl[+cijf] /[+cijf] > l[+aeg] Otl<}>---[+cijf] "[+cijf] · 
c->d/1 [+aeg] Otl---[+cijf] [+cijf] "[+cijf] · 
11 -> Elf 
12 -> twaalf 

hoort het volgende stukje trace-bestand: 

when: a->b/ 1 [+aeg] 0 1 ---[+cijf] "[+cijf] · 
when : a->b/ {[+cijf] /1 [+aeg] 0 1 [+cijf] /[+cijf] 1 [+aeg] 0 1 } ---[+cijf] "[+cijf] • 
when: c->d/1 [+aeg] 0 1---[+cijf] [+cijf] "[+cijf] • 
when : 11 -> Elf 
when : 12 -> twaalf 

:Merk op dat de regel die begint met a->b tweemaal in het trace-bestand voorkomt met 
verschillende contexten (dit komt door de constructie met< en>, zie ook paragraaf C.4.11). 

C.4 Regelformalisme 

In deze paragraaf zal uiteengezet worden welke constructies er mogelijk zijn in de regels . 
Door middel van een regel kan worden aangegeven welke sequentie van karakters (focus) zal 
worden vervangen door een andere sequentie van karakters (change). Dit gebeurt wanneer 
er in de invoerreeks een karaktersequentie staat die overeen komt met de focus. Een regel 
heeft één van de volgende algemene vormen: 

F -> C / .C R , 
:F -> C / .C -L- R of 
:F -> C. 

De eerste en tweede vorm omvatten regels waarin contexten aangegeven kunnen worden ; 
de derde is een context-vrije vorm. Bij de eerste en tweede vorm is het vuren van de regel 
niet alleen afhankelijk van de focus :F, maar ook van de linker- en rechtercontext .C en R; 
de regel vuurt wanneer zowel de focus als de linker- en rechtercontext overeenkomen met de 
invoerreeks. Een regel volgens de eerste vorm evalueert eerst de rechtercontext en daarna 
de linkercontext; bij de tweede vormt is dit omgekeerd. Deze constructie zorgt ervoor dat 
de gebruiker de regel kan optimaliseren voor wat betreft de snelheid van evaluatie. 

De focus, change en contexten kunnen worden bepaald door middel van expressies. Een 
expressie bestaat uit karakters, feature-specificaties en operatoren. De linker- en rechter
context mogen daarnaast ook lege expressies zijn. 
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C.4.1 Windows [.] BEGIN ... [.] EINDE 

Zonder gebruik te maken van windows worden de regels van boven naar beneden doorlopen 
en worden de regels één voor één toegepast op de invoer. De invoer wordt standaard van 
links naar rechts doorlopen. Door gebruik te maken van windows, kan bier van worden 
afgeweken. De regels die zich in een window bevinden, worden volgens andere redene
ringsmecbanismen toegepast op de invoer. Bij elk window kan een globale eis aangegeven 
worden voor de regels (bijvoorbeeld: 'deze regels alleen op vocalen toepassen'). Er zijn 
twee typen windows met elk de volgende eigenschappen: 

1. De invoer wordt van links naar rechts doorlopen. Op elk karakter worden de regels 
één voor één toegepast, totdat één van de regels vuurt. De regels worden van boven 
naar beneden doorlopen. 
Notatie: 

[ ! J BEGIN <voorwaarde> 
<regels> 
[ ! J EINDE 

2. De invoer wordt van links naar rechts doorlopen en op elk karakter worden alle regels 
één voor één toegepast. De regels worden van boven naar beneden doorlopen. 
I\'otatie: 

[ - J BEGIN <voorwaarde> 
<regels> 
[ - ] EINDE 

Voorbeeld 

[ ! ] BEGIN {a/b} 
a --> b 
b -> a 
[ ! ] EINDE 

Dit window verwisselt alle a's en b's in de invoer. Het uitvoeren van de regels in het \\·indo\\· 
stopt wanneer er een regel vuurt. Hierdoor wordt voorkomen dat een in een b veranderde 
a weer een a zou worden door het uitvoeren van de tweede regel. De globale voorwaarde 
'a of b' zorgt voor een hogere verwerkingssnelheid. 

C.4.2 Regelsplitsing >> 

Een regel staat in principe op één fysieke regel in een regelbestand. Wanneer om bepaalde 
redenen een regel over meerdere regels verdeeld moet worden, kan aan het eind rnn een 
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regel » worden geplaatst waardoor flowc weet dat de regel nog niet beëindigd is. 

Voobeeld 

Stel het regelbestand bevat een regel: 

X -> y / a --- b >> 
cdefg 

De rechtercontext is hier: bcdef g. 

C.4.3 Spatie # 

Omdat f lowc niet kan weten of een spatie in een regel tot een expressie behoort of niet , is 
er een speciaal karakter om de spatie aan te geven, namelijk #. 

Voorbeeld 

De volgende regel zorgt ervoor dat een spatie wordt vervangen door a: 

#->a 

Deze regel is overigens equivalent met : 

# -> a 

C.4.4 Nul-karakter $ 

Het nul-karakter$ kan worden gebruikt om tekens in te voegen of om tekens te verwijderen. 
Het nul-karakter mag alleen in de focus of change voorkomen; de contexten kunnen gewoon 
leeg gelaten worden (zie het voorbeeld) . 

Voorbeeld 

Wanneer alle dubbele spaties verwijderd moeten worden kan de volgende regel gebruikt 
worden: 

# -> $ / --- # 

Een b kan tussen twee a's ingevoegd worden door de volgende regel te gebruiken: 

$ -> b / a --- a 
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C.4.5 Feature-specificatie [. .. ] 

Om verzamelingen van karakters te kunnen specificeren worden features gebruikt. Een 
feature kan aangegeven worden tussen [en]. De gebruikte notatie binnen de haken hangt 
af van het type feature (zie paragraaf C.3.2 en C.3.3). Naar een binair feature wordt altijd 
gerefereerd door een+ of een - gevolgd door de naam van het feature. Bij een unair feature 
is het afhankelijk van de definitie of de plus of de min nodig is. Tussen de [ en ] kunnen 
meerdere features, gescheiden door komma's, opgenomen worden (maximaal 5) . Hiermee 
wordt de and bewerkstelligd. 

Het 'toewijzen' van features is ook mogelijk. Dit houdt echter niet in dat de features 
van een bepaald karakter veranderd worden! In plaats daarvan wordt er in de binair
feature-tabel naar een karakter gezocht dat voldoet aan de feature-specificatie van de focus 
waarin de features van de change gesubstitueerd zijn. Het eerst gevonden karakter (in 
ascii-zoekvolgorde) wordt gesubstitueerd in de invoer. 

Let op: Na het ] komt altijd een spatie of één van de nog te bespreken tekens i , j en de 
getallen O t/m 9. 

Voorbeeld 

De regel: 

[-voc,+laag] -># 

zorgt ervoor dat alle karakters die zowel het feature -voc als het feature +laag hebben 
worden vervangen door een spatie (volgens de voorbeeldtabel in paragraaf C.3 .2 is dat 
alleen het karakter r. De regel: 

$->#/[inform] ---

voegt na elk cijfer of één van de tekens 11
, : , ' , ' , <, > of - een spatie in . Hier is gebruik 

gemaakt van de voorbeeldtabel uit paragraaf C.3.3. 

Stel we willen alle d's aan het eind van een woord in t's veranderen. De volgende regel kan 
dit door middel van feature-toewijzing verzorgen: 

[-voc,+stem] ->[-stem] / --- # 

(Deze regel verandert overigens meer karakters dan alleen de d. Let op: hier worden meer 
features gebruikt dan alleen de features die in de regel gespecificeerd zijn. De voorbeeldta
bel uit paragraaf C.3.2 zou voor een goede werking van deze regel dus niet vereenvoudigd 
kunnen worden tot alleen de features voc en stem!) 
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C.4.6 Feature-aantal-specificatie [. .. ] 0 t/m [. .. ] 9 

Het aangeven van een minimaal aantal karakters met een bepaald feature kan door een 
cijfer (0-9) achter het] van de feature-specificatie te zetten. Oplettendheid is hier geboden , 
omdat men zeer snel 'onzin' expressies maakt. Een voorbeeld is hier een regel die als 
rechtercontext 'nul of meer karakters met een bepaald feature' heeft. (In sommige gevallen 
kan f lowc hier zonder een enkele waarschuwing niet-compileer bare code produceren .) 

Voorbeeld 

Een regel, die alle a's die vooraf gegaan worden door één of meer vocalen met daarvoor 
een c vervangt door b's, ziet er als volgt uit: 

a->b/c[+voc]1---

C.4. 7 Feature-specificatie-paren [ ... ] i en [. .. ] j 

Met een paar feature-indices kan aangegeven worden of bepaalde karakters - in de focus 
of de contexten - hetzelfde of juist verschillend moeten zijn. Er mag slechts één zo 'n paar 
in één regel voorkomen en dit kan alleen een paar i-i of i-j zijn. 

Voorbeeld 

De volgende regel eist dat zowel voor als achter de focus a hetzelfde vocaal staat: 

a->b/[+voc]i---[+voc]i 

De volgende regel eist dat de karakters juist verschilllend zijn: 

a->b/[+voc]i---[+voc]j 

C.4.8 Variabelen in feature-specificaties A, B, ... , H 

Door middel van hoofdletters kan binnen een regel de samenhang tussen verschillende 
feature-specificaties aangegeven worden. Daarvoor worden de hoofdletters A t/m H ge
bruikt. De hoofdletter komt in de plaats van het plus- of min-teken dat voor de feature
naam staat. De samenhang tussen de verschillende letters is te zien in tabel C.2. In het 
voorbeeld is te vinden hoe de hoofdletters gebruikt kunnen worden. 
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Tabel C.2: Samenhang tussen de hoofdletters 

Hoofdletter Complement 
A E 
B F 
C G 
D H 

Voorbeeld 

Een regel , die eist dat de contexten karakters zijn waarbij de tekens voor de features 
hetzelfde zijn , ziet er als volgt uit: 

a->b/[Avoc] ---[Astem] 

Een tegengesteld teken kan geëist worden door de tweede A door een E te vervangen: 

a->b/[Avoc] ---[Estem] 

De hoofdletters mogen ook in expressies in de focus of change voorkomen . 

C.4.9 Verkorte schrijfwijze voor '+hoofd' [ [ 

Door de feature-specificatie te beginnen met dubbele haken [ [, wordt automatisch geëist 
dat het karakter het feature +hoofd heeft . 

Voorbeeld 

Een regel , die eist dat de focus een hoofdletter is en het feature +stem heeft. is de volgende: 

[[+stem] ->b 

C.4.10 Karakterduplicatie [n] 

Door [ aantal] op te nemen in de change, kan een karakter een aantal maal gekopieerd 
worden. Het karakter, dat gekopieerd moet worden, wordt geselecteerd aan de hand van 
zijn features . Dit gebeurt door middel van een feature-specificatie gevolgd door een i of 
een j. 

Let op: Deze constructie werkt niet samen met i-i- of i-j-feature-specificatie-indices (zie 
paragraaf C.4 .7) . 
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Voorbeeld 

$ -> [4] / --- a[+cons]i 

Deze regel voegt vier maal het karakter in dat achter de a staat en feature +cons_ heeft . 

C.4.11 Optionele delen < ... > 

Tussen < en > kunnen optionele delen in een regel aangegeven worden . Hierdoor ontstaan 
eigenlijk twee regels; één met de de delen tussen < en > en één zonder die delen . Deze 
notatie kan niet gebruikt worden in combinatie met¼ (zie paragraaf C.4.13) . 

Voorbeeld 

De regel: 

a<b> -> c / <b> --- # 

is een verkorte schrijfwijze voor de regels: 

ab -> c / b # 

a -> C / --- # 

C.4.12 Optionele karakters (. .. ) 

In een expressie kunnen optionele karakters opgenomen worden tussen ( en ) . Deze con
structie heeft het voordeel dat deze sneller uitgevoerd wordt dat de constructie met < en > 
(zie paragraaf C.4.11). Een restrictie is echter dat alleen karakters tussen (en) opgenomen 
kunnen worden . 

Voorbeeld 

a -> b / C --- (d)e 

Deze regel verandert een a in een b wanneer daarvoor een c staat en daarachter een e of 
een d gevolgd door een e. 
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C.4.13 Contextverwisseling 1/. 

Door een regel te beginnen met een ¼ onstaat een verkorte schrijfwijze voor twee regels. 
namelijk de regel zoals gespecificeerd en dezelfde regel maar dan met de linker- en recliter
context verwisseld. 

Voorbeeld 

De regel : 

¼a -> b / c --- d 

is een verkorte schrijfwijze voor de regels : 

a -> b / c d 
a -> b / d --- c 

C.4.14 Metathesis ! 

In de fonologie is er vaak de behoefte om twee karakters om te kunnen wisselen . Dit noemt 
men metathesis. Door ! als change te nemen en een focus met een karakterlengte van twee 
ontstaat een compacte schrijfwijze voor metathesis. 

Voorbeeld 

[ +cijf] [ +cijf] -> ! / # --- # 

Deze regel draait de twee losstaande cijfers om (gebruikt voor bijvoorbeeld 36 - 'zesen
dertig ' ). 

C.4.15 Verzamelingen { .. ./ ... / ... } 

Door middel van een verzameling {ai/ .. ./an} kan een expressie gemaakt worden van het 
type of a 1 of ... of an . Tussen { en } mogen karakters, feature-specificaties (zie pa
ragraaf C.4.5) , optionele delen (zie paragraaf C.4.11) en negaties (zie paragraaf C.4 .lï) 
voorkomen. 

Opmerking: Wanneer een verzameling in de rechtercontext gebruikt wordt en geYolgd 
wordt door verdere specificaties, moeten alle elementen in de verzameling dezelfde karak
terlengte hebben. Hetzelfde geldt voor de linkercontext wanneer de verzameling wordt 
voorafgegaan door verdere specificaties. Regels zoals: 

65 



a -> b / c{d/ef} --- gen 
a -> b / c --- {de/f/g}h 

zijn dus niet toegestaan. 

Voorbeeld 

{G/g} -> x 

Deze regel vervangt zowel alle G's als alle g's door een x. 

C .4 .16 Tekst verzamelingen ( (. . ./ .. ./ ... ) ) 

Tekstverzamelingen zijn bijna hetzelfde als de gewone verzamelingen. Er zijn echter een 
aantal restricties. Het voordeel is een hogere verwerkingssnelheid. Restricties: 

1. Alleen karakters zijn toegestaan , dus geen feature-specificaties enz. 

2. Het maximale aantal karakters tussen ( ( en ) ) is 100. 

3. De elementen moeten worden gesorteerd volgens de ascii-tabel. 

4. Een tekstverzameling mag slechts de enige expressie zijn in een context. Hier kan één 
uitzondering op worden gemaakt; door de tekstverzameling op te nemen als element 
in een gewone verzameling. De andere elementen in de gewone verzameling kunnen 
hier ook feature-specificaties bevatten . 

Voorbeeld 

De volgende regels bevatten geldige tekstverzamelingen: 

a -> b / --- ((aap/mies/noot)) 
a -> b / ((drie/een/twee)) 
a -> b / --- (())/[+voc] 

C.4.17 Negaties 1-. -1 en 

Er zijn twee soorten negaties, namelijk een klanknegatie en een karakternegatie. Beide 
typen mogen in de focus en de contexten voorkomen. Een expressie met de klanknegatie 
1 . . . 1 heeft true als waarde wanneer het gevonden karakter: 

1. het feature klank heeft , 

2. niet één van de tussen de negatie-tekens gespecificeerde features heeft èn 
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3. niet één van de tussen de negatie-tekens gespecificeerde karakters is. 

Let op: De betekenis van i-i- en i-j-paren (zie paragraaf C.4.7) wordt niet geïnverteerd! 
Het feature klank moet worden gedefinieerd in de unair-feature-tabel (zie paragraaf C.3 .3). 

Een expressie met de karakternegatie A ••• A heeft true als waarde wanneer de reeks gevonden 
karakters: 

1. achtereenvolgens niet de tussen de negatie-tekens gespecificeerde features bezit èn 

2. achtereenvolgens niet gelijk is aan de tussen de negatie-tekens gespecificeerde karak-
ters. 

Let op: Er is een duidelijk verschil tussen de interpretatie van 'karakterlijsten' binnen 
enerzijds klanknegaties en anderzijds de karakternegaties. Binnen klanknegaties wordt de 
karakterlijst geïnterpreteerd als 'niet ... en niet ... '. Binnen karakternegaties mag het 
eerst gevonden karakter niet gelijk zijn aan het eerste karakter in de lijst en het tweede 
gevonden karakter niet gelijk aan het tweede in de lijst enz. Analoog voor de opgegeven 
features . 

Voorbeeld 

a -> b / --- 1 [+voc] cdl 

Deze regel verandert een a in een b wanneer er achter de a een karakter staat dat : 

1. niet het feature +voc heeft , 

2. geen c en ook geen d is èn 

3. ,\'el het feature klank heeft. 

Een regel , die een a in een b verandert wanneer daarachter niet de reeks xyz staat , ziet er 
als volgt uit : 

a -> b / --- AxyzA 

Een regel , die een a in een b verandert wanneer daarachter niet een x, een y of een z staat , 
ziet er als volgt uit : 

C.4.18 Escape-karakter * 

Omdat bepaalde karakters gebruikt worden als operatoren en dergelijke, is er een speciaal 
escape-karakter om toch van deze karakters gebruik te kunnen maken . De karakters waar 
het hier om gaat zijn : 

67 



- , $, *, /, \, (, ) , 1 , ! , A, 1/., {, } , <, >, [, ] en #. 

Wanneer deze karakters gebruikt worden moeten ze worden voorafgegaan door een *· 

Opmerking: Vanwege een bug in flowc kunnen de karakters {, }, <, >, [, ] en # niet 
gebruikt worden tussen { en } in een window-specificatie (zie paragraaf C.4.1) zoals: 

[ ! ] BEGIN { .. .} [ !] EINDE 

Voorbeeld 

Een regel die alle %-tekens omzet in vraagtekens ziet er als volgt uit : 

Merk op dat men een regel met contextverwisseling (zie paragraaf C.4.13) zou verkrijgen , 
wanneer het * hier weggelaten zou worden. 

C.5 Interface, library en testen 

Deze paragraaf beschrijft hoe met behulp van de interface een library en een testprogramma 
gemaakt worden. 

C. 5 .1 Interface 

De interface bestaat uit twee bestanden g2p. c en g2p. h. In g2p. h worden drie functies 
en één type gedeclareerd, namelijk: 

G2p G2p_Create(void) , 
void G2p..Delete(G2p g) , 
char •G2p_Convert(G2p g, char •s1) en 
G2p. 

De functie G2p_Create () retourneerd een null-pointer wanneer het object niet aangemaakt 
kon worden. Dit is echter niet altijd het geval; in de functie wordt tweemaal de functie 
malloc O aangeroepen en alleen de eerste maal wordt er gecontroleerd op voldoende geheu
gen! De functie G2p_Convert O kan een crash veroorzaken wanneer er tijdens de uitvoering 
te weinig ruimte in de verwerkingsreeks aanwezig blijkt te zijn (zie verder: maximale in
voerlengte). 

Wanneer er een library is gemaakt (zie paragraaf C.5.2), dan kan deze gebruikt worden 
in een applicatie door het bestand g2p. h te includen in de applicatie en vervolgens het 
volgende te doen : 
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1. Zorg voor een pointer in naar een invoerreeks met tekst van het type char*. 

2. Zorg voor een pointer uit naar een uitvoerreeks van het type char* . 

3. Maak een object conv van het type G2p. 

4. Genereer het object door middel van de aanroep: 
conv = G2p_Create(); 

5. Converteer de invoerreeks: 
uit = G2p_Convert ( conv, in) ; 
Dit mag herhaald worden. 

6. Ruim het object op: 
G2p.J>elete(conv); 

Voorbeeld 

Hieronder is geïllustreerd hoe het interface gebruikt kan worden. 

#include <stdio .h> 

#include 11 g2p .h11 

#define maxlen 1000 

int main(){ 
char in [maxlen] =1111

; 

char *uit; 
int line=O; 

G2p conv; 

conv=G2p_Create(); 

while (gets(in)) { 
uit=G2p_Convert(conv,in); 
puts(uit); 
fprintf(stderr, 11 Line: ¼d\r 11 ,line++); 

} 

G2p_Delete(conv); 

return O; 
} 
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Het bestand g2p. c is nodig in de library. In dit bestand wordt tevens vastgelegd wat de 
maximale invoerlengte is. Dit wordt gedaan in de definitie van de functie G2p_Create. 
De gebruiker kan dit eventueel aanpassen. Standaard is de maximale lengte 1000 karak
ters. In het bestand g2p. c is in de functiedefinitie van G2p_Convert een functie-aanroep 
naar f ono_grapho () te vinden. Het deel grapho heeft hier betrekking op de nàam van 
de gebruikte regelcategorie. Deze naam moet worden aangepast aan de naam van de re
gelcategorie. Bovendien moet de bijbehorende naam van het include-bestand aangepast 
worden. Dit laatste geldt ook wanneer de naam van de feature-categorie veranderd wordt. 

C.5.2 Library 

De library kan als volgt worden gemaakt: 

1. Pas de interface aan aan de eisen (maximale invoerlengte en regelcategorie, zie para
graaf C.5.1) en compileer de interface naar object-code. 

2. Compileer alle aangemaakte c-code (hoofdmodule, modules, submodules en tabel
code) naar object-code. 

3. Maak de library met een library-tool door alle zojuist aangemaakte object-code in 
de library op te nemen. 

Gebruik de library vervolgens in een applicatie of het testprogramma. 

C.5.3 Testen 

Het testprogramma test. c kan worden gecompileerd, wanneer de library aangemaakt is. 
Het testprogramma is in het voorbeeld in paragraaf C.5.1 te zien. Als het testprogramma 
gecomp!leerd is kan het als volgt worden gebruikt: 

test < <invoer> > <uitvoer> 

Als invoer dient een bestand met op elke regel een 'zin '. De uitvoer komt in het bestand 
uitvoer. De in- en uitvoer gaat dus via stdio. 

Voorbeeld 

Stel de inhoud van het bestand in. txt is: 

De reus loopt het bos in met een pan soep 
Vandaag heeft hij zijn berevel aan 
Over 23 dagen is hij jarig 

Dit bestand kan geconverteerd worden door te typen: 
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test< in.txt > uit.txt 

De uitvoer uit. txt zou er als volgt uit kunnen zien: 

d© r2s l"opt ©t bOs In mEt ©m pAn sup 
vAnd"ax h"eft h"Ei z"Eim b©rev©l an 
ov©r drij©tw"Int©x d"ax© "Is h"Ei j"ar©x 
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Bijlage D 

Regels voor de vertaling van 
KUN-fonemen naar Sampa-fonemen 

Bestand: kun2samp. dat 

grapho grafeat 
(*<conversieklasse> <bijbehorende feature klasse>*) 

(* --------------------------------------------------------- *) 
(* Deze regels zetten KUN-fonemen om in SAMPA/SPENGI-fonemen *) 
(* --------------------------------------------------------- *) 

(* Verwijderen van KUN-zinsintonatie (alle getallen) *) 
[ +cijf] ->$ 

(* ------------------------------ *) 
(* Daadwerklijk KUN->SAMPA/SPENGI *) 

(* ------------------------------ *) 
©->2 

[!] BEGIN {u/y} 
u -> y 
y -> u 
[ ! ] EINDE 

UI->9y 

AU->Au 

72 



U->Y 

(* SPENGI gebruikt niet de SAMPA '·' *) 
(* a->a : 
(* e->e: 
(* o->o: 

EI->Ei 
U:->9 

G->g 
g->x 

,->. 
c->? 
*¼->? 

C->tj 
!->nj 

-->n 
M->n 

(* Rules produceren 'X' ipv 'x' *) 
X->x 

(* Verwijderen van '-' en '+' *) 
*- -> $ 

+ -> $ 

(* ----------------------------------- *) 
(* Verplaatsen van klemtoon tekens ''' *) 
(* ----------------------------------- *) 

(* vervang 'tijdelijk door - *) 
, -> -

(* inserteer II SPENGI-klemtoon *) 
(*(na-, na een of meer medeklinkers*) 
(* en voor de eerste klinker) *) 
$ -> 11 

/ - [ +cons] 0 --- [ +voc] 

(*verwijderde oude*) 
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- -> $ 

(* --------------------------------------- *) 
(* Tijdelijke aanpassing voor JR de Pijper 
(* 

(* verwijder accenten in str"at en l"an *) 

11 -> $ / str --- at 
Il->$/ 1 --- an 
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Bijlage E 

Voor beeld grammatica 

LETTER - albl· · ·JyJzJAJBI· · ·JYIZ 
DIGIT - 0llJ · · ·1819 
SIG~ - 'l-l!l©l#l$l¼l~l&JCJ)I_J : J;l"l'l-l?II 
SSIG~ - \(\l*l=l{l}I, 1<1>1-1/I [IJ I+) 
CHAR - LETTERIDIGITISIGNISSIGN 

SPACE - <space> 
SPACE - <tab> 

COi\11\lENT ____. l*[CHARJSEP]*/ 

SEP __. SPACE 
SEP - CO!\1MENT 
SEP - <new line> 
SEP - < carriage return> 

RVLESEP - <new line> 
RULESEP - <carriage return> 

BESTAND - [SEP][MODULE]<end of file> 

MODULE - \begin{module}[SEP][FEATBLK][RULEBLK]\end{module}[SEP] 
MODULE__. \input{[SEP]FILENAME[SEP][MODULE]<end of .file>}[SEP] 

FILENAME - [LETTERJDIGITISIGN][SEP] 

FEATBLK ____. \begin{features}[SEP][FEATDEC]\end{features}[SEP] 
FEATBLK - \input{[SEP]FILENAME[SEP][FEATBLK]<end of .file>}[SEP] 

FEATDEC __. FEATNAME[SEP]=[SEP]SET 
FEATDEC - \input{[SEP]FILENAME[SEP][FEATDEC]<end of .file>}[SEP] 

FEATNA:\1E - LETTER[LETTERIDIGIT] 
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SET - {[SEP]ELEMENTS}[SEP] 

ELEMENTS - ELEMENTR 
ELEMENTS - é 

ELEMENTR - ELEMENT, [SEP]ELEMENTR 
ELEMENTR - ELEMENT 

ELEMENT - CHAR[SEP] 

RULEBLK - \ begin {rul es} [SEP][RULEDEC] \end {rul es} [SEP] 
RULEBLK - \input{[SEP]FILENAME[SEP][RULEBLK]<end of .file>}[SEP] 

RULEDEC - WINDOvV 
RULEDEC - RULE 
RULEDEC - \input{[SEP]FILENAME[SEP][RULEDEC]<end of .file>}[SEP] 

\VIKDOW - \do until first[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 
WINDO\V - \do all[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 
'WINDO\V - \do rule by rule[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 
\VINDOW - \do char by char[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 
\VINDOW - \do from left to right[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 
\VINDOW - \do from right to left[SEP]{[SEP][RULEDEC]}[SEP] 

RULE - EXPR->[SPACE]EXPR RULESEP[SEP] 
RULE - EXPR->[SPACE]EXPR CONTEXTS 

CONTEXTS - / /[SPACE]EXPR---[SPACE]EXPR RULESEP[SEP] 

EXPR - E1 
EXPR - é 

E1 - E2 
E1 - Ei/[SPACE]E2 
E2 - E3 
E2 - E2E3 
E3 - {E1} 
E3 - CHAR[SPACE] 
E3 - [[SPACE]FEXPRJ [SPACE] 

FEXPR - FE1 
FEXPR - é 

FE1 - FE2 
FE1 - FE1/[SPACE]FE2 
FE2 - FE3 
FE2 - FE2 , [SPACE]FE3 
FE3 - {FE1} 
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FE3 - +FEATNAME[SPACE] 
FE3 - -FEATNAME[SPACE] 

Hierin worden de volgende typografische conventies gebruikt: 

• Tussen vierkante haken [ . .. ] staan zaken die nul of meer maal voor kunnen ·komen . 

• 1 is de 'of'-operator. 

• Letterlijke invoertekst is weergegeven als dit. 

• Figuurlijke invoertekst is weergegeven als <dit>. 

• € is de lege reeks. 

• De onderstreepte delen worden uitgevoerd op een ander invoerbestand. 

Deze grammatica maakt bijvoorbeeld de volgende constructie mogelijk: 

\begin{rnodule} 

\begin{features} 
cijf = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0} 
\input{morefeatures.dat} 
\end{features} 

\begin{rules} 
\input{expansierules.dat} 
\do until first { 
u -> y 
y -> u 
} 

a->b // --- {c[+cijf/-voc] / \}[+voc,-cijf]d{h/g}} 
\input{rnorerules.dat} 
\end{rules} 

\end{module} 
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Aan deze grammatica moet het volgende nog worden veranderd/toegevoegd: 

• De grammatica moet worden uitgebreid met: negatie, meerlaagsaanduiding, meta
thesis, variabelen en andere mogelijkheden waar behoefte aan is . 

• De grammatica moet worden herschreven in de vorm van een zogenaamde LL( 1 )
grammatica. Dit zorgt ervoor dat de compiler kan worden uitgerust met een recursive 
descent parser (zie [4]). 

• Van de grammatica moet een zogenaamde attribuut-grammatica gemaakt worden 
(zie [4]). Dit houdt in dat er bijvoorbeeld gecontroleerd kan worden of de features, 
die in het regelblok gebruikt worden, wel gedefinieerd zijn in het feature-blok . 
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