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Samenvatting

In 1995 is door Shtarkov, Tjalkens en Willems een universeel datacompressie-algoritme
gepresenteerd. Dit algoritme is deels door de auteurs en deels door Volf aangepast om
gebruikt te kunnen worden voor tekstcompressie. Om de compressie te verbeteren, is het
nodig om meer van de bron te weten. In het geval van tekstuele informatie is er als extra
informatie de grammatica van de taal waarin de tekst is geschreven. De grammatica
bepaalt de woordvolgorde en de woordverbuigingen. Deze extra informatie, in de vorm
van woordsoorten (tags), kan ten goede komen aan de compressie van de tekst.

Teahan heeft in 1996 een methode gepresenteerd om met behulp van woordsoort
informatie een betere compressie te realiseren. Hierbij worden woorden voorspeld aan de
hand van de huidige tag en het voorgaande woord. Tags worden voorspeld aan de hand
van het voorgaande woord met de bijbehorende tag en de tag daarvoor.

Om gebruik te kunnen maken van woordsoorten, moeten deze worden toegekend aan de
woorden. In 1992 heeft Brill een tagger gepresenteerd, die op basis van een lexicon en
ongeveer 300 eenvoudige regels aan elk woord in een tekst een tag toekent met een
zekerheid van meer dan 97%. Een voordeel van deze tagger is dat deze eenvoudig te
trainen is voor een andere taal dan de engelse.

Het doel van dit onderzoek is het aanpassen van het CTW-algoritme, zodanig dat het
door gebruik te maken van woordsoorten een betere compressie realiseert dan het
'gewone' CTW-algoritme op dezelfde tekst zonder woordsoorten.

Er is gebleken dat bij het aangepaste CTW-algoritme de tekstsymbolen het beste
voorspeld worden aan de hand van de huidige tag, de vijf voorgaande symbolen en de
voorgaande tag. Een tag wordt het beste voorspeld aan de hand van de voorgaande tag,
de 7,8 of 10 voorgaande symbolen en de tag voor de voorgaande tag. Er zijn twee
soorten simulaties gedaan. De eerste variant comprimeert de hele tekst, inclusief
formattering e.d.. Hiermee wordt ten opzicht van een 'gewoon' CTW-algoritme met
contextdiepte 7 (CTW-7) gemiddeld een winst behaald van 0.2 %. Ten opzichte van een
'gewoon' CTW-algoritme met diepte 5 (CTW-5) wordt gemiddeld 4.2 % winst geboekt.

De tweede variant converteert alle hoofdletters naar kleine letters en negeert alle
symbolen die geen letter, spatie, punt of komma zijn. Hierdoor wordt een hele
regelmatige StructUUf in de tekst verkregen. Ten opzichte van CTW-7 wordt gemiddeld
1.0 % winst gerealiseerd, ten opzichte van CTW-5 zelfs 5.7 %.

De behaalde winsten zijn echter kostbaar: Het geheugengebruik is tot tien keer groter dan
dat van het 'gewone' CTW-algoritme met context diepte 5. Ten opzichte van het CTW
algoritme met diepte 7 is het geheugengebruik tot 2.5 maal zo groot.
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1. Inleiding

In de modeme telecommunicatie en computertechniek worden steeds grotere hoevee1heden
data verstuurd of opgeslagen. Dit vraagt om een steeds grotere capaciteit van trans
missiekanalen en steeds meer opslagruimte. Er zijn twee manieren om aan deze vraag te
voldoen:
• Het vergroten van de opslagruimte en de bandbreedte van de transmissiekanalen (fysische

oplossingen), of
• Het efficienter beschrijven van de data (compressie/compactie), zodat minder beslag

wordt gelegd op de beschikbare middelen.

In dit verslag wordt een uitbreiding op een compressie-algoritme geanalyseerd. Data
comprimeren kan op twee manieren:
• Laat de irrelevante informatie weg. Hiermee wordt informatie bedoeld die niet of

nauwelijks waarneembaar is (bv. DCC, MD (audio) en JPEG, MPEG (video)). Deze
manier van comprimeren heeft als eigenschap dat de oorspronkelijke data niet exact meer
te reproduceren is CLossy Data Compression' of compactie),

• Laat alleen de overbodige informatie weg (redundantie). De totale informatie blijft
behouden; dit heet dan ook 'Lossless Data Compression'. Voorbeelden hiervan zijn by.
MNP-protocollen in modems (deze bevatten ook error-correction) en compressie
programma's zoals: ARJ, PKZIP, GZIP, LHA en COMPRESS. Deze programma's en
protocollen zijn gebaseerd op zogenaamde dynamic-Huffman- en/of Lempel-Ziv
coderingen.

Bij compressie van tekst (bijvoorbeeld een boek, dat is opgeslagen in een computer en
waarbij elke letter door een byte wordt gerepresenteerd) is het van groot belang dat de
oorspronkelijke tekst zonder verlies gedecodeerd kan worden, de tekst moet immers leesbaar
blijven. Om data te comprimeren, kan gebruik gemaakt worden van de statistiek van de bron,
die de data genereerd. In veel gevallen is dit een probleem. Neem bijvoorbeeld tekst. Wat is
de statistiek van de bron die de tekst heeft gegenereerd? Om dit probleem op te lossen zijn er
universele compressie-algoritmes bedacht, die zonder de statistiek van de bron te kennen, toch
een goede compressie bewerkstelligen. De hierboven genoemde dynamic-Huffman- en
Lempel-Ziv-algoritmes zijn voorbeelden van universele compressie-algoritmes. Een ander
voorbeeld is het context-tree weighting algoritme (CTW), ontwikkeld door F. Willems, Y.
Shtarkov en T. Tjalkens.

Over het algemeen is het zo, dat wanneer maar een soort data wordt gecomprimeerd,
bijvoorbeeld tekstuele data, het aanpassen van het algoritme aan de data een betere prestatie
tot gevolg heeft. Het CTW-algoritme is/wordt aangepast voor tekstcompressie door P. Volf.
Een algoritme, dat speciaal voor tekstcompressie is ontwikkeld, is het PPM-algoritme
(Prediction by Partial string-Matching). Dit algoritme is ontwikkeld door J. Cleary en I.
Witten.

Pagina- 1
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In het algemeen geldt, dat een bron beter te comprimeren is als er meer over die bron bekend
is. AIle hiervoor genoemde algoritmes en programma's beschouwen de data als een
opeenvolging van bits of bytes. In een tekst zit echter veeI meer informatie dan de
opeenvolging van de bytes (letters). De taal waarin de tekst is geschreven kent immers een
grammatica, die de syntaxis (woordvolgorde) en morfologie (woordverbuiging) bepaalt. Ais
een compressie-programma over deze informatie kan beschikken, zou het dus mogelijk
moeten zijn om de tekst beter te kunnen comprimeren.

Deze grammaticale informatie kan gedeeltelijk worden meegegeven aan een compressie
algoritme door de woorden te voorzien van een label (tag), waarin de betreffende woordsoort
is vastgelegd. Om de gecodeerde tekst te kunnen decoderen, moet de decoder eveneens
beschikken over de tags. De tags moeten dus naar de decoder worden overgestuurd. W.
Teahan heeft met het PPM-algoritme een aantal experimenten uitgevoerd, waarbij hij
woordsoorten (in het vervolg 'tags' genoemd) gebruikt om de compressie te verhogen. In dit
verslag zal het onderzoek worden beschreven naar de (on)mogelijkheden van het gebruiken
van woordsoortinformatie in het CTW-algoritme.

In hoofdstuk 2 zal uitgelegd worden wat het CTW-algoritme is en hoe men er toe is gekomen.
Vervolgens zullen enkele verbeteringen van het CTW-algoritme worden besproken in
hoofdstuk 3 (algemeen en specifiek voor tekstcompressie). Dan zal in hoofdstuk 4 kort
worden ingegaan op het automatisch verrijken van teksten met woordsoortinformatie. Met
name de Brill-tagger, die met behulp van een aantal regels woordsoorten toekent aan
woorden, zal worden besproken. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe de tekstsymbolen en de
tags samengevoegd kunnen worden in het CTW-algoritme en worden de uitgevoerde
experimenten toegelicht en besproken, waarna in hoofdstuk 6 de conclusies volgen.

Pagina -2
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2. Fundamenten van het context-tree weighting algoritme

Bij datacompressie draait alles om het zo efficient (kort) mogelijk beschrijven van de data die
door een bron wordt gegenereerd. Maar wat is een bron en wat is data? Een bron kan van alles
zijn, bijvoorbeeld een munt waarmee wordt getost of een taal waarmee een verhaal wordt
beschreven. De data is dat wat er uit de bron komt, bijvoorbeeld de resultaten van het tossen
(kop-munt-munt-kop-kop-kop) of het verhaal (dit verslag bijvoorbeeld). De bron genereert de
data aan de hand van een, al dan niet van het verleden afhankelijke, kansverdeling. De
kansverdeling van het tossen met een munt is (bij een eerlijke munt) P(kop) = P(munt) = 1/2.

Om de data te comprimeren, wordt gebruik gemaakt van een encoder en om de
gecomprimeerde data weer in zijn oorspronkelijke vorm terug te krijgen, wordt een decoder
gebruikt. Dit proces staat afgebeeld in figuur 2.1.

__B_r_o_n__ ---d-at-a----..I Encoder Ir--g_ec_o_m_d_~_~:_e_e_rd_e+~

gecomprimeerde I I oorspronkelijke
data data

-------+1. Decoder ~

fig. 2.1. Het datacompressie-proces.

2.1. En-/decoderen

Een encoder is een black box, die aan elk bronrijtje een codewoord toekent. In zo'n black box
bepaalt een (bron)code wat het codewoord is, dat bij een bronrijtje hoort. Een decoder doet
precies het omgekeerde. Deze bepaalt aan de hand van een codewoord wat het
oorspronkelijke bronrijtje moet zijn geweest. Om het decoderen sequentieel te kunnen doen
(codewoord voor codewoord), moet de decoder weten waar het einde is van een codewoord.
Door ervoor te zorgen dat geen enkel codewoord het begin is van een ander codewoord, weet
de decoder wanneer het einde van een codewoord is bereikt. Met andere woorden: De decoder
kan het einde van een codewoord detecteren, doordat geen enkel codewoord een prefix is van
een ander codewoord. Een code waarvoor de prefixconditie geldt, heet een prefixvrije code.
Het bronrijtje, dat kan bestaan uit meerdere symbolen, wordt als voIgt genoteerd:

xi = x\X2···XT' waarbij het bronrijtje bestaat uit T symbolen. Het codewoord c(xi) bestaat

uit L(xi) codesymbolen. Een voorbeeld van een (binaire) code voor aIle bronrijtjes met een

lengte van 2 (binaire) symbolen is weergegeven in tabeI2.1.

Pagina- 3
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xT C(X j

T) L{Xr)1

00 111 3
01 110 3
10 10 2
11 0 1

tabel 2.1. Een codetabel voor aile binaire bronrijtjes met lengte 2.

Bij datacompressie is het de bedoeling om de codewoordlengte van een bronrijtje zo kort
mogelijk te maken, maar weI zo dat de oorspronkelijke data exact gereproduceerd
(gedecodeerd) kan worden.

Voor een binaire, prefixvrije code geldt dat, bij sommatie over alle mogelijke bronrijtjes xr '
de Iengtes van de codewoorden voldoen aan de volgende formule, die ook weI de Kraft
ongelijkheid wordt genoemd:

(2.1)

Meer over deze formule is te vinden in Cooper en Thomas [8], bIz. 82.

2.2. Een maat voor compressie: Redundantie

Om de mate van compressie te bepaIen, kan de codewoordlengte worden vergeleken met de

ideale codewoordlengte. Deze ideale codewoordlengte is afhankeIijk van de kans ~ (xi) op

het bijbehorende bronrijtje en kan met de volgende formule (in bits) worden bepaald:

(2.2)

waarin de subscript-a staat voor actual en de subscript-i voor ideal. De individuele
redundantie is nu als voIgt gedefinieerd:

(2.3)

het verschil tussen de codewoordlengte en de ideale codewoordlengte. Dit alles geldt voor een
bronrijtje en een codewoord. Voor een bron, die de bronrijtjes genereert, kan uit het
bovenstaande worden afgeleid, dat de verwachte redundantie geIijk is aan:
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De verwachte redundantie blijkt hiermee gelijk te zijn aan het verschil tussen de verwachte
codewoordlengte en de verwachte ideale codewoordlengte, ook weI informatiedichtheid of
entropie van de bron genoemd. De verwachte redundantie is altijd rninimaal gelijk aan nul.
Het bewijs hiervoor is vermeld in Cover en Thomas, [8]. Het is echter ook (intui'tief) te
beredeneren dat de verwachte redundantie groter of gelijk aan nul is, immers de reeks
codewoorden moet alle informatie bevatten, die in de reeks bronrijtjes aanwezig is. Is de
verwachte codewoordlengte kleiner dan de verwachte ideale codewoordlengte, dan bevat de
reeks codewoorden minder informatie dan de reeks bronrijtjes en is er dus geen sprake meer
van verliesvrije datacompressie. Uit formule (2.4) in combinatie met de Kraft-ongelijkheid,
zie formule (2.1), blijkt tevens dat 15 =0 alleen mogelijk is als voor alle bronrijtjes geldt dat

de codewoordlengte gelijk is aan de ideale codewoordlengte, zie Cover en Thomas [8] en
Schalkwijk, Tjalkens en Willems [20]. Het doel van datacompressie is dus het ontwerpen van
codes, die de ideale codewoordlengtes zo dicht mogelijk benaderen.

Voorbeeld: In tabe12.2 staan de individuele redundanties als de bron de bronrijtjes genereert
met de volgende kansen: P(OO) =1/2, P(Ol) =1/4, P(lO) =1/8 en P(ll) =1/8. De verwachte
redundantie van deze bron blijkt 0.875 bit per bronrijtje te zijn. Voor een zogenaamde
Huffman-code ge1dt dat de verwachte redundantie altjjd nul is, zie Schalkwjjk, [19]. De
volgende code is een Huffman-code voor de hierboven vermelde bron: C(OO) =0, C(Ol) =10,
C(lO) =110 en C(ll) =111. De individuele redundanties zijn dan allemaal nul en dus is de
verwachte redundantie ook gelijk aan nul. Betere verliesvrije compressie is niet mogelijk!!

T c(xn L(xn ~(x;) p(x;)Xl

00 111 3 1/2 2
01 110 3 1/4 1
10 10 2 1/8 -1
11 0 1 1/8 -2

tabe12.2. Voorbeeld: Individuele redundanties van een bran.

Pagina-5



t(i1 Faculteit Elektrotechniek

2.3. Aritmetisch encoderen

In de vorige paragraaf is de Huffman-methode genoemd als methode die optimale compressie
bewerkstelligt. Een groot nadeel van deze en andere op codetabellen berustende compressie
methoden is dat de codetabellen erg groot worden voor lange bronrijtjes. (Voor binaire
bronrijtjes met lengte T =10 symbolen zijn al 210 =1024 rijen nodig in de codetabel!)
Nu zal een methode worden besproken die een (reeks van) bronrijtje(s) vertaalt in een (reeks
van) codewoord(en), zonder gebruik te maken van een codetabel. Deze methode wordt
gebruikt in een zogenaamde aritmetische encoder. De aritmetische encoder heeft als input een
bronrijtje (de 'data') en een kansverdeling voor de mogelijke bronrijtjes. Aan de hand van
deze input berekent de aritmetische encoder een codewoord, dat als output wordt gegeven.
Door het berekenen van het codewoord iteratiefte doen, d.w.z. bronsymbool voor
bronsymbool, hoeft er geen codetabel te worden opgeslagen om de codewoorden te kunnen
decoderen.

Het Elias-algoritme
Het principe van de aritmetische encoder is gebaseerd op het Elias-algoritme, zie Schalkwijk,
Tjalkens en Willems [20]. Hierbij wordt uitgegaan van rijtjes symbolen, met een lengte T, uit
een alfabet met grootte 2. Het bronrijtje is dus een rijtje x; = xl x2 ... xT • Nu wordt aan elk

rijtje (waarbij de rijtjes lexicografisch geordend worden verondersteld) een bron-interval

l(x;) E [0, I) toegekend, dat geen enkel ander bron-interval overlapt en met een lengte

evenredig aan de kans op dat rijtje. Een manier om dit te doen is de volgende:

l(x;) = [Qa(x;), Qa(x;) + ~(x;)), (2.5)

Beschouw nu een codewoord c als een binaire fractie O.c (O.lb =0.5d, O.Olb =0.25d, etc.), dan
hoort bij dat codewoord ook een interval. De ondergrens van het interval wordt gegeven door
O.CO en de bovengrens door O.el. Kortom, bij het codewoord c hoort het code-interval

C(x;) = [0. c,O.c+ 2-L
), waarin Lde lengte van c is. Door voor een bronwoord x; het code-

woord c(x;) zodanig te kiezen, dat het bij het codewoord behorende code-interval C(x;)
geheel binnen het bron-interval l(x;) ligt, kan het codewoord correct worden gedecodeerd.

Hieraan wordt voldaan door c(x;) te kiezen aan de hand van:

Pagina- 6
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waarbij L(x~) het aantal bits is waarmee c(x~) kan wordt beschreven. Door L(x~) te kiezen

volgens 2.6, is de aritmetische code prefixvrij, zie ook Schalkwijk, Tjalkens en Willems [20].

Ret code-interval C(x~)voldoet nu aan de gestelde eisen, immers:

en

o.c(xn + 2-L(xi) ~(Qa(xn'2L(xi) +1).2-L(xi) +2-L(xi)

= Q,(xi) +2,-,(,n = Q
o
(xi) +21'0" p(~n1

~ Qa(xn + 2'0gZP
a (xi) = Qa(xn + Pa(xn·

(2.7)

(2.8)

Ret is dus voldoende om c(x~) naar de decoder te sturen, waarbij c(x~) de vorm heeft van

een binaire fractie en L(x~) het aantal bits is dat nodig is om c(x~) en daarmee dus x~ te

beschrijven.

Omdat voor de codelengte geldt dat:

(2.9)

kan worden gezegd dat de aritmetische encoder een codewoordlengte realiseert van minder
dan 2 bit meer dan de ideale codewoordlengte, zie formule (2.2). De individuele redundantie

(formule 2.3) blijkt hier dan ook kleiner dan 2 bit te zijn (p(xn < 2). Rierdoor geldt ook dat

de verwachte redundantie p(x~) < 2 is. Ofwei: "[ < H( X~) + 2 .

In de praktijk is de werkelijke kansverdeling ~(x~) vaak niet bekend (denk bijvoorbeeld aan

woorden of letters in een taal). Ais in een dergelijk geval in plaats van de werke1ijke

kansverdeling Pa(xi) een willekeurige kansverdeling p" (x~) wordt gekozen, dan worden

codewoordlengtes gerealiseerd waarvoor geldt, dat

(2.10)
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Deze manier van coderen kost dus maximaal 2 bit, ten opzichte van de ideale

codewoordlengte, uitgaande van een kansverdeling ~ (x;) .Deze 2 bit extra redundantie

wordt ook weI de 'coding redundancy' genoemd. Let op: De ideale codewoordlengte,
uitgaande van een willekeurige kansverdeling is dus niet de kortstmogelijke ideale

codewoordlengte, die wordt immers aIleen gehaald met de werkelijke kansverdeling Pa (x;) .

In de praktijk is er vaak maar I bronrijtje, namelijk een rij bits, waarvan de lengte vooraf niet
bekend hoeft te zijn. Daarom wordt niet het hele branrijtje in een keer beschouwd, maar
wordt, bit voor bit, het bron-interval nauwer gemaakt. Zo wordt eerst het bran-interval
gevonden voor het rijtje XI, vervolgens voor XjX2, dan voor XtX2X3, en zo verder tot en met
XI X2X3···XT·

Het vinden van het bron-interval bij elke stap kan gelukkig 66k sequentieel worden gedaan

door uit te gaan van de conditionele kansen op een bronsymbool p(X I = XI Ix:-'):

Pa(xn = ~(X:-l). ~(XI =xllx:-') en

Qa(xn = Qa(x:-') + 8(x, ). ~(x:-' ,0),
(2.11)

waarbij Xt gelijk is aan 0 of 1, 8(0) = 1 en 8(z) = 0, voor z *" O. Natuurlijk geldt dat t::; T .

Voor de afleiding van (2.11), zie Shtarkov, Tjalkens en Willems [30]. Het bran-interval voIgt
nu door (2.11) in te vullen in (2.5). Nadat op deze manier het bran-interval, dat bij het
bronrijtje x; hoort, is gevonden, kan met behulp van formule (2.6) het bijbehorende

codewoord worden gevonden. Zie voorbeeld 2.1. In formule (2.11) is uitgegaan van de
werkelijke kansverdeling. Deze formule geldt vanzelfsprekend voor elke willekeurige
kansverdeling.

Voorbeeld 2.1
De te encoderen (binaire) rij is: 0110, met P(xr=O) = 1/5 (en dus P(xr=l) = 4/5) en t = 1,2,3,4.
De bran is geheugenloos.
Stap 1: /[0] =[0, 1/5), /[1] = [1/5, 1), Xj=O => Q[O] = 0 en P[O] = 1/5.

Stap 2: Het interval /[0] wordt opgedeeld in de intervallen /[00] en /[01.] =>
/[00] = [0, 1/25) , /[01.] = [1/25, 1/5), x2=1 => Q[Ol] = 1/25 en P[Ol] = 4/25.

Stap 3: Nu wordt /[01] opgesplitst in twee deelintervallen /[OlD] en ][011] =>
/[010] = [1/25, 9/125), /[011] = [9/125, 1/5], x3=1 => Q[Oll] = 9/125 en
P[Oll] =16/125.

Stap 4: Ais laatste wordt /[011] opgedeeld in de intervallen /[0110] en /[0111.] =>
/[0110] = [9/125, 61/625), /[0111] = [61/625, 1/5), X4=0 => Q[OllO] = 9/125 en
P[OllO] =16/625.
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Nu voIgt uit formule (2.6): L = 7 bits en daarmee is 0.e[0110] = 12(28 =101128 =

0.0001010b. Ret codewoord is dus e[0110] = 0001010.

2.4. Aritmetisch decoderen

Het principe
Voor het decoderen van een aritmetische code is het nodig dat de decoder weet hoe lang het te

decoderen rijtje is (d.w.z. de lengte T van het te decoderen rijtje xi). De decoder leest e(xi) .
Bovendien weet de decoder wat de kansen zijn op de symbolen (0 en 1) die kunnen optreden.
De decoder associeert de symbolen met een interval met een lengte die gelijk is aan de
(conditionele) kans op het bijbehorende symbool. Door nu te kijken in welk interval

e(xi) ligt, kan de decoder het eerste symbool bepalen. Nu deelt de decoder het interval,

behorende bij het gevonden symbool, op in 2 delen. Elk deel krijgt een lengte gelijk aan de
kans op het bijbehorende bronrijtje (zie formule (2.11)). Zo kan de decoder, door wederom te

kijken in welk interval e(xi) ligt, het tweede symbool bepalen. Door deze procedure te

herhalen totdat T symbolen zijn gedecodeerd, wordt xi teruggevonden uit het codewoord

e(xi).

Een nadeel van deze methode is dat de lengte van het codewoord en de kansverdeling bekend
moeten zijn aan de decoder. Om een willekeurig codewoord te decoderen, werkt deze
methode dus niet. De decoder weet immers van te voren niet uit hoeveel bits het codewoord

e(xn bestaat en kan dus ook het codepunt O.e niet bepalen. Daarbij kan de decoder zonder

kansverdeling geen intervallen maken en dus ook niets decoderen.

De deeodeerfuik
Nu zal een methode worden besproken waarmee de in paragraaf 2.3 gegeven methode om
bronrijtjes te encoderen, kan worden gedecodeerd. De decoder kent, net als de encoder, de
kansverdeling van de bronrijtjes.

Beschouw een willekeurige prefix van e(xi) :

a

d(e;) = Lei ·2-i
,

i=\

waarbij het rijtje CIC2 .•.Ca een prefix van e(xi) is. Voor zo'n prefix geldt dat

(2.12)

(2.13)
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Het heeft dus zin om te kijken naar de ligging van de fuik Ja= [d(C; ), d( C~ )+2-a). Het in de

voorgaande stap 'gedecodeerde' interval wordt dusdanig opgedeeld, dat elk mogelijk symbool
Xt (0 of I) geassocieerd kan worden met een interval, waarvan de lengte gelijk is aan de kans
op het respectievelijke rijtje xt'o of xt'l. (De 0 en de 1 heten nu een suffix.)

Leg de fuik over het totale interval I[xt' ]. Er kunnen nu twee situaties ontstaan:

1. De fuik Ja ligt gehee1 binnen een van de deelintervallen I[xt'0] of I[x:-' 1] . Decodeer het

bijbehorende symbool en deel het 'gedecodeerde interval' opnieuw op. Ligt de fuik weer
geheel binnen een deelinterval, dan kan nog een symbool gedecodeerd worden. Dit proces
wordt herhaald totdat de fuik niet meer geheel binnen een deelintervalligt (of totdat er T
symbolen gedecodeerd zijn). Lees vervolgens de volgende codebit in, bepaal de nieuwe
fuik en kijk welke van de situaties 1 en 2 van toepassing is.

2. De fuik ligt deels in het interval I[x:-' 0] en deels in het interval I[x:-'1] . Er kan niets

worden gedecodeerd. Lees daarom de volgende codebit in, bepaal de nieuwe fuik en kijk
welke van de situaties 1 en 2 van toepassing is.

Dit algoritme wordt beeindigd als er T symbolen gedecodeerd zijn. Nu is xi teruggevonden.

Zodra xi op deze manier is gevonden, weet de decoder ook de kans op xi. Deze is namelijk

gelijk aan de lengte van het bijbehorende deelinterval. Hiermee bepaalt de decoder het aantal
bits dat de encoder nodig heeft gehad om xi te encoderen (formule 2.6). Nu kan de decoder

het begin van het volgende codewoord opzoeken en eventueel het volgende bronrijtje
decoderen. In voorbeeld 2.2 zal de code uit voorbeeld 2.1 op bovenstaande manier
gedecodeerd worden.
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Voorbeeld 2.2:
Decodeer uit 00010101100... een bronrijtje van 4 binaire symbolen volgens bovenstaande
methode en bepaal het begin van het volgende codewoord. P(Xi=O) = 1/5.

1 1/5 1/5 1/5 61/625

1/5

o
o

I[start] J}

codebits: 0

I
I

IX}:O I

1/8

I
I

I X4: 0 I

I
I

IX3:] I

1/8

13/32 3/32 ]

...... '..1stk 61/625 3/32
1/16 lii"6······...... 0-.1

'9i"i15 5/64···91125

1[011] J6 1[0110]

]

9/125

o
Ih5'

1[01] J4 J5 J6

o 1

1/8

1
1/16

'" '"

J4

1

I
I

IX2:] I

1I~ """"""·"" 1

1/4

11
1:°

J2 J3 1[0] J3

o 0

]

fig. 2.2. Voorbeeld 2.2: De fuikmethode.

Toelichting bij figUUf 2.2:

• Begin met bron-interval l[start].
Fuik: J1 = [0*2-1

, 0*2-1 + 2-1
) = [0, 1/2) => J1 overlapt beide deelintervallen.

Fuik: Jz = [0*2-2,0*2-2 + 2-2
) = [0, 1/4) => J2 overlapt ook beide deelintervallen.

Fuik: J3 = [0*2-3,0*2-3 + 2-3
) = [0, 1/8) => J3 C 10 => decodeer Xl = O.

• Beschouw vervolgens bron-interval 1[0]. Nu overlapt J3 beide deelintervallen.
Fuik: J4 = [1 *2-4, 1*2-4 + 2-4) = [1/16, 1/8) => J4 ell => decodeer X2 = 1.
• Dan wordt bron-interval 1[01] gebruikt. Ook J4 overlapt beide deelintervallen.
Fuik: J5 = [1/16, 3/32) => J5overlapt ook beide deelintervallen.
Fuik: J6 = [5/64, 3/32) => J 4 ell => decodeer X3 = 1.
• Ais laatste wordt bron-interval 1[011] bekeken. Nu is J6 C 10 => decodeer X4 = O.

In figUUf 2.2 is als laatste het bron-interval behorende bij het bronrijtje weergegeven.

Ret gezochte bronrijtje is 0110. Dus: Q(OIIO) = 9/125 en P(OIIO) = 16/625. Met behulp van
formule 2.1 voIgt dat L(O110) = 7 bits, terwijl de decoder slechts 6 bits heeft gebruikt. De
encoder heeft dus de codebits 0001010 gebruikt om dit bronrijtje te encoderen (vergelijk met
voorbeeld 2.1), de rest van de code begint met 1100.... Ais de encoder op dezelfde manier
met fuiken zou hebben gewerkt, dan was de code 1 bit korter geweest!
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2.S. Schatten van de kansen

In het voorgaande is verondersteld, dat de werkelijke kansverdeling van de bron bekend is aan
zowel de encoder als de decoder. In de praktijk is dit vrijwel nooit het geval. Om toch data te
kunnen comprimeren, zuBen aannames moeten worden gedaan over de werkelijke
kansverdeling. De kansverdeling moet worden geschat.

2.5.1. Geheugenloze bron

Ais de encoder de kansverdeling van een geheugenloze (binaire) bron niet kent, dan kan de
encoder deze schatten met behulp van de zogenaamde Krichevski-Trofimov-schatter (KT
schatter, zie [12]):

b+ 11
P (x = 1Ix'-' ) == 12
ell a+b+1'

(2.14)

waarbij de rij X;-I, a nuBen en b enen bevat. De kans op het rijtje 0110 wordt nu als voIgt

geschat: Pe(O) = 1/2; Pe(lIO) = 1/4; Pe(lIlO) = 1/2; Pe(OIlIO) = 3/8. De blokkans (kans op het
rijtje 0110) voIgt nu uit formule (2.11): Pe(0110) =1/2 * 1/4 * 1/2 * 3/8 =3/128. Op dezelfde
manier voIgt hieruit Qe(OllO) =1/2*3/4 + 1/2*1/4*1/2 =7/16.

De blokkans op een willekeurig rijtje met a nuBen en b enen wordt gegeven door:
a b

Il(i- ~)Il(j-~)
P ( b) = ;=1 j=1

e a, a+b

Ilk
k=1

Omdat geldt, dat:

(zie paragraaf 2.3) geldt de volgende formule, als Pe wordt gebruikt als willekeurige
kansverdeling Pc:

T 1
L(x, )<log2 +2.

p'(a,b)
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De kans waarmee de bron een 1 genereert is e. Dan is de individuele redundantie:

(
T) 1 1 _ (1- qf qb 1

P Xl <logz ( ) +2-logz a b -logz ( ) +2:::;-logz(a+b)+3. (2.18)
~ a,b (l-q) q ~ a,b 2

Voor de afleiding van deze formule, zie Shtarkov, Tjalkens en Willems [30]. In de laatste
uitdrukking zit max 2 bit coding redundancy (zie ook paragraaf 2.3). Ret resterende deel van
de individuele redundantie, nl:

1"2 logz (a + b)+ 1 (2.19)

heet de parameter redundancy, welke voortkomt uit het schatten van e.
Ter illustratie: Voor een bronrij van bv. 1 Mbyte =8Mbit is de code maximaal14.5 bits
langer dan de ideale codelengte (2 bits coding en 12.5 bits parameter redundancy).

2.5.2. Boombron

Een boombron is een bron waarbij de kans waarmee een 1 of een 0 gegenereerd wordt,
afuangt van reeds gegenereerde bits. De boombron kent een model (structuur) en een aantal
parameters (kansen), zie fig. 2.3.

parameters

80 = 0.1

model

., .
".

'.
""\.

811 =0.95 \'"

8001 =0.9

8101 =0.15

fig. 2.3. Voorbeeld van een boombron.

De bron voIgt de takken van de boom aan de hand van de bits uit het verleden, tot het einde
van de tak. De aldus gevonden kans wordt gebruikt om het volgende symbool te genereren.

De bron maakt dus gebruik van het meest recente dee! van het tot dan toe gegenereerde
bronrijtje. Ret meest recente deel wordt ook weI de suffix van het bronrijtje genoemd, omdat
het het laatste deel van het rijtje is (vergelijk met een prefix, een begin van een rijtje).

Voorbeeld: De bron in fig. 2.3. zal met kans 0.1 een 1 genereren als het vorige symbool een 0
was (suffix =0). Was het vorige symbool een 1 en waren de twee symbolen daarvoor beide
een 0 (suffix =001), dan zal het volgende symbool met kans 0.9 een 1 zijn.
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De entropie van deze bron kan worden uitgerekend door de bron te beschrijven als een binaire
Markov-bron met 23=8 states, zie [19]. De entropie van de bron is gelijk aan
L {p(state)*h(state)} over aIle states. De kansen op de states volgen uit zeven linaire
vergelijkingen en een normeringsvergelijking. De entropie van de bron in fig. 2.3 blijkt
0.46141 bit te zijn. Dit wil zeggen, dat gemiddeld de ideale codewoordlengte 0.46141 bit per
bronsymbool is.

2.5.3. Bekend model met onbekende parameters.

De vraag is nu of ook in de situatie waarin het model bekend is, de parameters goed kunnen
worden geschat. Ret antwoord op deze vraag is: la! Ret is immers zo, dat het model bekend
is. Daardoor kan voor elk symbool de bijbehorende tak in de boom worden bepaald (suffix).
Alle symbolen met dezelfde suffix vormen een subrijtje, dat wordt gegenereerd door een
geheugenloze bron met een onbekende (en dus te schatten) parameter. Riervoor kan (zie
paragraaf 2.3.1) de KT-schatter worden gebruikt. De blokkans op het hele bronrijtje is dan het
produkt van de blokkansen op de subrijtjes.

Voorbeeld 2.3.
Gegeven is het model van de bron zoals gegeven in fig. 2.3. Geef de geschatte kans op het
rijtje 011001, gegeven het verleden ...010
De mogelijke takken zijn: 0, 001, 101 en 11. In tabe12.3 staan de bij de bronsymbolen
horende takken van de boombron.

Brons mbolen
Suffix ve

o
rl

1 0 0 1 1
ed en 0 0 001

o 0 1
11 0 0

tabel. 2.3. Bronrijtje met bijbehorende suffixen.

In deze tabel kunnen de volgende subrijtjes worden gevonden:

• Suffix 0: subrij: 0101,
• Suffix 001: subrij 1,
• Suffix 11: subrij 0,
• Suffix 101: geen subrij.

Schatten van de blokkansen op de subrijtjes met behulp van KT-schatter:
• Suffix 0: Pe(0101) = 1/2 * 1/4 * 1/2 * 3/8 = 3/128,
• Suffix 001: Peel) = 1/2,
• Suffix 11: Pe(O) = 1/2,
• Suffix 101: pec) = 1.
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De blokkans op het hele bronrijtje (011001) gegeven het verleden (...010) is dus:
Pe(OllOOll. . .010) = 3/128 * 1/2 * 1/2 = 3/512.

De aantallen nullen en enen die bij een suffix s horen, worden respectievelijk as en bs

genoemd. De verzameling van suffixen heet S en het aantal elementen in S is lSI.

Door IT~ (as' b s ) te gebruiken als Pc in forrnule (2.10), zie paragraaf 2.1, voIgt dat:
seS

(2.20)

Hierrnee kan wederom de redundantie worden bepaald:

p(X;l<:~)Og2 (l-trO( +2,; L (.!.IOg2(as +b.)+1)+2~ISI.Y(ITIJ+2, (2.21)
seS ~ as,bs seSla,+b,>O 2 S

waarbij:

{

z, 0 ~ z < 1

y(z)= .!.log z+l z~l'
2 2 '

Voor achtergronden over deze afleiding, zie Shtarkov, Tjalkens en Willems [30].

(2.22)

Ter illustratie: Voor een bronrij van by. 1 Mbyte =8Mbit, gegenereerd door de bron uit figuur
2.2, is de code maximaal 48 bits langer dan de gerniddelde ideale codewoordlengte
(3,870,588 bits), waarvan wederom 2 bits coding en nu 46 bits parameter redundancy.

2.5.4. Onbekend model en onbekende parameters: CTW-algoritme

Ais het model van de boombron niet bekend is, moet er een boornrnode1 gekozen worden, dat
lijkt op het model van de bron. Omdat het exacte model niet bekend is, wordt een mix
genomen van verschillende modellen. Om modellen te kunnen mixen, moet er dus een manier
zijn om een goede mix tussen twee kansverdelingen te maken.

Het wegen van kansverdelingen

Stel dat er twee bronnen zijn, waarvan de kansverdelingen, ~1 (xi) en ~2(xi) ,goed

overeenkomen met de bronnen. Dan zou het prettig zijn als er een kansverdeling zou bestaan,
die een goede benadering is voor beide bronnen.
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De volgende formule berekent een gewogen kansverdeling, waarbij beide verdelingen ~1(X;)

en ~2(xn even zwaar in mee tellen:

(2.23)

Dit blijkt een kansverdeling te zijn die (bijna) net zo goed is als ~l(xn of ~2(xn ' irnmers:

pi(XT)pw( T) > c I . = I f 2
c XI - 2 ' l o. (2.24)

Er treedt maximaal een factor 2 verlies op, wat overeenkomt met maximaal 1 bit extra

codewoordlengte ten opzichte van het gebruik van de werkelijke kansverdeling ( ~I (xi) of

~2(xn).Door (2.23) in te vullen in formule (2.10) blijkt dat:

( T) 1 2 1
LXI <log2 w(T)+2~IOg2 i(T)+2=IOg2 i(T)+3, i=1of2. (2.25)

~ Xl ~ Xl ~ Xl

Stel dat ~I (xi) de werkelijke kansverdeling is, dan geldt volgens formule (2.10), dat:

L(x;) < log2 It T) + 2. (2.26)
~ XI

En dus blijkt, ook op deze manier, dat de codewoordlengte, door te wegen tussen twee
mogelijke kansverdelingen volgens formule (2.23), maximaal1 bit langer wordt dan de
codewoordlengte in het geval dat er maar een kansverdeling is (de juiste). Ais beide
kansverdelingen ongeveer gelijk zijn, is het verlies nog veel kleiner! Irnmers, in het lirniet
geval, als beide kansverdelingen gelijk zijn, dan is de gewogen kansverdeling gelijk aan de
twee te wegen kansverdelingen en zal er dus helemaal geen verlies zijn.

De contextboom
Omdat het model van de bron onbekend is, wordt er gebruik gemaakt van een contextboom.
De context is het meest recente verleden van het bronrijtje van D symbolen. Met andere
woorden: De context is een suffix met lengte D van het bronrijtje. In een contextboom komen
alle mogelijke contexten voor. De contextboom is dus een complete boom met diepte D, zie
figuur 2.4. Elke knoop in de contextboom correspondeert met een suffix van een of meerdere
mogelijke contexten. De wortelknoop correspondeert met de lege context en de bladeren (de
knopen op diepte D) corresponderen met alle respectievelijke contexten. Daarbij is elke
knoop geassocieerd met de subrij van symbolen, die zijn opgetreden na de bij de knoop
horende context.
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o

7

1,6

4

2,5

3

1234567
... 010 1101001
verleden bronrij

1,2,3,4,5,6,7

fig. 2.4. Verdeling van een bronrijtje door een contextboom met diepte D=3.

Voorbeeld: Bet branrijtje ...01011101001 wordt verdeeld door een contextboom met diepte
D =3, zoals in fig. 2.4 is weergegeven.

Stel nu dat de context bestaat uit 4 bytes, ofwei 32 bits. Dan bestaat de contextboom uit
4,294,967,296 bladeren en 4,294,967,295 knopen. Dit is niet echt praktisch, aangezien de
meeste computersystemen zo'n hoeveelheid knopen niet in het geheugen kunnen opslaan. In
paragraaf 3.2 wordt ingegaan op een manier, waarrnee de contextboom dynarnisch kan
worden opgebouwd en waarin alleen de contexten die zijn voorgekomen in de contextboom
zijn opgenomen.

Het CTW-algoritme
In het CTW-algoritme worden de hierboven en de in de voorafgaande paragrafen bespraken
'technieken' verenigd. In elke knoop worden de variabelen as en bs bijgehouden.

Ben knoop correspondeert met een subrijtje dat hoort bij context s. Dan corresponderen zijn
kinderen met de contexten Os en Is. Stel nu dat er voor deze 2 kinderen goede gewogen
kansen zijn, n1. p~s en p~s . Voor het subrijtje dat is geassocieerd met context s zijn nu twee

mogelijkheden:
1. Bet is een geheugenloos rijtje (gegenereerd door een geheugenloze bran). In dit geval

geeft de KT-schatter (forrnule 2.15) een goede kansverdeling.
2. Bet rijtje is geen geheugenloos rijtje. Bet rijtje moet worden opgesplitst in twee subrijtjes,

geassocieerd met contexten Os en Is. Nu is het product van de gewogen kansen p~s en p~s

een goede schatting.
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Ret is nu duidelijk, dat er gewogen dient te worden tussen beide alternatieven:

diepte(s) < D. (2.27)

Ret mag duidelijk zijn, dat deze formule alleen toepasbaar is in interne knopen van de
context-boom (diepte < D). In de bladeren van de contextboom hoeft niet gewogen te worden:

p~ == p.,(as,b,), diepte(s) = D.

De kansen die op deze manier uit de wortelknoop van de contextboom volgen, kunnen
worden gebruikt om de aritmetische en-/decoder aan te sturen.

(2.28)

Voorbeeld: Voor het bronrijtje ...01011101001 wordt de CTW-boom met diepte D=3 in fig.
2.5 weergegeven. De kans die voIgt uit de wortelknoop (9/8192) is de geschatte kans voor het
rijtje 1101001 met verleden ...010 en kan door de aritmetische encoder worden gebruikt om
het bronrijtje te encoderen.

~o__ a=O, b=1, Pw=ll2

... 01011101001
verleden bronrij

a=3, b=4, Pw=9/8192

fig. 2.5. Gevulde contextboom voor bronrij ...01011101001.

Wat nu nog van belang is, is hoe goed deze manier van schatten is. Dit is (wederom) te
bepalen door te kijken naar de (individuele) redundantie. Aan de hand van het volgende
voorbeeld kan dit geanalyseerd worden.
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Stel dat het werkelijke model van een bron gelijk is aan S ={00, 10,1 }. De contextboom om
de output van deze bron te comprimeren is D=3 symbolen diep. De weegformules (2.27)
kunnen voor de bladeren van het werkelijke model (let op: weI interne knopen in de
contextboom) op de volgende manier naar beneden worden begrensd:

Pw
oo ~ ~ ~(aoo,boo)'

P~o ~ ~ ~(alO'blO)'

P~ ~~~(al,bJ
Op eenzelfde manier kunnen de weegformules (2.27) voor de interne knopen van het
werkelijke model naar beneden worden begrensd:

pO > ..!. poo . plO
w-2 w w'

(2.30)

waarbij Astaat voor de wortel van de contextboom. Deze formules (2.30) kunnen nog verder
worden uitgewerkt door (2.29) en (2.30) te combineren:

P~ ~i~(aoo,boo)~(alO,blO)'

P: ~ 3
1
2 ~(aoo,boo)~(alo,blo)~(al'bJ

(2.31)

Uit dit voorbeeld voIgt, dat het wegen in aIle knopen (ISI-l = 2) en bladeren (lSI = 3) van het
werkelijke model een factor 1/2 'kost'. Algemeen genoteerd:

(2.32)

Gecombineerd met formule 2.10 (zie paragraaf 2.3) levert dit:

(2.33)
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Vergeleken met (2.20) worden nu dus maximaal2lSI-I bits meer gebruikt dan wanneer het
model bekend is. De individuele redundantie is dus ook 2ISI-I bits groter dan wanneer het
model bekend is (2.21):

(2.34)

De 21SI-l extra bits zijn afkomstig van het feit dat het model onbekend is en daarom wordt dit
ook weI de model redundancy genoemd.

Ter illustratie: Voor een bronrij van bv. 1 Mbyte =8Mbit, gegenereerd door de bron uit figuur
2.2, is de code maximaal 55 bits langer dan de gemiddelde ideale codewoordlengte
(3,870,588 bits). Van deze (maximaal) 55 bits is maximaal2 bits coding redundancy,
maximaal46 bits parameter redundancy en maximaal 7 bits model redundancy.
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3. Verbeteringen in CTW

In hoofdstuk 2 is het CTW-algoritme besproken, waarmee een reeks bits gecomprimeerd kan
worden. Vaak echter is de data niet zomaar een reeks bits, maar een reeks symbolen,
bijvoorbeeld letters. In dit hoofdstuk zullen de problemen, die bij het comprimeren van tekst
optreden, worden behandeld.

3.1. Decompositie van symbolen

Het CTW-algoritme, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is gebaseerd op binaire symbolen.
Letters en overige tekens in een tekst worden in een computer opgeslagen in 7 binaire digits
(128 verschillende tekstsymbolen) of 1 byte (8 binaire digits, 256 verschillende
tekstsymbolen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de welbekende ASCII-set
(ASCII=American Standard for Computer Information Interchange).

Omdat een tekstsymbool wordt opgeslagen in binaire digits, kan het binaire CTW-algoritme
worden gebruikt om het tekstsymbool, digit voor digit, te comprimeren. Nu treedt echter het
volgende probleem op: De 7 of 8 binaire digits hangen niet op dezelfde manier af van hun
context. Dit probleem is op te lossen door voor elke digit in een symbool een aparte CTW
boom te gebruiken. Nu kan voor elke digit een andere context worden gebruikt.

Binaire decompositie
Elke digit in een symbool, voor het gemak een byte, krijgt dus een eigen contextboom. Dan
zijn er in totaaI 8 contextbomen. Hierbij krijgt de meest significante bit (MSB) een context
van de voorgaande B bytes = 8B bits. De bij de MSB (bit 7) behorende contextboom zaI dus
ook 8B diep zijn. De context van de volgende bit (bit 6) bestaat uit de voorgaande bit (bit 7)
plus de 8B bits die aan het MSB vooraf gingen. Bit 5 heeft de voorgaande 2 bits (bit 6 en 7)
plus de 8B voorafgaande bits aIs context, enzovoort. De context van bit 0 bestaat dan uit de
voorafgaande 7 bits van het huidige symbool plus de 8B bits daarvoor.

Omdat het vreemd is dat een bit zou afhangen van de bits binnen een voorgaand symbool en
het daarom waarschijnlijker is dat een bit afhangt van voorafgaande symbolen, is in [29]
voorgesteld om het wegen niet meer in elke knoop te doen, maar alleen in de knopen, die op
de grens van een byte liggen. Dit houdt in dat er alleen wordt gewogen in MSB-knopen. In
aIle overige knopen worden aIleen de Pw' s van de kinderen vermenigvuldigd. De
contextboom voor de MSB is dan in feite een boom geworden met diepte B en 256 kinderen
per knoop. De bits 6 tim 0 krijgen dan een context met diepte B+1 en knopen met 256
kinderen, met uitzondering van de wortelknopen.

Pagina - 27



tea Faculteit Elektrotechniek

De worte1knoop van:
• bit 6 heeft 2 kinderen,
• bit 5 heeft 4 kinderen,
• bit 4 heeft 8 kinderen,
• bit 3 heeft 16 kinderen,
• bit 2 heeft 32 kinderen,
• bit 1 heeft 64 kinderen,
• bit 0 heeft 128 kinderen,
waarbij het juiste kind bepaald wordt door de respectieve1ijke 1, 2, 3, 4, 5 en 6 voorafgaande
bits in het huidige symbool. De binaire decompositie met weging op byte-grenzen is
weergegeven in fig. 3.0.

bit 7 =0 bit 7 =1
bit 7 =0
bit6 =0

bit 7 =0
bit 6 =1

bit 7 =1
bit6 =0

bit 7 =1
bit 6 =1

contextboom
bit 7

contextboom
bit 6

contextboom
bit 5

contextboom
bit 4

fig. 3.0. Binaire decompositie met aIleen weging op byte-grenzen.

Deze methode heeft als gevo1g:
• Een 1agere redundantie, doordat voor elk bit in een symboo1 een eigen contextboom wordt

gevu1d. De verschillende contextbomen zijn dan ook niet ge1ijk aan e1kaar. Dit heeft als
gevo1g dat het aantal te schatten parameters kleiner kan worden en dus de redundantie
kleiner wordt.
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• Een lagere model redundancy, door alleen te wegen op byte-grenzen. AIle symbolen zijn
ASCII-symbolen. Het wegen binnen een ASCII-symbool suggereert dat er ook symbolen
zjjn met minder dan 8 bits. Dit is niet zo, dus het wegen op die plaatsen veroorzaakt extra
redundantie.

• Reductie in de rekencomplexiteit. Wegen (vermenigvuldigen, optellen en delen) is
immers veel complexer dan vermenigvuldigen aIleen. Doordat er aIleen nog maar op byte
grenzen wordt gewogen, wordt er dus minder vaak gewogen en vaker alleen
vermenigvuldigd.

Voorwaartse decompositie
De op de vorige bladzijde genoemde methode om bytes 'uit elkaar' te strippen, is eigenlijk
niet aIleen een voorspeller van een bit, maar ook een splitter. Wat de contextboom voor een
bepaalde bit van de te comprimeren byte doet, is het opsplitsen van de set mogeljjke
symbolen in twee subsets. De contextboom van de MSB voorspelt of het symbool in de
ASCII-range 0-127 of 128-255ligt. De boom voor bit 6 splitst de subset verder op, maar in de
wortelknoop van de bijbehorende contextboom wordt niet gewogen! Dus in feite is er hier
sprake van 2 onafhankelijke contextbomen, een voor het geval dat bit 7 een 'I' is en een voor
het geval dat bit 7 een '0' is. Het is echter weI zo dat beide bomen bit 6 voorspellen.

Door op deze manier naar de 8 contextbomen van de binaire decompositie te kijken, blijkt dat
het eigenlijk 255 contextbomen zijn voor de 256 ASCII-symbolen, zie fig 3.1.

bit 5

'-- 255
.•..•••--:-- 254

_.. , .·· .<193
192

bitO

.........~::
::: .-L- 1

.. --.............
o

127...····<126.... :::...... .-J-- 65
...---.............

64

191...·····<190..... :···· .<129
128

bit 6

bit 7

Voorwaartse decompositieboom

fig. 3.1. Binaire decompositie gezien als voorwaartse decompositie. De contextbomen bij bit 0 zijn weggelaten.
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Er wordt dus in elke knoop in de voorwaartse decompositieboom (VDB) een (binaire)
beslissing genomen. Maar dan is het model van de VDB, zoals voor de binaire decompositie,
slechts een van de vele mogelijkheden.

Omdat bij de verwerking van een bit ruwweg een knoop door het CTW-algoritme wordt
toevoegd aan de contextbomen, is het zinvol om symbolen die vaak voorkomen een korter
pad in de VDB te geven dan symbolen die zelden voorkomen. Door de symbolen in een VBD
te plaatsen volgens een HuffmanI-boom wordt een optimale structuur verkregen. Het gebruik
van een VDB, waarin de symbolen zoveel mogelijk een pad hebben met een Huffman-Iengte
(optimaal dus), verlaagt het geheugengebruik van het CTW-algoritme, het verhoogt de
verwerkingssnelheid en er wordt efficienter gecodeerd (korter), zie ook [27]. Het
geheugengebruik wordt rninder doordat de gerniddelde padlengte korter is en er dus rninder
knopen worden aangemaakt. Om dezelfde reden wordt ook de verwerkingssnelheid verhoogd;
er hoeven immers rninder beslissingen genomen te worden als het pad korter is. Doordat er
rninder beslissingen worden genomen, wordt de codewoordlengte ook iets kleiner. Elke
beslissing moet namelijk gecodeerd worden.

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van een door P. Volf in [27] opgestelde VDB, die
gebaseerd is op frequenties van letters en bigrammen in nederlands- en engelstalige teksten. In
de boom zijn 103 van de eerste 128 symbolen uit de ASCII-set opgenomen. Tevens zijn
gelijksoortige tekens zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt geplaatst, zodat een beslissing
bijvoorbeeld kan zijn: lower-case- of hoofdletters, klinkers of medeklinkers, enzovoort. Dit
vergemakkelijkt het nemen van een beslissing, waardoor de codewoordlengte iets kleiner
wordt. De door P. Volf opgestelde VDB is weergegeven in fig. 3.2a en fig. 3.2b.

a 0

2 3 4 5 6 7 8 9

I Huffman-boom: De minst voorkomende elementen worden samengevoegd tot een nieuwe knoop. Dit wordt
herhaald, totdat er een knoop over blijft, de wortelknoop. Zie ook het voorbeeld in paragraaf 2.2 en Schalkwijk
[15].
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fig. 3.2b. Vervolg van de gebruikte VDB.
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3.2. Unieke pad-methode

Ret CTW-algoritme, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, gaat ervan uit dat er een volledig
gevulde contextboom met diepte D aanwezig is in het geheugen van de computer. Stel nu
even dat D =10 en er zijn 103 mogelijke symbolen opgenomen in de VDB. Er zijn dan in
totaal 10310 =1.34 X 1020 bladeren en 1 + 103 + 1032 + ... + 1039 =1.32 X 1018 interne knopen
in een contextboom. In totaal zijn dat voor 103 symbolen 1.35 x 1020 knopen. In de praktijk
zal er nooit zoveel geheugen aanwezig zijn om dit aantal knopen op te slaan. Dit is echter ook
niet nodig! Ret (aller)grootste deel van deze hoeveelheid knopen wordt namelijk nooit gezien.
Ret ligt daarom voor de hand om een contextboom niet groter te maken dan de huidige
situatie vereist. De contextboom begint daarom als een enkele knoop (de wortel) en wordt
uitgebreid op het moment dat dit nodig is. Ret uitbreiden gebeurt tot die diepte waarna er
geen vertakkingen meer in de contextboom voorkomen, dus totdat de context uniek wordt.
Daarom heet deze methode de 'unieke pad' -methode of 'unique path pruning'.

Op het moment dat een, tot dat moment, uniek pad opnieuw voorkomt met een andere
resterende context dan de eerste keer, moet de oorspronkelijke context van het unieke pad
gereconstrueerd kunnen worden.

Dit kan in principe op twee manieren:
1. In de bladeren wordt de complete resterende context opgeslagen. Dit heeft als nadeel dat

de bladeren maximaal D extra bytes moeten opslaan. Een voordeel is dat de reconstructie
van de context uiterst simpel is.

2. In elke knoop wordt ruimte gereserveerd voor de gewogen kans van die knoop. In de
bladeren van de contextboom worden deze kansen echter niet gebruikt en is er dus loze
ruimte in de knoop. Deze loze ruimte kan worden gebruikt om een referentie op te s1aan
naar de positie in het bronrijtje, waar de bij deze knoop behorende context de eerste keer
voor kwam. De logaritmische representatie2 van de gewogen kans is opgeslagen in een
double-variabele en neemt daarmee 8 bytes in bes1ag. Met 8 bytes kunnen ruim 1.8 x 1019

posities eenduidig worden vastgelegd, wat natuurlijk ruim v01doende is om de
experimenten mee te kunnen doen. Ret grote voordeel van deze methode is dat alle
b1aderen even groot zijn en efficienter worden gebruikt. Een nadeel van deze methode is
dat het opbouwen van de oorsponkelijke context extra handelingen vergt.

Bij de experimenten in hoofdstuk 5 is gebruik gemaakt van de 2e manier, omdat deze het
zuinigst is in geheugengebruik. In fig. 3.3 is een voorbeeld van een contextboom voor beide
manieren weergegeven.

2 Met de logaritmische representatie van een getal x wordt log2x bedoeld. Deze representatie wordt gebruikt
omdat de (blok)kansen reeds na enkele symbolen verwerkt te hebben, buiten de range van een variable van het
type 'double' vallen. Door de logaritmische representatie te gebruiken past de blokkans wei in een 'double'.
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Manier 1:

Opgeslagen: '_en_'

Opgeslagen: 'spec'

(3.1)

Opgeslagen: " (niets)

Manier 2:

Opgeslagen: 27

Opgeslagen: 3

o 10 20 30 40
I· ... 5 ... ·1 .... 5 .... I .... 5 .... I .... 5 .... I ..

Brontekst: 'Bas_eet_een_banaan_en_Klaas_eet_speculaas.'

fig. 3.3. Fragmenten uit een contextboom met (maximale) diepte D = 9, nadat het gegeven zinnetje is verwerkt.

3.3. POT-meter implementatie

In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden, dat het CTW-algoritme in elke knoop de beschikking
moet hebben over het aantal nullen (as) en het aantal enen (bs) dat is gezien, de geschatte kans
~s en de gewogen kans P:. Het CTW-algoritme berekent in elke knoop de geschatte kans Pe

aan de hand van de in die knoop opgeslagen as en bs en formule (2.15). Door in de knoop de
waarde van ~s op te slaan, is het berekenen van een nieuwe ~s heel eenvoudig, door de

opgeslagen waarde van ~s bij te werken volgens formule (3.1).

a+ li
~(a+ 1, b) = ~(a,b). b '

a+

b+ li
~(a,b+l)=P(a,b). .

e a+b
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(3.2)

(3.3)

Ret is nu echter noodzakelijk dat alle 4 parameters (as, bs. P~ en P"S) worden opgeslagen in

elke knoop. Ret is mogelijk om p"s te bepalen, zonder deze op te slaan in elke knoop, zie

fonnule (2.15). Dit is echter geen erg efficiente manier om p"s te berekenen en kost voor

langere bronrijtjes zeer veel tijd.

Wanneer het mogelijk zou zijn om alle blokkansen 'om te vonnen' tot conditionele kansen
dan is het niet nodig om Pe op te slaan. Pe wordt dan geschat door fonnule (2.14), waarvan de
complexiteit onafhanke1ijk is van a en/of b.

Beschouw het quotient van de conditionele, gewogen kansen P~ (Xt = 0Ix:-1,X~D) en

P: (X t = 1Ix:-1,Xl~D) in een interne knoop svan een contextboom met diepte D, waarbij de

conditie: xt1,X~D wordt afgekort tot - en xtllx~D tot 0:

reo)
P~ (XA =~_) P~s (;)p~S (0) P/ (XA =01-)+ P~s (X A =01-)

P~(XA =11-) - p"S(o) ps(x ="'I_)+pos(x =11-)
p~S(o)p~S(o) e A"" w A "

waarbij is aangenomen dat het contextpad xt1door Os en niet door Is loopt. De afleiding van

deze formule staat in [29], bIz. 54. Nu wordt 1Js gedefinieerd als:

S (0) ~ P~ ( X A =01-)
1J - P~ (X A = 11-)

en wordt f3s gedefinieerd als:

Met behulp van fonnu1es (3.3) en (3.4) kan formule (3.2) worden herschreven tot:

f3" (0 )p"S (X A = 01-)+ p~s (X A = ~-)
1JS(o) = f3"(o)P/( X

A
=11-)+ p~s( X

A
=11-) ,
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waarbij beide Pw's volgen uit:

(3.6)

Opmerking: formule (3.6) is afgeleid van formules (3.2) en (3.3).
Met deze formules kan de volgende strategie worden gebruikt (fig. 3.4):

1. Vanuit de voorgaande knoop Os of Is komt TJ°'«o) of TJb(O)de huidige knoop s binnen,

2. In knoop s worden beide Pw's bepaald met behulp van formule (3.6),
3. De beide P/s worden geschat aan de hand van as en bs door de conditioneIe KT-schatter,

zie ook formule (2.14):

(3.7)

4. Door de in knoop s opgeslagen f3" en de berekende P/s en Pw's in te vullen in formule

(3.5), wordt de uitgaande TJ'< (0) bepaald,

5. Vervolgens wordt op de volgende wijze f3" bijgewerkt:

.< ( I-II ° ) ~.< ( XI = 01-)f3 x x . als x t = 0

f3
s( I-I I ° ) I 1-0 p~s(Xt=01-)'

XI ,xlxl
_

O = f3s( I-II ° ) ~s(XI =11-) (3.8)
x x . als XI = 1

I 1-0 p~s(Xt = 11-)'
6. Als laatste wordt a of b met 1 opgehoogd, a als Xt =0 en b als Xt =1.

In de bladeren van de contextboom komt natuurlijk geen TJ°.< binnen; hier wordt

Pe(Xt = 0) I Pe(Xt = 1) gebruikt als uitgaande TJs .
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[iJ .....

T0
Pe(Xt = Ole) 1Pe(Xt = lie)...

........ ~ -.
o 0

fig. 3.4. Interne structuur van knoop s.

..._.€J

In fig 3.4 is ook weergegeven dat in knoop s, f3' eigenlijk de verhouding bepaalt tussen het

interne quotient PiXt = Ole)1 PiXt = lie) en het externe quotient 1Jos. Dit lijkt sterk op een
regelbare weerstand, ook weI potentiometer of POT-meter genoemd, uit de elektrotechniek.
Deze POT-meter-implementatie maakt het dus mogelijk om met drie opgeslagen parameters
per knoop het CTW-algoritme te gebruiken, zonder in elke knoop steeds de nieuwe blokkans
te hoeven schatten met formule (2.15). Er zijn dus twee vliegen in een klap geslagen: Minder
geheugengebruik en eenvoudiger rekenwerk doordat het algoritme is 'omgevormd' van
blokkansen naar conditionele kansen.

3.4. Begrenzingen

In de knopen, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, worden drie variabelen

opgeslagen, n1.: het aantal nullen as, het aantal enen bs en het quotient f3' .Deze variabelen

zullen daarom moeten worden begrensd. Door as en bs beide op te slaan in een enkele byte,
worden ze automatisch begrensd op 256. Op het moment dat een van beide tellingen 256
wordt, worden beide tellingen gehalveerd. Deze begrenzing blijkt in de praktijk rninimaal
even goede resultaten op te leveren als CTW zonder begrensde tellingen, zie Tjalkens en
Willems [29]. Vaak wordt de compressie zelfs beter door deze begrenzing, doordat de kansen
makkelijker kunnen veranderen als de tekst niet-stationaire effecten vertoont (bijvoorbeeld
een andere schrijver of een volgend boek in een corpus). Ret verleden wordt dan sneller
vergeten.

Ret quotient ps wordt opgeslagen in een variabele van het type double. Op de gebruikte
systemen, een Windows95 PC en een RP-UX systeem, wordt dit type variabele fysiek
opgeslagen in 8 bytes.
De nauwkeurigheid van een double is 15 decimale posities, wat voldoende is om te verwijzen
naar de eerste keer dat een context is voorgekomen (in de bladeren). De waarde van het
quotient ps wordt begrensd op maximaal 1024. Experimenten hebben aangetoond dat de
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compressie bij deze begrenzing, net als bij de begrenzing van de tellingen, niet slechter wordt,
zie [29].
Ook hier geldt dat, door de begrenzing, het verleden sneller wordt vergeten, bij verandering
van de karakteristieken van de tekst en ook hier komt dit de compressie ten goede.

3.5. Enkele varianten op de KT-schatter

In formule (2.14) is de KT-schatter gedefinieerd. Een meer algemene vorm van deze schatter
is:

( I i-I) b+a
~ Xi = 1xI = b 2 'a+ + a

(3.9)

waarin a een willekeurige positieve waarde kan hebben [27]. Voor a =1/2 is dit natuurlijk de
KT-schatter en voor a =1 blijkt dit de Laplace-schatter te zijn. De keuze van een waarde
voor a is erg belangrijk. Een grote waarde voor a zal het eerste symbool (correct) schatten
met kans 1/2. Daarna zal de geschatte kans echter heellangzaam naar de goede eindwaarde
convergeren. Een grote a zal een lage redundantie tot gevolg hebben als de symboolkans in
het bronrijtje rond 1/2 ligt. Voor rijtjes met een lage entropie zal de redundantie groter zijn.
Een kleine a heeft tot gevolg dat de schatter goed begint (met kans 1/2) en vervolgens snel
kan varieren. Een kleine waarde voor a zal daarom een lage redundantie tot gevolg hebben
als het bronrijtje een lage entropie heeft (kans in de buurt van 0 of 1). In [27] heeft P. Volf
experimenteel vastgesteld dat a =1/8 goed presteert voor (engelstalige) teksten.

Ais in een knoop geen statistische, maar een deterrninistische keuze wordt gemaakt, zal een
schatter zoals hierboven beschreven, alleen voor hele kleine waarden voor a goed presteren.
Een andere manier om met deterministische keuzes om te gaan is beschreven in zowel [27]
als [29] en wordt de adjusted estimator of zero-redundancy estimator (ZR-schatter) genoemd:

1 I
~Z, =-~(a,b)+-(8(a)+8(b)),

2 4

met 8(0) =1, 8(x) =0 voor x ~O en Pe de KT-schatter zoals in formule (2.14).

(3.10)

Deze ZR-schatter gaat ervan uit dat er heel veel deterrninistische knopen zijn. Een
deterrninistische knoop zou eigenlijk geen bijdrage moeten leveren aan de redundantie. De
ZR-schatter geeft een bijdrage van maximaal 2 bit (factor 1/4 in formule (3.10» aan de
redundantie. Zoals altijd, heeft ook de ZR-schatter een nadeel: In al1e niet-deterrninistische
knopen is er 1 bit extra bijdrage aan de redundantie (factor 1/2 in formule (3.10», ten opzichte
van de KT-schatter.
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4. VVoordsoortinforrnatie

4.1. Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal uitbreidingen op het CTW-algoritme aan de orde
gekomen, om onder andere het geheugengebruik te verminderen en de informatie in een reeks
tekstsymbolen beter te benutten. Door het geheugengebruik kleiner te maken (unieke pad
methode, POT-meter implementatie en voorwaartse decompositie), kunnen diepere contexten
worden gebruikt bij dezelfde hoeveelheid geheugen in een computer. Door toepassing van de
voorwaartse decompositie en de aangepaste KT-schatter wordt bij de compressie van teksten
een beter resultaat behaald dan zonder deze aanpassingen. Natuurlijk rijst nu de vraag: "Hoe
kan de compressie van tekst met het CTW-algoritme nog verder worden verbeterd?". In de
informatietheorie geldt de volgende stelling: "Hoe meer er over de bron bekend is, hoe beter
de encoder de data die deze bron genereert, kan comprimeren." Een voorbeeld hiervan is de
Huffman-code voor een geheugenloze (binaire) bron, waarbij de encoder de kansen op de
bronsymbolen kent. De Huffman-code is voor lange reeksen bronsymbolen zeUs optimaal, zie
ook paragraaf 2.2.

Een ander voorbeeld is het gebruik van voorwaartse decompositie om tekstsymbolen te
comprimeren. Door de tekst niet bit voor bit te comprimeren, maar letter voor letter, waarbij
het meest recente (deel van een) woord in plaats van de reeks meest recente bits wordt
gebruikt om de volgende letter te voorspellen, blijkt de compressie beter te worden, zie ook
Volf [27]. De informatie in een reeks symbolen, ofweI de woorden, draagt dus bij aan een
goede compressie.

Voorbeeld: Ais de voorgaande letters in een tekst 'comput' waren en tijdens de compressie van
de tekst is het woord 'computer' al eens voor gekomen, dan zal het huidige woord
waarschijnlijk ook 'computer' zijn. De encoder weet dus, net als de decoder, dat de volgende
letter zeer waarschijnlijk een 'e' is, zonder gekeken"te hebben naar deze letter.

Een stap verder dan de woordinformatie gaat de grammaticale informatie. De grammatica van
een taal bepaalt immers de volgorde van de woorden in een zin. Of beter, de volgorde van de
woordsoorten in een zin. Ais de woordsoort van het voorgaande woord bekend is, dan sluit
dat een aantal woordsoorten en dus vele woorden uit als volgend woord. Hierdoor kan het
volgende woord beter worden voorspeld, met als gevolg een hogere compressie! De extra
informatie, die de woordsoorten leveren, heet de woordsoortinformatie.
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4.2. Woordsoorten toekennen

am woordsoorten, ook weI tags genoemd, te kunnen gebruiken bij het comprimeren van
tekst, moeten deze aan de woorden in de te comprimeren tekst zijn toegevoegd. Er zijn twee
manieren om de tekst te verrijken met woordsoortinforrnatie ('taggen'). Er zijn verscheidene
handmatig getagde corpora (corpus: grote hoeveelheid data, in dit geval tekst, afkomstig uit
een of meerdere bronnen) cornrnercieel verkrijgbaar, o.a. het LOB-corpus, het Penn Treebank
corpus en het Wall Street Journal. Deze corpora zijn voorzien van tags door taalkundige
experts en bevatten zeer weinig fouten. am een willekeurige tekst te comprimeren, is het
behoorlijk omslachtig en vooral ook kostbaar om een tekst handmatig te taggen.

Naast het handmatig taggen van teksten, is het ook moge1ijk het taggen door een computer te
laten doen met behulp van een automatische tagger. Voorbeelden hiervan zijn de Xerox
tagger (nederlands) en de Brill-tagger (engels, trainbaar voor elke taal).

Omdat het de bedoeling is, dat dit onderzoek leidt tot een algoritme waarrnee een willekeurige
tekst, zonder menselijke interventie, kan worden gecomprimeerd, wordt geen gebruik
gemaakt van handmatig verrijkte teksten.

De automatische taggers zijn onder te verdelen in twee categorien, namelijk: de stochastische
en de regel-gebaseerde taggers. Beide soorten taggers verzamelen kennis over de grarnrnatica
door een handmatig verrijkt corpus te analyseren. Dit verzamelen van kennis heet trainen.

De stochastische taggers verzarnelen, tijdens het trainen, tienduizenden lexicale kansen (de
kans op een woordsoort, gegeven een woord) en contextuele kansen (kans op eeh woordsoort,
gegeven het woord en de niet causale3 context van het woord). Hiermee kennen deze taggers
aan 96.7% van de woorden de correcte woordsoort toe, rnits de tagger alle woorden in het te
taggen corpus kent (door training).

De regel-gebaseerde taggers hebben een vaste set regels aan de hand waarvan een tekst wordt
getagd. Deze regels worden door training, automatisch geleerd. Bij dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de regel-gebaseerde Brill-tagger, welke in paragraaf 4.4 verder zal worden
besproken. Deze blijkt de hoogste correctheidspercentages te halen en is gratis te gebrui~en in
het kader van wetenschappelijk onderzoek. De Brill-tagger haalt, onder deze1fde conditie als
de stochastische taggers, een correctheidspercentage van 97.2% met een 40% kleiner training
corpus.

3 niet causale context: niet aIleen het verleden van de tekst (woorden + woordsoorten voorafgaand aan het
huidige woord) maar ook woorden en woordsoorten verderop in de tekst, dus na het huidige woord.

Pagina - 34



Faculteit Elektrotechniekt~

4.3. Het INL

De meeste taggers kunnen slechts overweg met een heel simpel formaat tekst, nl. alle 'items'
in een tekst gescheiden door spaties. Met een item wordt een woord, leesteken, etc. bedoeld.
Om het onderzoek op te starten, is daarom in eerste instantie een getagd tekstbestand van het
Instituut voor Nederlandse Lingulstiek (INL) gebruikt. Ret INL heeft een eigen (automa
tische) tagger ontwikkeld, die een tekst verrijkt met woordsoorten en trefwoorden. De
woordsoortinformatie wordt op twee niveaus gegeven. Ret eerste niveau bestaat uit een grove
onderverdeling in 13 woordsoorten, welke zijn opgenomen in tabeI4.1. Ret tweede niveau
bestaat uit een verwijzing naar het regelnummer in de tabel, zoals opgenomen in Bijlage I.
Aangezien deze tweede set, welke gebaseerd is op de MECOLB-standaard, zeer uitgebreid is
(en een grote foutenmarge kent), is deze in eerste instantie niet geschikt om experimenten
mee uit te voeren. De MECOLB-standaard voor de nederlandse taal is ontwikkeld door de
TOSCA Research Group (Nijmegen), onder verantwoordelijkheid van Prof. dr. J. Aarts.

In geval van twijfel worden er meerdere tags toegekend, gescheiden door pipes (I). Dit geldt
voor zowel de grove tagset als de MECOLB-tagset.

Ajkortin
a
b
c
e

o

P
t

v
w
z

*
z*

Woordsoort
adjectief
bijwoord

conjunctie
substantief eigennaam

lidwoord
ongespecificeerd

pronomen
telwoord

voorzetsel
werkwoord

zelfstandig naamwoord
afkorting

letterwoord
tabe14.1. De grove tagset van het INL.

In het corpus van het INL wordt elk woord (met daarachter de tag(s)) afgesloten met een
linefeed. Leestekens staan achter de tags, maar voor de linefeed. De tags worden van de
woorden gescheiden door middel van underscores C). In fig. 4.1 staat, als voorbeeld, een
fragment uit het corpus van het INL.
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NOS-JOURNAAL_z31
DATUM_z 4 1:
Ol-Ol-1995_t463I
Goedenavond_o473I
Het_1196I
nieuws_z31
van_vII
Nieuwjaarsdag_z41
1995_t4041
Verkeerschaos_z4 1
door_v23I
sneeuw_zO I .
Vijf_t475lz 96lol
doden_w2 7 12 8 1z 651 3 ol
bij_v11
hotelbrand_z41
in_vII
Antwerpen_wllllOI

4.4. Brill-tagger

Harde_a181
gevechten_z191
in_vII
hoofdstad_zOI
Tsjetsjenie_e396I .
De_l196/
politie_z4113 I
heeft_w193I
automobilisten_z51
aangeraden_w411
thuis_b52I
te_vll
blijven_w711 72 1,
als_c130 I
het-p197I
niet_b52I
echt_a181
noodzakelijk_a181
fig 4.1. Fragment uit het 1NL-corpus.

is_w2021
om_vII
de_1259I
weg_b52I
op_v23I
te_vll
gaan_w72 I711 .
De_l196 I
sneeuw_zOI
van_vII
vanrniddag_o473I
rnaakte_w25I
de_1259I
wegen_z51
zo_b52I
glad_a181,
dat_c130 I
er_b153 I

In 1992 heeft E. Brill een tagger gepresenteerd [3], die iets beter tagde dan de stochastische
taggers van dat moment. Deze tagger is een regel-gebaseerde tagger. Tijdens de training
worden door de tagger een aantal NIET-stochastische regels geleerd, zoals bijvoorbeeld:
• Ret woord 'loop' krijgt de tag 'werkwoord',
• Verander de tag van het woord 'loop' van 'werkwoord' in 'zelfstandig naamwoord' als het

voorgaande woord de tag 'lidwoord' heeft.

Ret aantal regels, dat voor de meeste corpora kleiner is dan 300, is beduidend kleiner dan het
aantal kansen, dat de stochastische taggers leren (ongeveer 10.000 lexicale en contextuele
kansen voor een gerniddeld trainingscorpus waarrnee de Brill-tagger 300 regels leert).
Stochastische taggers kennen aan maximaal96.7% van de woorden de correcte woordsoort
toe. De Brill-tagger haalt 96.9%.

In 1994 heeft dezelfde E. Brill een aantal uitbreidingen op zijn tagger gepresenteerd [4],
waarmee de resultaten nog beter werden: Ais alle woorden bekend zijn aan de tagger, dan
wordt 97.2% correctheid gehaald. Ais alle woorden onbekend zijn, dan wordt 85.0% van de
woorden correct getagd. Met een normale training wordt op het Penn Treebank Corpus een
correctheid van 96.5% gehaald, wat nog geen enke1e andere tagger is gelukt.
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4.4.1. Werking van de Brill-tagger

Ret taggen verloopt in twee fasen. Eerst wordt voor elk woord in een lexicon (woordenboek)
de meest waarschijnlijke tag opgezocht. Voor onbekende woorden wordt een tag toegekend
op basis van een aantaI parameters, die iets zeggen over de functie van het woord in de zin.
Enke1e voorbee1den van deze parameters zijn:
• Ret woord begint met een hoofdletter,
• De laatste 3 letters van het woord zijn 'xyz'.
De regels voor onbekende woorden zijn NIET door training, maar ad hoc toegevoegd. Deze
fase van het taggen wordt gedaan door de initial state tagger.

Vervolgens worden aile tijdens de training geleerde regels achtereenvolgens toegepast. De
transformaties voldoen aan de volgende sjablonen:

Verander van tag a naar tag b aIs:
1. Ret vorige/volgende woord tag z heeft,
2. Ret woord voor/achter het resp. vorige/volgende woord tag z heeft,
3. Een van de twee vorige/volgende woorden tag z heeft,
4. Een van de drie vorige/volgende woorden tag z heeft,
5. Ret vorige woord tag z heeft en het volgende woord tag w,
6. Ret volgende/vorige woord tag z heeft en het woord resp. daar voor/achter tag w.
Rierbij zijn a, b, w en z variabelen met een waarde uit de tagset, die bij de training is geleerd.

Voorbeeld: Verander de tag noun (zelfstandig naamwoord) in verb (werkwoord) als het
vorige woord de tag modal (hulpwerkwoord) heeft. Dit is een regel geleerd met een
engelstaIig corpus.

De eerste versie van de Brill-tagger deed aileen het bovenstaande. Omdat hierbij echter een
heleboel informatie, die in de omringende woorden zit, niet wordt gebruikt, zijn in de tweede
versie de volgende sjablonen toegevoegd:

Verander van tag a naar tag b aIs:
1. Ret vorige/volgende woord w is,
2. Ret woord voor/achter het resp. vorige/volgende woord w is,
3. Een van de twee vorige/volgende woorden w is,
4. Ret huidige woord w en het volgende/vorige woord x is,
5. Ret huidige woord w is en het vorige/volgende woord tag z heeft.
Rierbij hebben a, b en z een waarde uit de geleerde tagset en w en x zijn een woord uit het
trainingscorpus.

Voorbeeld: Verander de tag preposition (voorzetsel) in adverb (bijwoord) aIs het woord
voor het vorige woord 'as' il). Ook dit is een regel geleerd met een engelstaIig corpus.
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Op deze manier kan een tekst, waarvan aIle woorden ook voorkomen in het trainingscorpus,
worden getagd, zodanig dat 97.2% van de tags correct is toegekend. Maar wat te doen met
onbekende woorden? De eerste versie van de Brill-tagger haalde voor onbekende woorden
een heellaag correctheidspercentage. Om dit te verbeteren worden tijdens de eerste fase van
het taggen ook al een aantal transformatieregels toegepast. Allereerst krijgt een onbekend
woord de tag proper noun (eigennaam) als het met een hoofdletter begint en anders de tag
common noun (soortnaam). Vervolgens worden de voor onbekende woorden geleerde regels
toegepast.

Deze transformatieregels zijn, net als de overige regels, tijdens de training geleerd. De
transformatieregels voldoen aan de volgende sjablonen, waarbij geldt dat een prefix/suffix x
van een woord een willekeurige lengte heeft, maar rninimaall en maximaal4 is:

Verander de tag van een onbekend woord van tag a naar tag b als:
1. Het verwijderen van een prefix x van het huidige woord resulteert in een bekend woord,
2. Een prefix x van het huidige woord gelijk is aan y,
3. Het verwijderen van een suffix x resulteert in een bekend woord,
4. Een suffix x van het huidige woord gelijk is aan y,
5. Het toevoegen van een string x als suffix van het huidige woord resulteert in een bekend

woord,
6. Het toevoegen van een string x als prefix van het huidige woord resulteert in een bekend

woord,
7. Woord w altijd voor of na het huidige woord staat,
8. Karakter z voorkomt in het huidige woord,

waarbij x en y strings van rninimaal 1 en maximaal 4 letters zijn, ween bekend woord is en z
een karakter uit het de ASCII-set. De versie van de tagger, zoals gebruikt bij de experimenten
in het volgende hoofdstuk (uitgezonderd de experimenten die zijn gedaan op de INL-tekst), is
getrained op een handmatig getagde versie van het Penn Treebank Corpus (1.1 rniljoen
woorden). Hierbij zijn de eerste 350.000 woorden gebruikt om de regels voor onbekende
woorden te leren (148 stuks) en de volgende 600.000 woorden om de overige regels te leren
(267 stuks). De laatste 150.000 woorden zijn gebruikt om de getrainde tagger te testen: De
dan nog onbekende woorden worden correct getagd met een zekerheid van 85%, de bekende
woorden met 97.2%, waarmee het totale correctheidspercentage 96.5% wordt. Dit is het
hoogste wat ooit is gehaald op het Penn Treebank Corpus. En dit met slechts 267 + 148 =415
simpele regeltjes (en een woordenboek).
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4.4.2. Training van de Brill-tagger

De training van de tagger verloopt net als het taggen in twee fasen. In de eerste fase wordt de
initial state tagger getrained door alle woorden die in het handmatig verrijkte corpus
voorkomen in een lexicon te zetten. Hierbij wordt aan de hand van de frequenties van de
verschillende tags die in combinatie met een woord voorkomen, bepaald welke tag het meest
waarschijnlijk is voor dat woord. Dit gebeurt natuurlijk niet wanneer het gaat om het trainen
van regels voor onbekende woorden.

In fase 2 worden de rege1s geleerd. Eerst wordt de complete trainingstekst, zonder tags, door
de reeds getrainde initial state tagger (eerste fase tagger) gestuurd. Ais de regels voor
onbekende woorden worden geleerd, wordt een initial state tagger gebruikt, die een onbekend
woord de tag proper noun (eigennaam) geeft als het met een hoofdletter begint en anders de
tag common noun (soortnaam).

Vervolgens wordt er door middel van een greedy search gezocht naar die transformatie, die
ten op zichte van de handmatig getagde tekst de minste afwijkingen vertoont en die uiteraard
voldoet aan een van de sjablonen. Ais deze transformatie is gevonden, wordt deze onderaan
de lijst van gevonden regels toegevoegd. De transformatie wordt uitgevoerd op de
trainingstekst en de volgende greedy search begint. Deze iteratie gaat door, totdat er geen
transformatie meer wordt gevonden, die het aantal afwijkingen ten opzichte van de handmatig
getagde tekst verkleint. Deze methode wordt 'Transformation-Based Error-Driven Learning'
genoemd en is grafisch weergegeven in fig. 4.2.

Door nu de geleerde transformaties, in de volgorde waarin ze geleerd zijn, toe te passen op
een tekst die door de initial state tagger is gestuurd, kan een tekst met zeer grote
nauwkeurigheid worden getagd, zie de vorige paragraaf. De initial state tagger past, als deze
een onbekend woord tegenkomt, eerst de vaste regel toe en vervolgens, in volgorde, de voor
onbekende woorden geleerde transformaties. De vaste regel: Geef een onbekend woord de tag
proper noun (eigennaam) als het met een hoofdletter begint en anders de tag common noun
(soortnaam).

Waarheid
(Handmatig

getagde
tekst)

"-------1 Trainer f-----01 Transformaties (regels)

fig. 4.2. Transformation-Based Error-Driven Learning.
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4.4.3. Enkele opmerkingen over de Brill-tagger

Inputformaat van de tagger
De Brill-tagger kan alleen maar overweg met bestanden die voldoen aan een bepaald formaat,
nl.:
• Alle woorden en interpunctiesymbolen zijn gescheiden van elkaar door spaties,
• Elke zin wordt afgesloten met een (carriage return +) linefeed,
• Een zin wordt niet onderbroken door een (carriage return +) linefeed.

Dit formaat heeft als groot nadeel, dat het in geen enkele tekst wordt gebruikt. Vooraf zal
daarom een filter moeten komen dat een tekst omvormt naar het vereiste formaat en na het
taggen zal een filter de toegekende tags weer terug moeten stoppen in de oorspronkelijke
tekst.

Multifunctionaliteit
Doordat de Brill-tagger taalonafhankelijk is opgezet, kan deze ook gebruikt worden voor
bijvoorbeeld nederlandstalige teksten. Het enige dat gedaan moet worden, is het trainen van
de tagger op een nederlandstalig, handmatig getagd corpus.

Tagset
De bij de experimenten gebruikte tagger (getrained op 350.000 + 600.000 woorden van het
Penn Treebank Corpus) gebruikt een tagset zoals weergegeven in tabeI4.2. In de tabel is
tevens weergegeven hoe vaak een tag voorkomt in het complete werk van Jane Austen
(872.489 woorden + leestekens).

Tag Aantal Tag Aantal Tag Aantal Tag Aantal
17381 " 104 ) 4 56954
34446 16993 CC 31018 CD 4709

DT 59439 EX 1982 FW 164 IN 89428
JJ 44360 JJR 3043 JJS 1761 MD 17915
NN 90861 NNP 37660 NNPS 72 NNS 17258

PDT 1171 POS 4397 PRP 64880 PRP$ 26408
RB 53365 RBR 1231 RBS 1073 RP 238

SYM 327 TO 23913 UH 1433 VB 37449
VBD 43757 VBG 13252 VBN 22840 VBP 13424
VBZ 8487 WDT 4077 WP 4359 WP$ 242
WRB 4154

tabeI4.2. Tagset van de Brilltagger met frequenties uit Jane Austen's complete werk.

Ter illustratie de betekenis van enke1e van de tags:
DT =determiner (lidwoord)
MD =modal (hulpwerkwoord)
NN =noun (zelfstandig naamwoord)
PRP =preposition (voorzetsel)
VB =verb (werkwoord)
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5. Tekstcompressie met woordsoorten en CTW

5.1. Mengen van tekstsymbolen met tags

In het voorgaande hoofdstuk is verteld dat het gebruik van woordsoortinformatie bij het
comprimeren van tekst, een kortere codewoordlengte mogelijk maakt. Teahan heeft in [23]
laten zien, dat door het gebruik van woordsoortinformatie de compressie beter wordt wanneer
het PPM-algoritme wordt gebruikt als compressie-algoritme. Het PPM-algoritme is een
compressie-algoritme, dat specifiek voor tekstcompressie is ontwikkeld. PPM staat voor
'Prediction by Partial string Matching'. Het PPM-algoritme bepaalt op statistische wijze en
aan de hand van de context van een symbool een conditionele kansverdeling voor het
volgende symbool. Met de verkregen kansverdeling en het te encoderen symbool wordt, net
als bij het CTW-algoritme, een aritmetische encoder aangestuurd. Meer over het PPM
algoritme is te vinden in bijvoorbeeld Cleary en Witten [6], Clearym, Witten en Teahan [7],
Moffat [14] en Bell en Witten [31]. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of er met het CTW
algoritme, door woordsoortinformatie te gebruiken, ook betere resultaten behaald kunnen
worden.

Ais de encoder tags gebruikt om tekstsymbolen te comprimeren, dan zal de decoder ook over
de toegekende woordsoorten moeten kunnen beschikken om de code te kunnen decoderen.
Dit betekent dat de encoder de tags moet oversturen naar de decoder, bijvoorbeeld door ze in
de code verwerken. Het spreekt vanzelf dat de encoder dit zo efficient mogelijk moet doen.
De encoder kan dit doen door de tags, net als de tekstsymbolen, te comprimeren met een
CTW-algoritme. Een manier om dit te doen is het gebruiken van twee CTW-algoritmes, een
om tekstsymbolen te voorspellen en een om tags te voorspellen. Deze twee algoritmes
functioneren onafhankelijk van elkaar.

Er blijft nu nog een probleem over, namelijk het 'mengen' van de tekstsymbolen en de tags.
Het is immers de bedoeling om met de woordsoortinformatie, de tekstsymbolen beter te
kunnen comprimeren. Daarbij is het niet erg waarschijnlijk, dat de tags goed voorspeld
kunnen worden op basis van alleen tags uit het verleden. De getrainde tagger gebruikt immers
in eerste instantie het woord om de tag toe te kennen en pas daarna de niet-causale context
van het woord. Dus ook in het tag-voorspellende CTW-algoritme zullen tekstsymbolen en
tags 'gemengd' moeten worden. Dit probleem is eigenlijk erg eenvoudig op te lossen: Plaats
zowel tekstsymbolen als tags in de contexten van de beide CTW-algoritmes.

Deze oplossing geeft echter direct een nieuw probleem. Er zijn immers vele manieren om de
tags tussen de tekstsymbolen in de context te plaatsen. Vanaf paragraaf 5.4 wordt een
oplossing voor dit probleem gezocht.
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5.2. Referentie

Om te kunnen bepalen of de resultaten werkelijk beter zijn, zullen deze vergeleken moeten
worden met resultaten van het 'gewone' CTW-algoritme en met resultaten, die zijn behaald
met het tag-gebaseerde PPM-algoritme.

Het tag-gebaseerde PPM-algoritme
In [23], [24], [26] en [25] beschrijft W. Teahan zijn experimenten op het gebied van tekst
compressie met tags. Hij gaat uit van het word based PPM-algoritme, waarin niet letters maar
complete woorden worden voorspeld. Aan dit algoritme voegt hij de mogelijkheid om tags te
voorspellen toe. Het algoritme wordt daardoor veel complexer.

Tevens converteert hij de hele te comprimeren tekst naar 26 tekens plus een spatie. Hierdoor
worden alle hoofdletters kleine letters en worden woorden gescheiden door spaties. Zinnen
worden niet gescheiden en alle formattering wordt uit de tekst verwijderd. Op zich levert deze
voorbehandeling al een aardige winst op, ook al is dit geen verliesvrije compressie maar lossy
compressie.

Teahan is, zoals gezegd, uitgegaan van een word based model, waarbij het volgende woord
wordt voorspeld, gegeven het huidige woord. Kan dit niet, doordat het voorgaande woord nog
niet als context is voorgekomen, dan wordt het woord zonder context voorspeld. Ais het
woord nog nooit is voorgekomen, dan wordt overgestapt op een karaktermodel waarmee het
woord letter voor letter wordt voorspeld. Dit alles wordt door Teahan het WW-model
genoemd.

Zijn eerdere werk ([24] en [26]) heeft aangetoond, dat het voorspellen van woorden met
behulp van tags het beste gedaan kan worden door als context de tag van het huidige woord en
het hele voorafgaande woord te nemen. Ais dit niet lukt, dan wordt het woord voorspeld,
gegeven de tag van het woord. Gaat ook deze voorspelling fout, dan wordt, net als in het
WW-model, uitgeweken naar een karaktermodel. Dit heet het WTW-model.

Om een tag te voorspellen, wordt in eerste instantie de voorgaande tag, het daarbij behorende
woord en de tag daarvoor als context genomen. Lukt dit niet, dan wordt de laatste tag
weggelaten. Werkt ook dit niet, dan wordt ook het voorgaande woord weggelaten. Ais de tag
nu nog steeds niet goed voorspeld is, dan wordt ook de voorgaande tag weggelaten. Is de
juiste tag nog steeds niet voorspeld, dan wordt de tag voorspeld aan de hand van een gelijke
kans voor alle tags. Deze methode wordt het TTWT-model genoemd en is het beste model om
tags te voorspellen met het PPM-algoritme, zie Teahan [23].

Er zijn experimenten gedaan met verscheidene tagsets, waaronder ook de PENN-tagset, welke
gelijk is aan de tagset van de getrainde Brill-tagger, zie Teahan [23]. Bij deze experimenten
vergelijkt hij de prestaties van het WW-model met het WTW+TTWT-model.
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De experimenten zijn gedaan op een aantal corpora, waaronder King James Bible en het
complete werk van Jane Austen, die beide als public-domainteksten verkrijgbaar zijn. De
groottes van deze corpora zijn respectievelijk 4,435,548 en 4,056,852 karakters. Het complete
werk van Jane Austen bestaat uit de boeken 'Emma', 'Mansfield Park', 'Northanger Abbey',
'Persuasion', 'Pride and Prejudice' en 'Sense and Sensibility', in de volgorde zoals ze hier
gegeven zijn. In paragraaf 5.6 zijn experimenten beschreven, die zijn uitgevoerd op het
complete werk van Jane Austen, op King James Bible versie 1.0, zoals hierboven beschreven
en op het eerste boek uit het complete werk van Jane Austen, nl. Emma (887,882 karakters).
In tabel 5.1 staan de resultaten van Teahan [25], die behaald zijn op de twee bovengenoemde
en nog enkele andere corpora. In de tabel wordt een rate aangegeven. Dit is het quotient van
de codewoordlengte (bits) en het aantal gecomprimeerde bronsymbolen (bijvoorbeeld letters,
tags of bytes) en heeft de eenheid bits per symbool (bps).

Corpus rate WW-model rate WfW+TIWT-model
(bps) (bps)

Jefferson 1.455 1.441

Brown 1.797 1.809

LOB 1.784 1.784

Wall Street Journal 1.542 1.536

Complete werk van Shakespeare 1.846 1.888

Complete werk van Jane Austen 1.534 1.523

King James Bible versie 1.0 1.439 1.422

Gemiddelde: 1.628 1.629

Gewo~en ~emiddelde: 1.612 1.611

tabel 5.1. Teahan's resultaten, beste model is italic weergegeven.

Het gewogen gemiddelde in tabel5.l is het gemiddelde, waarbij de grootte van de corpora
bepaalt hoe zwaar de bijbehorende rates meetellen.

Uit deze tabel blijkt dat de winst, die behaald wordt door als extra informatie woordsoorten te
gebruiken, met als basis het PPM-algoritme, uiterst minimaal is (0.001 bit/symbool). Uit de
volgende paragrafen zal blijken wat de winst is, als het CTW-algoritme wordt gebruikt.

Resultaten met het 'gewone' CTW-algoritme4

Om de resultaten ook te kunnen vergelijken met het gewone CTW-algoritme, zijn door P.
Volf de teksten 'Emma', 'Jane' en 'BiblelO' gecomprimeerd met het voor tekst aangepaste
CTW-algoritme (zie hoofdstuk 2 en 3). Hierbij is uitgegaan van contextdiepte D =5 en een
kansschatter met a =1/8. In tabel 5.2 staan de resultaten behaald op de complete teksten,
zoals beschreven in de voorgaande paragraaf en de resultaten behaald op twee gestripte

4 Met het 'gewone' ClW-algoritme wordt het algoritme zoals besproken in hoofdstuk 2 met contextdiepte 5
bedoeld, voorzien van de in hoofdstuk 3 gegeven voorwaartse decompositie, tellerhalvering, unieke pad-methode
en een aangepaste KT-schatter zoals in formule (3.8) met a = 1/8.
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versies van de teksten. Hierbij is de eerste versie gestript op de manier die Teahan gebruikt.
De tweede versie staat ook punten en komma's toe in de tekst. Tevens worden in de tweede
versie uitroep- en vraagtekens vervangen door punten en worden dubbele punten en punt
komma's vervangen door komma's. De tweede versie is toegevoegd, omdat het zinnig lijkt om
de zinstructuren zichtbaar te maken, wat de compressie van de tags waarschijnlijk ten goede
zal komen.

Compleet Gestript: versie 1 Gestript: versie 2

Tekst Lengte Code- Rate Lengte Code- Rate Lengte Code- Rate
(bytes) lengte (bps) (bytes) lengte (bps) (bytes) lengte (bps)

(bvtes) (bvtes) (bvtes)

Emma 887,882 206,178 1.8577 846.281 181,834 1.7189 871,456 189,749 1.7419

Jane 4,051,468 893,588 1.7645 n.v.!. n.v.!. n.v.!. 3,979,865 824,207 1.6568

BiblelO 4,833,129 918,265 1.5200 n.v.!. n.v.!. n.v.!. 4,200,305 799,198 1.5221

tabeI5.2. Resultaten behaald met het 'gewone' CTW-algoritme.

Wat opvalt is het feit dat het PPM-algoritme ten opzicht van het CTW-algoritme, goed
presteert.

5.3. Inleidende experimenten: Het INL-corpus

De eerste orienterende experimenten zijn uitgevoerd op het in paragraaf 4.3 beschreven INL
corpus. Voor het comprimeren van tekstsymbolen wordt een voorwaartse decompositieboom
(VDB) gebruikt, zoals in fig. 3.2a en 3.2b is weergegeven. Het comprimeren van tagsymbolen
wordt gedaan met een VDB zoals weergegeven in fig. 5.1. Hierbij zijn de lengtes van de
paden afgeleid van de frequenties van de tags in het INL-corpus, waarbij geldt: hoe hoger de
frequentie, hoe korter de lengte van het bijbehorende pad. Hierbij zijn de Huffman-lengtes
zoveel mogelijk benaderd, zie paragraaf 3.1.

e c

v p

fig. 5.1. VDB voor de tags uit het INL-corpus. IP-tag = interpunctie-tag
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In het vervolg wordt de context van het 'tekstsymbolen'-CTW-algoritme aangeduid als
tekstcontext, de context van het 'tagsymbolen' -CTW-algoritme als tagcontext.

In eerste instantie is gekozen voor een tekstcontext, waarin op de eerste positie de huidige tag
staat. Op de volgende posities staan de tekstsymbolen uit het verleden. Dus op positie 0 staat
een tag, op positie 1 de vorige letter, op positie 2 de letter daarvoor, etc. In de tagcontext staan
alleen tagsymbolen.

In het vervolg wordt de diepte van de 'tekstsymbolen' -contextboom aangeduid als tekstdiepte,
de diepte van de 'tagsymbolen'-contextboom als tagdiepte.

Als referentie is een 'gewoon' CTW-algoritme gebruikt met diepte 5. Om een vergelijkbare
complexiteit te krijgen, is in eerste instantie een tekstdiepte 5 gekozen (l tag + 4 symbolen)
en een tagdiepte 3. In de tagboom wordt een KT-schatter gebruikt. Met deze instellingen is
het INL-corpus (540820 tekstsymbolen, zonder tag-informatie) gecomprimeerd.

Het 'gewone' CTW-algoritme haalt een codewoordlengte van 139,263 bytes en de rate is dus
2.1071 bps. Het Tag-CTW-algoritme produceert een code met een lengte van 163,265 bytes
(2.4151 bps). Bij deze experimenten zijn de linefeeds in de tekst gewoon geencodeerd. Deze
vormen immers de afbakening tussen twee woorden (de spatie in een gewone tekst), zie ook
paragraaf 4.3.

Dit is een onverwacht en groot verschil, dat voor een deel te wijten is aan het feit dat de INL
tagger een aantal fouten maakt (het correctheidspercentage van de tagger is mij niet bekend)
en aan het feit dat de INL-tagger aan een woord meerdere tags toe kan kennen. Het
compressie-programma kiest dan de eerste tag, met als gevolg, dat als deze tag niet de
correcte tag is, de statistieken de verkeerde kant op worden geforceerd. Een manier om dit
(deels) te ornzeilen, zou kunnen zijn: Kies de meest waarschijnlijke van de gegeven tags.
Maar ook dan worden de statistieken vervuild.

Een andere oorzaak is het feit dat, als er een foute tag is toegekend, eigenlijk een random tag
wordt overgestuurd. Deze geeft geen nuttige bijdrage aan het voorspellen van volgende tekst
en tagsymbolen en is zelf door de contextbomen niet goed te voorspellen. Hierdoor wordt de
rate verhoogd. Alleen als de tag volledig wordt bepaald door de tekst, wordt de rate niet
slechter. Dit zelfde geldt ook in het geval dat de tagger twee tags heeft toegekend aan een
woord en de foute tag wordt overgestuurd.

Ook een oorzaak van het grote verschil tussen beide algoritmes kan zijn, dat de formattering
van de tekst- of de tagcontext niet goed is. Hier wordt verderop in dit hoofdstuk dieper op
mgegaan.
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5.4. Vervolg experimenten: Jane Austen's 'Emma'

Bij de experimenten op de teksten 'Emma', 'Jane' en "BiblelO' is, om de teksten te verrijken
met woordsoortinformatie, gebruik gemaakt van de Brill-tagger, zoals deze in hoofdstuk 4 is
beschreven.

Het probleem is nu het vinden van een tekstcontext en tagcontext, waarbij een zo hoog
mogelijke compressie wordt gehaald en waarbij de tekstdiepte 5 is, zodat er op een 'eerlijke'
manier kan worden vergeleken met het 'gewone' CTW-algoritme.

Omdat gebruik gemaakt wordt van voorwaartse decompositie, moet er nu niet alleen een
voorwaartse decompositieboom zijn voor de tekstsymbolen, zie paragraaf 3.1, maar ook een
waarin de tags uit de tagset van de tagger, zie tabel 4.2, zijn opgenomen. De voorwaartse
decompositieboom voor de tagset van de gebruikte Brill-tagger is opgenomen in Bijlage II en
is gebaseerd op de frequenties van de tags in het complete werk van Jane Austen, welke
eveneens zijn vermeld in tabel 4.2.

In paragraaf 5.3 is gebruik gemaakt van een tagcontext waarin alleen tags voorkomen.
Hierdoor wordt een heleboel informatie weggegooid en verliezen deze bomen hun
voorspellende waarde. In paragraaf 5.2 is vermeld, dat het voorspellen van tags het beste gaat
met het TTWT-model, als het PPM-algoritme gebruikt wordt. Dit wordt als uitgangspunt
gebruikt voor de tagcontext.

Omdat het CTW-algoritme geen hele woorden in een keer, maar losse letters voorspelt,
worden in plaats van de letters in het voorgaande woord, de meest recente symbolen uit de
tekst genomen, waarbij het aantal afhankelijk is van de tagdiepte. In eerste instantie is
gekozen voor een tagdiepte D = 8. De tagcontext heeft dus de volgende vorm: 1 tag, 6
symbolen, 1 tag. De tekstcontext heeft dezelfde vorm als in paragraaf 5.3, namelijk 1 tag, 4
symbolen. In tabel 5.3 staan de resultaten van een aantal experimenten met deze
contextvormen en verschillende schatters. De tekstschatter is in alle gevallen een aangepaste
KT-schatter met a = 1/8.

ta2-schatter codewoordleo2te (bytes) Rate (bps)

KT-a=112 198,700 1.7903

KT- a= 1/4 198,712 1.7904

ZR 198,965 1.7927

tabel 5.3. Resultaten behaald op 'Emma', bij de tagcontext: 1 tag, 6 symbo1en, 1 tag.

Interpunctietags
Bij bovenstaande experimenten worden de interpunctiesymbolen, zoals de punt, komma,
uitroepteken, vraagteken, etc. gezien als gewoon symbool. Omdat deze symbolen echter
voornamelijk een grammaticale functie hebben, is het waarschijnlijk dat het toekennen van
een interpunctie-tag aan een interpunctiesymbool ervoor zorgt dat de tags beter te voorspellen
zijn, wat weer een kleinere codewoordlengte tot gevolg heeft.
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Daarom zijn in de volgende experimenten 3 tags toegevoegd, namelijk de einde-zin tag (voor
de. ! ?), de zin-onderbrekende tag (voor de, ; :) en de overige-interpunctie tag (voor de I " ( )

{ }). Verder zijn alle parameters hetzelfde, zie tabel 5.4.

tag-schaUer codewoordlengte (bytes) Rate (bps)

KT - a= 1/2 197,586 1.7803

KT- a= 1/4 197,625 1.7806

ZR 197,860 1.7828

tabeI5.4. ResuLtaten behaaLd op 'Emma', bij de tagcontext: 1 tag, 6 symboLen, 1 tag, met 3 interpunctie-tags

Het gebruik van de interpunctie-tags heeft dus het beoogde effect. Er wordt ongeveer 0.01 bps
gewonnen.

Verschillende tagcontextvormen
Om te verifieren of voor het Tag-CTW-algoritme (zo wordt vanaf nu het aangepaste CTW
algoritme genoemd), net als voor het PPM-algoritme, geldt dat het TTWT-model het beste
model is om tags te voorspellen, zijn een aantal experimenten uitgevoerd met verschillende
tagcontextvormen. Hierbij is echter steeds de tagdiepte ongewijzigd gebleven. In tabel 5.5
staan de resultaten van deze experimenten, waarbij 2T6S betekend: voorgaande twee tags
gevolgd door voorlaatste 6 symbolen. 1T5S2T betekent: voorgaande tag, 5 voorlaatste
symbolen, twee tags voor de voorgaande tag. Bij de laatste serie tests in deze tabel zijn de
symbolen weggelaten uit de tagcontext, die nu dus slechts een tagdiepte 3 heeft (3T).

tagcontext- tag-schatter codewoordlengte (bytes) Rate (bps)

vonn

2T6S KT- a= 1/2 201,117 1.8121

KT- a= 1/4 201,060 1.8116

KT - a= 1/8 201,359 1.8143

ZR 201,297 1.8137

IT5S2T KT-a=l/2 197,613 1.7805

KT- a= 1/4 197,627 1.7807

ZR 197,848 1.7827

3T KT - a= 1/2 204,932 1.8465

KT· a= 1/4 204,919 1.8464

KT- a= 1/8 205,028 1.8473

ZR 205,026 1.8473

tabeI5.5. EnkeLe varianten behaaLd op 'Emma', met diverse tagcontexten en schatters, bij tagdieptes 8 en 3.

Uit deze experimenten blijkt dat ook voor het Tag-CTW-algoritme geldt, dat de tags het beste
voorspeld worden met de voorgaande tag als eerste contextsymbool en de tag daarvoor als
laatste contextsymbool, waartussen de voorgaande D tag - 2 symbolen staan.
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In de volgende tabel staat nogmaals de tot nu toe beste variant, zie tabel 5.4, met een aantal
extra gegevens:
• Ret aantal codebits voor tekstsymbolen en tagsymbolen,
• De bijbehorende rates,
• De totale rate,
• Ret totaal aantal knopen in de contextbomen (een knoop is 32 bytes, dit kan kleiner, zie

Tjalkens en Willems [29]).

Dit experiment is herhaald voor tagdiepte 10 en 12. Rierdoor zou de codewoordlengte nog
iets af moeten nemen.

tag- codelengte tekstcode tagcode tekst-rate tag-rate gemiddelde aantal
contextvorm (bytes) (bits) (bits) (bps) (bpt) rate (bps) knopen

1T6S1T 197,586 1,111,890 468,677 1.2523 2.4440 1.7803 1,335,336

1T8SlT 197,502 1,111,890 468,005 1.2523 2.4405 1.7795 1,633,693

1T10SlT 197,500 1,111,890 467,989 1.2523 2.4404 1.7795 1,946,213

tabe15.6. Gedetaileerde gegevens op 'Emma' met de beste tagcontextvorm, voor verschillende contextdieptes.

Uit tabel 5.6 blijkt dat een tagdiepte grater dan 10 weinig extra compressie meer oplevert,
maar weI veel meer geheugen gebruikt. Overigens gebruikt het 'gewone' CTW-algoritme met
contextdiepte 5 slechts 816,346 knopen op het boek 'Emma'.

Deze resultaten lijken een grate verbetering te zijn ten opzichte van het CTW-algoritme
zonder woordsoortinformatie, dat om de tekst 'Emma' te comprimeren 206,178 bytes nodig
heeft. Relaas zijn de codewoorden, die op bovenstaande manier worden verkregen niet
decodeerbaar. Er is geen rekening gehouden met het feit, dat in het codewoord moet worden
aangegeven wanneer er een tag gedecodeerd moet worden! In de INL-tekst is dit, door de
regelmatige structuur, niet nodig. Na het decoderen van een linefeed weet de decoder immers
dat het volgende symbool een tagsymbool is.

Dit probleem kan op drie manieren worden opgelost:
1. Verenig beide voorwaartse decompositiebomen in een voorwaartse decompositieboom,

waarin alle mogelijke symbolen voorkomen. Rierdoor berekent het Tag-CTW-algoritme
niet aIleen de kans op individuele symbolen en tags, maar ook de kans op het optreden
van een (willekeurige) tag. Ret mag duidelijk zijn dat hierdoor zowel de tags als de
symbolen wat meer ruimte in beslag gaan nemen dan in de voorgaande experimenten.

2. Laat elke keer als er een tag geencodeerd gaat worden, eerst het tekstgedeelte van het
algoritme een symbool encoderen, dat aangeeft dat het volgende symbool een tag is. De
decoder weet dan precies wanneer er een tag gedecodeerd moet worden. Ret encoderen
van de extra symbolen, die de escape-symbolen worden genoemd, zal natuurlijk ook extra
codewoordruimte in beslag nemen. Tevens kan, als de escape-symbolen ook in de context
worden opgenomen, de rate worden be'invloed. De contexten zijn dan immers niet meer
gelijk aan de oude situatie en dus zullen de contextbomen ook niet meer hetzelfde zijn.
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3. Zorg ervoor dat er een regelmatige structuur aanwezig is in de tekst, zoals in het INL

corpus. Dit kan worden bereikt door alle symbolen, die met de opmaak van de tekst te
maken hebben, weg te gooien. Deze kunnen eventueellater door een aangepast CTW- of
een ander algoritme worden gecomprimeerd.

5.4.1. Een verenigde voorwaartse decompositieboom

Alhoewel er nu nog maar een voorwaartse decompositieboom is, gebruikt het Tag-CTW
algoritme twee contextvormen; een om de tekstsymbolen te voorspellen en een om de tags te
voorspellen. De CTW-boom, die bij de wortelknoop van de VDB hoort en beslist of het
volgende symbool een tekstsymbool of een tag is, kent dan ook twee verschillende
contextvormen (bv. IT4S als een tekstsymbool wordt verwerkt en IT6SlT als een tag wordt
verwerkt).

Bij de volgende experimenten is gebruik gemaakt van een voorwaartse decompositieboom,
die bestaat uit de VDB in figuur 3.2 voor de tekstsymbolen en de VDB, zoals in Bijlage II,
voor de tags. Deze zijn opgenomen in een boom, zoals in figuur 5.2 is weergegeven.

fig. 5.2. Een VDB voor zowel tags als tekstsymbolen.

Er zijn twee experimenten gedaan met deze variant op het Tag-CTW-algoritme. Bij de eerste
variant is er gebruik gemaakt van interpunctie-tags. De tweede test is gedaan zonder
interpunctie-tags. De tekstcontext is hetzelfde als bij de voorgaande experimenten (lT4S). De
tagcontext heeft de vorm 1T6S 1T en er is een KT-schatter gebruikt om de kansen op de tags
te berekenen. De resultaten zijn vermeld in tabeI5.7.

interpunctie- codewoord- tekstcode tagcode tekst-rate tag-rate totale rate
tal! len~te (bytes) (bits) (bits) (bps) (bot) (bos)

Ja 209,997 1,137,321 542,532 1.2806 2.8232 1.8917

Nee 215,197 1,245,454 476,001 1.4024 2.9488 1.9390

tabeI5.7. Experimenten behaald op 'Emma' met een VDB.

Zoals verwacht, is de codewoordlengte toegenomen. De toename is echter zo groot, dat er
geen winst meer is ten opzichte van het CTW-algoritme zonder tags, maar zelfs verlies, zie
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tabe15.2. Deze toename wordt veroorzaakt door het feit, dat zowel de tags als de
tekstsymbolen 'duurder' zijn geworden (resp. ± 0.44 bpt en ± 0.03 bps).

Opmerking: Om de code te kunnen decoderen, moet in de wortelknoop van de verenigde
VDB altijd dezelfde context worden gebruikt. Bij de experimenten in tabel 5.7 is dit niet
gedaan. Wordt voor de wortelknoop van de VDB een altijd context van de vorm 1T6S 1T
gebruikt, dan is de code decodeerbaar en waarschijnlijk zelfs iets korter. Er wordt in de
wortelknoop van de VDB namelijk meestal een context met de vorm 1T4S gebruikt (5 diep,
tekstsymboIen) en als voor deze knoop altijd een context met de vorm IT6S1T (8 diep) wordt
gebruikt, dan zal de voorspelling (tag of tekstsymbool) beter zijn en dus een kortere code
opleveren.

5.4.2. Escape-symbolen

De tweede manier om aan te geven wanneer er een tag gedecodeerd moet worden, is het
aankondigen van een tag in de reeks tekstsymbolen. Dit aankondigen gebeurt dan door middel
van een escape-symbool. Bij de experimenten is gekozen voor de underscore C) ais escape
symbool. In de tekst komt v66r eike tag, dus ook voor de interpunctie-tags, een underscore te
staan. VoorbeeId: De tekst "het huis!" komt er ais voIgt uit te zien:
"_DThet _NNhuis_TAGO!".

Omdat de underscore nu veel vaker voorkomt dan voorheen, is het nuttig om deze te
verplaatsen naar een positie in de VDB, die minder ver van de wortelligt. Op de plaats van de
komma in figuur 3.2 is een nieuwe knoop gemaakt, met als kinderen de komma en de
underscore. De underscore is hierdoor van diepte 16 naar diepte 7 verplaatst, de komma van
diepte 6 naar 7.

Nu zijn er twee mogeIijkheden om de context op te bouwen: Neem het escape-symbool weI of
niet mee in de tekstcontext. Het meenemen van het escape-symbool in de tagcontext heeft
geen zin, omdat de tagcontext niet wordt gebruikt om het escape-symbool te voorspellen. In
tabel 5.8 worden van beide varianten de resuitaten getoond.

escape- inter- codewoord- tekstcode tagcode escape- tekst- tag-rate escape- lotale rate
symbool punctie- lengte (bits) (bits) code rate (bpt) rate (bps)

tag (bytes) (bits) (bps) (bpe)

weI in ja 209,700 1,134,023 476,330 67,124 1.2769 2.4787 0.3493 1.8894
textcontext

weI in nee 210,462 1,230,216 443,110 10,242 1.3852 2.7450 0.0635 1.8958
textcontext

niet in ja 214,764 1,177,906 476,330 63,876 1.3266 2.4787 0.3324 1.9351
textcontext

met in nee 220,975 1,278,152 443,110 46,413 1.4392 2.7450 0.2875 1.9906
textcontext

tabel5.8. Resultaten behaald op 'Emma' bij gebruik van een escape-symbool.
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Uit deze tabel blijkt dat zowel de tekst- als de tag-rate beter zijn als er interpuntie-tags worden
gebruikt, evenals bij voorgaande experimenten met interpuntie-tags. Uit de escape-rates blijkt
dat de escape-symbolen beter te voorspellen zijn, als er geen interpunctie-tags worden
gebruikt. Ret is echter niet duidelijk waarom de rate van de escape-symbolen bij de tweede
test zoveel afwijkt van de drie andere experimenten.

In het beste geval (schuin gedrukt), zijn de tekst- en de tag-rate ongeveer gelijk aan de situatie
zonder tag-aanduiding (de situatie waarin de code niet decodeerbaar is). Ret zijn nu
voornamelijk de escape-symbolen die ervoor zorgen dat de codewoordlengte groter wordt.

5.4.3. Strippen van de tekst

De laatste manier om aan te geven, dat er een tag gedecodeerd moet gaan worden, is het
verkrijgen van een regelmatige structuur in de tekst. Deze structuur moet zodanig zijn, dat uit
de reeks gedecodeerde tekstsymbolen eenduidig kan worden bepaald of het volgende woord
een tag of een tekstsymbool is. Teahan doet dit door in de brontekst aIle hoofdletters te
vervangen door lower-case letters, aIle woorden te scheiden door spaties en verder aIle
overige symbolen te negeren (d.w.z. dat deze niet worden weergegeven in het codewoord!).

Ook deze oplossing is getest. Bij deze test is gebruik gemaakt van een VDB (er is immers
geen scheiding nodig, de structuur bepaalt wanneer er een tag optreedt), waarin zowel de
tekstsymbolen, als de tags zijn opgenomen, zie Bijlage III. Omdat de gestripte tekst geen
leestekens meer bevat, worden er (uiteraard) geen interpunctie-tags gebruikt.

Deze manier van compressie leidt tot een code met een lengte van 185,290 bytes, 3456 bytes
meer dan het 'gewone' CTW-algoritme. De tekstsymbolen-rate is 1.4286 bps, de tag-rate is
3.1244 bpt. Gemiddeld over de 'Emma'-tekst wordt de rate 1.7516 bps. Ret verschil met het
'gewone' CTW-algoritme is dus 0.0327 bps. Opvallend is het feit dat de tags in deze test erg
'duur' zijn. Dit is te wijten aan het feit, dat er nu geen interpunctiesymbolen meer in de tekst
(en dus ook niet in de contexten) staan. Rierdoor ontbreekt de afbakening van zinnen en
zinsdelen, waardoor de grammaticale structuur in de tekst veel minder duidelijk aanwezig is
en tags dus veel moeilijker te voorspellen zijn.

5.5. De Teahanse manier

In het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd, dat Teahan het PPM-algoritme heeft uitgebreid
met de mogelijkheid om tags te gebruiken bij de compressie van teksten, door aan het word
based WW-model een Tag toe te voegen (WTW-mode1). Daarnaast gebruikt hjj een apart
model om tags te voorspellen (TTWT). In eerste instantie is er bij dit onderzoek voor gekozen
om de resultaten vergelijkbaar te houden met het 'gewone' CTW-algoritme, door de
tekstdiepte gelijk aan de diepte van het 'gewone' CTW-algoritme te kiezen. Ret Tag-CTW
algoritme gebruikt dan in plaats van de vijfvoorgaande symbolen (zoals het 'gewone' CTW-
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algoritme), de huidige tag en de vier voorafgaande symbolen om het volgende tekstsymbool te
voorspellen. Daarnaast is een aparte context gebruikt om de tags te voorspellen (1T6S1T).

Een manier om een betere compressie te bereiken, is het dieper maken van de context. Maar
de resultaten moeten nog weI vergelijkbaar zijn met het 'gewone' CTW-algoritme. Daarom
wordt de tekstcontext een positie dieper gemaakt. Uit de reeds beschreven experimenten is
gebleken, dat een tag voorop in de context, goed werkt. Hierachter komen nu de vijf meest
recente symbolen uit de tekst. De tekstcontext wordt dan een tag plus vijf tekstsymbolen is
zes symbolen (lT5S). Nu is de tekst-context op een manier uitgebreid, analoog aan de
uitbreiding die Teahan heeft gedaan op het word-based model (van WW naar WTW). Deze
manier om de compressie te verbeteren wordt dan ook de 'Teahanse manier' genoemd.

Escape-symbolen ofeen verenigde VDB?
In de vorige paragraaf zijn drie manieren beschreven om aan te geven, wanneer een tag gaat
optreden in de reeks tekstsymbolen. Tevens is gebleken, dat de escape-methode en de
verenigde VDB-methode nauwelijks voor elkaar onderdoen. Dit is te verklaren door het feit,
dat het escape-symbool eigenlijk hetzelfde doet als de wortelknoop in de verenigde VDB,
namelijk kiezen tussen een tag en een tekstsymbool. Bij beide methoden zouden de tags
(inclusief hun aankondiging) dan ook ongeveer evenveel moeten 'kosten'. Dit is ook zo! De
tag-rate + de escape-rate in de ene methode is 2.4787 + 0.3493 =2.8280 bpt. De tag-rate van
de andere methode is 2.8232 bpt. Het verschil is slechts 0.0048 bpt. Om deze reden wordt de
beste methode gekozen voor verdere experimenten en wordt er verder niet meer
geexperimenteerd met de verenigde VDB-methode.

De compressie van de tags kan verder worden verbeterd, door de tagdiepte groter te maken,
zie tabeI5.6. Een tagdiepte groter dan 10 geeft weinig verbetering (maar gebruikt veel meer
geheugen). In het vervolg wordt daarom een tagdiepte van 10 symbolen gebruikt in de vorm
IT8S1T.

De resultaten die behaald zijn met de Teahanse manier (tekstcontext met een diepte van 6
symbolen) met een tagcontext met een diepte van 10 symbolen staan vermeld in tabeI5.9. De
test met escape-symbolen maakt gebruik van interpunctie-tags, de strip-methode natuurlijk
niet.

methode codewoord- tekstcode tagcode escape-code tekst- tag- escape- totale rate
lengte (bytes) (bits) (bits) (bits) rate rate rate (bps)

(bps) (bpt) (bpe)

escape 206,807 1,113,249 476,057 65,022 1.2535 2.4772 0.3384 1.8630

gestript 183,570 976,033 501,328 n.v.t. 1.4128 3.1058 n.v.t. 1.7353

tabel 5.9. Resultaten behaald op 'Emma' met de Teahanse manier met tagdiepte 10 en tekstdiepte 6.

Zoals verwacht zijn de resultaten weer wat verbeterd. De verschillen tussen de Tag-CTW
algoritmes en het 'gewone' CTW-algoritme bedragen nu respectievelijk 629 bytes (0.0053
bps) en 1736 bytes (0.0327 bps) voor de escape- en de strip-methode.
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5.6. Experimenten op de referentie-corpora

In de vorige paragraaf is de prestatie van de Tag-CTW-algoritmes opgevoerd, onder andere
door de tekstdiepte groter te maken, bij een gelijkblijvend aantal tekstsymbolen in de
tekstcontext (lT5S in plaats van IT4S). De tags worden voorspeld (onder andere) aan de hand
van de twee voorafgaande tags (IT8S IT). Dit is ook een mogelijkheid die voor tekstsymbolen
het overwegen waard is. Door de extra tag in de tekstcontext op de laatste positie te zetten
(net als bij de tagcontext), zal de prestatie op de tekstsymbolen minimaal (ongeveer) gelijk
blijven en waarschijnlijk zelfs beter worden. De vorm van de tekstcontext is dan dus 1T5S 1T
en is 7 symbolen diep.

5.6.1. Escape-methode

In de volgende tabel staat het resultaat van de in paragraaf 5.6 beschreven methode, dat is
behaald op de 'Emma'-tekst. Omdat dit het beste resultaat is, dat is behaald op deze
(ongestripte) tekst, zijn ook het complete werk van Jane Austen en de Bijbel opgenomen in de
tabeI5.1O.

Bij de Bijbel blijkt bij tagdiepte 12 toch nog een behoorlijke winst te worden geboekt ten op
zichte van tagdiepte 10. Deze test is daarom ook opgenomen in tabel 5.10.

tekst codewoord- tekstcode tagcode escape- tekst- tag-rate escape- totale rate
lengte (bits) (bits) code rate (bpt) rate (bps)
(bytes) (bits) (bps) (bpe)

Emma 206,431 1.112,983 476,018 62,326 1.2532 2.4771 0.3243 1.8595

Jane 861,088 4,582,369 2,051,605 254,606 1.1308 2.3897 0.2966 1.6999

BibIelO-10 876,562 4,637,231 2,072,496 302,624 0.9594 2.0506 0.2994 1.4508

BibIelO-12 875,000 4,637,231 2,059,996 302,624 0.9594 2.0382 0.2994 1.4482

tabeI 5.10. Beste resuItaten met de escape-methode, een tagcontext: 1TSS1Ten
textcontext 1T5S1T ('BibIe10-12 is met tagcontext 1TlOS1T gecomprimeerd).

Wat bij een vergelijking tussen de resultaten behaald op 'BiblelO' en die op 'Jane' opvalt is het
grote verschil tussen de tag-rates en een iets kleiner, maar toch nog flink verschil tussen de
tekst-rates, zie tabeI5.10. Het verschil tussen de tag-rates kan worden verklaard, doordat de
Bijbel een zeer constante grammaticale structuur kent, die makkelijk te voorspellen is. Veel
zinnen hebben dezelfde of bijna deze1fde volgorde van woordsoorten. Het verschil in tekst
rates kan worden verklaard, doordat de Bijbel een beperkte woordenschat kent. Hierdoor
wordt het eenvoudiger om de juiste letter, bij een gegeven context, te voorspellen. Het mag
duidelijk zijn, dat de verschillen in tekst- en tag-rates ook de oorzaak zijn van het verschil
tussen de totale rates.

Het feit dat op de 'Emma'-tekst veel slechtere rates worden behaald, komt voomamelijk
doordat deze tekst veel kleiner is dan de beide corpora (ongeveer vijf maal zo klein),
waardoor de CTW-bomen bij de corpora meer hebben 'geleerd' en daardoor beter kunnen
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voorspellen. Ditzelfde geldt ook voor de tegenvallende resultaten die behaald zjjn op de INL
tekst. Ook dit is een tekst die te klein is om het Tag-CTW-algoritme de kans te geven een
goed model te vormen.

5.6.2. Strip-methode

In paragraaf 5.3.3 is reeds vermeld dat de manier van strippen, zoals Teahan die gebruikt erg
'dure' tags tot gevolg heeft. Door in de tekst naast (lower-case) letters ook punten en komma's
toe te laten, blijft de zinstructuur grotendeels behouden, zonder dat de structuur wordt
aangetast. Het is dus nog steeds mogelijk om te detecteren wanneer het volgende symbool een
tag is, zonder gebruik te maken van escape-symbolen. Hierbij moeten enkele kanttekeningen
worden geplaatst:
• Meerdere leesteksens direct achter elkaar zijn niet toegestaan. Op het eerste leesteken na

worden deze allemaal genegeerd,
• De leestekens moeten tegen het einde van een woord aan staan, anders wordt de regelmaat

toch verstoord. Staat een leesteken niet tegen een woord aan, dan worden de
tussenliggende spaties ook verwijderd,

• Meerdere spaties achter elkaar zijn niet toegestaan. Op een na worden deze allemaal
verwijderd,

• Uitroep- en vraagtekens worden vervangen door punten; dubbele punten en punt-komma's
worden vervangen door komma's. Dit om de zinstructuur nog beter te bewaren.

Door bovenstaande en de 'true' in paragraaf 5.5 te combineren, worden de volgende resultaten
behaald op de gestripte teksten, zie tabel 5.11. Bij de teksten 'Emma' en 'BiblelO' is tagdiepte
10 gebruikt, bij de tekst 'Jane' is, in verband met het geheugengebruik (zie paragraaf 5.6), een
tagdiepte van 9 symbolen gebruikt.

Tekst codewoord· tekstcode tagcode tekst·rate tag-rate totale rate
lenete (bytes) (bits) (bits) (bps) (bpt) (bps)

Emma 190,155 1,050,106 470,920 1.4799 2.9174 1.7513

Jane 787,807 4,309,443 1,992,807 1.3253 2.7381 1.5842

Bible10 742,856 3,908,817 2,033,876 0.9306 2.4721 1.4149

tabel 5.11. Resultaten op de gestripte teksten, met textcontext 1T5S1Ten tagcontext 1T8S1T
(behalve voor 'Jane', hiervoor is de tagcontext IT7S1T in verband met het geheugengebruik).

Punten en komma's worden ook gecomprimeerd.

Uit deze resultaten blijkt dat de tags door deze manier van strippen inderdaad veeI beter
gecomprimeerd kunnen worden. Overigens zijn er nu geen interpunctie-tags gebruikt. De punt
en de komma worden immers in de tekst als deel van een woord gezien.
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Ret feit dat de tag-rates flink zijn verslechterd ten op zichte van escape-methode, is
waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat de zinstructuren veel minder goed zichtbaar zijn, nu
een groot deel van de interpunctie is komen te vervallen of is veranderd in andere
interpunctie-symbolen. Rierdoor is een gedeelte van de grammaticale informatie verdwenen
en wordt het dus moeilijker om de tags te voorspellen.

De rate van de tekstsymbolen is wat verslechterd ten opzichte van de escape-methode, wat
wordt veroorzaakt doordat er meer verschillende symbolen geencodeerd moeten worden
(namelijk de punt en de komma).

5.7. Vergelijking: CTW, Tag-PPM en Tag-CTW

Nu zullen de in paragraaf 5.6 behaalde resultaten worden verge1eken met de resultaten van het
'gewone' CTW-algoritme en het Tag-PPM-algoritme van Teahan.

Vergelijking tussen het CTW- en het Tag-CTW-algoritme met escape-symbolen
Allereerst worden het 'gewone' en het Tag-CTW-algoritme met e1kaar vergeleken voor de
niet-gestripte teksten, zie tabel 5.12.

tekst CTW-algoritme Tag-CTW verbetering
rate rate (%)
(bps) (escape, bps)

Emma 1.8577 1.8595 - 0.1

Jane 1.7645 1.6999 3.7

BiblelO 1.5200 1.4482 4.7

2emiddeld: 1.6423 1.5741 4.2

tabel 5.12. Vergelijking van het crw- en Tag-CTW-aIgoritme met escape-symbolen.

Ret gemidde1de is genomen over de teksten 'Jane' en 'BiblelO'. Omdat de teksten 'Jane' en
'BiblelO' ongeveer even groot zijn, wordt niet het gewogen, maar het gewone gemiddelde van
beide methoden genomen.

Ret is niet verwonderlijk, dat het Tag-CTW-algoritme beter presteert dan het 'gewone' CTW
algoritme. Er wordt immers veel meer context-informatie gebruikt in het Tag-CTW
algoritme. De tekstsymbolen worden voorspeld aan de hand van 2 tags en 5 tekstsymbolen. In
de gebruikte teksten blijken de woorden gemiddeld net iets langer dan 5 symbolen te zijn
(resp. 5.22, 5.31 en 5.07 symbolen per woord voor 'Emma', 'Jane' en 'BiblelO'). Ret 'gewone'
CTW-algoritme gebruikt een context van 5 symbolen. Dus elke keer als er een woord
voorkomt met een lengte van 6 symbolen, dan zal het CTW-algoritme moeten kiezen uit alle
woorden die beginnen met de eerste vijf symbolen. Ret Tag-CTW-algoritme heeft dan het
voordeel, dat het moet kiezen uit alle woorden met de gegeven tag, waarbij in 'twijfe1gevallen'
de voorgaande tag nog meer uitsluitsel geeft. Dit maakt de keuze veel gemakkelijker! Voor
woorden met een lengte langer dan 6 symbolen, geldt dit natuurlijk ook.
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Ter illustratie: Ret 'gewone' CTW-algoritme haalt op de 'BibIelO'-text met diepte 8 (1 dieper
dan het Tag-CTW-algoritme als tekstdiepte gebruikt) een compressie tot 858,329 bytes, dit
geeft een rate van 1.4207 bps. Ret CTW-algoritme kan nu makkelijker de langere woorden
voorspeIlen, wat zich direct uit in een kortere code.

Ret feit dat op de 'Emma'-tekst een klein beetje compressie wordt verloren, komt doordat het
Ianger duurt voordat een context-boom, waarin een tag op de eerste positie staat, goed
getraind is dan wanneer die tag er niet staat. De tellingen worden immers over meerdere
takken (tags) verdeeld, daar waar de tellingen in het 'gewone' CTW-algoritme in eenzeIfde tak
terecht kunnen komen. Ret Tag-CTW-algoritme is selectiever en heeft dus meer tijd nodig om
een goed model te vormen van de bron.

Omdat de resultaten erg goed blijken te zijn, worden de resultaten van het Tag-CTW
algoritme ook vergeleken met het 'gewone' CTW-algoritme met contextdiepte 7, zodat beide
algoritmes de textsymbolen voorspeIlen met een context van 7 symbolen, zie tabel 5.13.

tekst CTW-7 CTW·7 Tag-CTW verbetering
codelengte rate rate (%)

(bytes) (bps) (escape, bps)

Emma 202,140 1.8213 1.8595 - 2.1

Jane 865,204 1.7084 1.6999 0.5

Biblel0 872,766 1.4446 1.4482 - 0.2

gemiddeld: 1.5765 1.5741 0.2

tabel 5.13. Vergelijking van het CTW-algoritme met contextdiepte 7
en Tag-CTW-algoritme met escape-symbolen.

Uit tabel 5.13 blijkt er bij een niet-'Teahanse' vergelijking nog steeds sprake te zijn van een
verbetering ten opzichte van het 'gewone' CTW-algoritme. De winst is met 0.2 % echter zeer
klein.

In tabel5.14 staan de resultaten op de gestripte teksten, met punten en komma's, samengevat.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat
• de experimenten met zowel het 'gewone' als het Tag-CTW-algoritme zijn gedaan met 2

interpunctie-tags (Teahan negeert deze en comprimeert dus minder symbolen),
• het niet duidelijk is of Teahan bij zijn experimenten gebruik heeft gemaakt van een

getraind PPM-algoritme,
• het niet duidelijk is of Teahan zijn resuitaten heeft berekend ten opzichte van de originele

tekstlengtes of ten opzichte van het werkelijk aantal gecomprimeerde tekstsymbolen. Voor
beide CTW-algoritmes is de rate bepaald t.o.v. het aantal gecomprimeerde symbolen.

• Teahan gebruik maakt van een word based algoritme en dus altijd het hele voorgaande
woord tot zijn beschikking heeft (in tegenstelling tot het (Tag)-CTW-algoritme, dat aIleen
de vijf meest recente letters kan gebruiken).

Ret is dus de vraag of de vergelijking met het Tag-PPM-algoritme weI helemaal eerlijk is.
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tekst Tag-PPM CTW Tag-CTW verbetering verbetering
rate rate rate t.o.v. Tag-PPM t.o.v. CTW

(bps) (bps) (bps) (%) (%)
Emma n.v.t. 1.7419 1.7513 n.v.t. - 0.5

Jane 1.5230 1.6568 1.5842 - 4.0 4.4
BiblelO 1.4220 1.5221 1.4149 0.5 7.0

I!:emiddeld: 1.4725 1.5895 1.4996 - 1.8 5.7

tabeI5.14. Vergelijking Tag-PPM, CIW (contextdiepte 5) en Tag-CIW
voor de gestripte teksten, waarin punten en komma's zijn toegestaan.

De winst (een verlies is een negatieve winst) ten opzichte van het 'gewone' CTW-algoritme is
voor de 'Emma'- en de 'Jane'-tekst ongeveer gelijk gebleven aan de winst, die werd behaald
met de escape-methode. Op de 'BiblelO'-tekst is nu echter een aanzienlijke winst geboekt, die
grotendeels te wijten is aan het niet encoderen van de versnummers (cijfers worden immers
genegeerd). Ten eerste scheelt dit ongeveer 250,000 cijfersymbolen, die niet meer
geencodeerd worden. Ten tweede wordt, door het negeren van de versnummers, de
grammaticale structuur niet vervuild, waardoor de tags efficienter geencodeerd kunnen
worden.

Ook voor de gestripte teksten blijkt de winst erg groot te zijn en daarom worden de resultaten
van het Tag-CTW-algoritme ook hier vergeleken met de resultaten die worden behaald met
het 'gewone' CTW-algoritme met contextdiepte 7, zie tabe15.15.

tekst CTW-7 CTW-7 Tag-CTW verbetering
codelengte rate rate (%)

(bytes) (bps) (eestript, bps)

Emma 185,067 1.6989 1.7513 - 3.1

Jane 791,045 1.5901 1.5842 0.4

BiblelO 755,686 1.4393 1.4149 1.4

I!:emiddeld: 1.5147 1.4996 1.0

tabeI5.15. Vergelijking van CTW met contextdiepte 7 en Tag-CIW op de gestripte teksten.

De winst, die wordt behaald ten opzichte van het 'gewone' CTW-algoritme met contextdiepte
7 op de gestripte teksten (met punten en komma's), blijkt nog groter te zijn dan de winst die
werd behaald met de escape-symbolen methode. Dit is niet vreemd, want zonder allerlei
formattering zal het Tag-CTW-algoritme meer voordeel ondervinden van de woordsoort
informatie. Het 'gewone' CTW-algoritme heeft als enige voordeel, het feit dat er minder
verschillende symbolen zijn en deze dus beter kunnen worden voorspeld. Dit voordeel heeft
het Tag-CTW-algoritme echter ook.
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5.8. Complexiteit

Om de vergelijking met het 'gewone' CTW-algoritme compleet te maken, moet ook het
geheugengebruik van de twee varianten op het Tag-CTW-algoritme bekend zijn. Ret aantal
knopen dat de experimenten in paragraaf 5.5 gebruiken, is in tabe15.16 weergegeven, samen
met die van het 'gewone' CTW-algoritme (voor zowel voor de gestripte als de niet-gestripte
teksten (met escape-symbolen)).

escape-methode eestript (met Dunten en komma's)

tekst CTW-S CTW-7 Tae-CTW CTW-S CTW-7 Tae-CTW

Emma 816,161 2,356,011 2,819,201 474,052 1,659,226 3,467,865

Jane 1,711,911 6,266,925 6,973,178 809,378 3,914,245 8,715,943

BiblelO-1O 1,181,697 4,424,652 5,226,975 768,182 3,197,910 7,834,907

BiblelO-12 1,181,697 4,424,652 6,313,696 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

tabeI5.16. Geheugengebruik van de diverse CTW-algoritmes, in aantal knopen.

Geheugengebruik Tag-CTW ten opzichte van CTW-5
Ret geheugengebruik blijkt, voor beide varianten van het Tag-CTW-algoritme, door de
toevoeging van tags fors te zijn toegenomen (ongeveer 5 keer zo groot). Dit is te wijten aan
drie oorzaken, namelijk:
1. De tekstcontext van het Tag-CTW-algoritme is 2 symbolen dieper dan de context van het

'gewone' CTW-algoritme. AIleen de tekst-contextbomen in het Tag-CTW-algoritme
zuIlen daarom al meer knopen bevatten dan het 'gewone' CTW-algoritme.

2. Door de tag op de eerste positie van zowel de text- als de tagcontext zijn de contextbomen
veel selectiever, dan de gewone contextbomen. Rierdoor kunnen contexten die in het
'gewone' CTW-algoritme slechts een keer worden aangemaakt, in het Tag-CTW-algoritme
meerdere keren worden aangemaakt, telkens met een andere tag voorop.

3. Naast de tekstcontextbomen, die dieper zijn dan de contextbomen van het 'gewone' CTW
algoritme, kent het Tag-CTW-algoritme ook de tagcontextbomen, die nog dieper zijn dan
de tekstcontextbomen. De bijdrage van de tagcontextbomen aan het totaal aantal knopen
blijkt echter niet groter maar kleiner te zijn dan de bijdrage van de tekstcontextbomen. Dit
is echter niet vreemd, de tagcontextbomen worden immers veel minder vaak bezocht dan
de tekstcontextbomen.

Geheugengebruik Tag-CTW ten opzichte van CTW-7
Nu blijkt het geheugengebruik niet meer zoveel te verschillen van die van het CTW-7
algoritme (minder dan 2.5 keer zo groot). Ret verschil is nu veel kleiner, doordat:
1. zowel de tekstcontext als de context van het CTW-algoritme nu even diep zijn. Rierdoor

gebruikt het CTW-7-algoritme veel meer geheugen dan het CTW-5-algoritme.
2. van de zeven posities in de tekstcontext er twee gereserveerd zijn voor tags. Ret aantal

tags is veel kleiner dan het aantal tekstsymbolen. De CTW-bomen van het 'gewone' CTW
algoritme, zuIlen hierdoor een veel groter aantal takken hebben dan die van het Tag
CTW-algoritme.
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Opmerking: Ret feitelijke geheugengebruik is afuankelijk van de implementatie van het
gebruikte CTW-algoritme. De CTW-knopen beslaan, zoals reeds vermeld, 32 bytes per stuk
in de gebruikte implementatie.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Ter verduidelijking staan de resultaten, zoals deze in hoofdstuk 5 zijn behaald, nogmaals
samengevat in tabel 6.1, 6.2 en 6.3,

tekst CTW·S CTW-7 Tag-CTW verbetering verbetering
rate rate rate t.o.v. CTW-S t.o.v. CTW-7

(bytes) (bps) (escape, bps) (%) (%)

Emma 1.8577 1.8213 1.8595 - 0.1 - 2.1

Jane 1.7645 1.7084 1.6999 3.7 0.5

Biblel0 1.5200 1.4446 1.4482 4.7 - 0.2

2emiddeld: 1.6423 1.5765 1.5741 4.2 0.2

tabel 6.1. Vergelijking van CIW met contextdiepte 5 en 7 en Tag-CIW
met escape-symbolen op de ongestripte teksten.

Escape-methode op ongestripte teksten
Uit tabel 6.1 blijkt dat de resultaten van het Tag-CTW inderdaad beter zijn dan die van het
'gewone' CTW, voor zowel de 'Teahanse' methode als de 'eerlijke' methode. Het lichte verlies,
dat wordt geleden op de Emma-tekst, wordt veroorzaakt doordat deze tekst te klein is voor het
Tag-CTW-algoritme. Het opgebouwde model is bij een te kleine text nog niet verfijnd genoeg
om een betere compressie te behalen dan het 'gewone' CTW-algoritme.

tekst Tag-PPM CTW-S CTW-7 Tag-CTW verbetering verbetering verbetering
rate rate rate rate t.o.v. Tag-PPM t.o.v. CTW-S t.o.v. CTW·7
(bps) (bps) (bps) (bps) (%) (%) (%)

Emma n.v.t. 1.7419 1.6989 1.7513 n.v.t. - 0.5 - 3.1

Jane 1.5230 1.6568 1.5901 1.5842 - 4.0 4.4 0.4

Biblel0 1.4220 1.5221 1.4393 1.4149 0.5 7.0 1.4

2emiddeld: 1.4725 1.5895 1.5147 1.4996 - 1.8 5.7 1.0

tabeI6.2. Vergelijking van de resultaten behaald met Tag-PPM, CIW
met contextdiepte 5 en 7 en Tag-CTW voor de gestripte teksten.

Gestripte teksten (met punten en komma's)
De resultaten, behaald met het Tag-CTW op de gestripte teksten, bevestigen het voorgaande.
Ook nu zijn de resultaten beter dan die van het 'gewone' CTW-algoritme. De grate winst op
het 'BiblelO'-corpus wordt veroorzaakt, doordat de versnummers niet meer gecodeerd worden
(zie paragraaf 5.7).

In vergelijking met het Tag-PPM-algoritme, zijn de resultaten van het Tag-CTW net iets
slechter. Op de 'BiblelO'-tekst echter blijkt toch een kleine winst te zijn behaald. Hieruit
kunnen eigenlijk geen conclusies worden getrakken, omdat niet helemaal duidelijk is, hoe de
resultaten van het Tag-PPM-algoritme tot stand zijn gekomen.

Pagina - 61



t1i3 Faculteit Elektrotechniek

Algemene prestatie
In het algemeen kan worden geconcludeerd, dat de compressie met het CTW-algoritme en
met gebruik van woordsoortinformatie betere resuItaten oplevert dan zonder. De winst bij een
'eerlijke' vergelijking is echter zeer klein (0.2 % ongestript en 1.0 % gestript). Is echter niet
het totale aantal symbolen in de tekstcontext (Tag-CTW) en de context (CTW-7) maar het
aantal tekstsymbolen hetzelfde (Tag-CTW vs. CTW-5), dan wordt een flinke winst geboekt
(4.2 % ongestript en 5.7 % gestript). Om deze winsten te realiseren, moeten de te
comprimeren teksten voldoende groot zijn; het Tag-CTW-algoritme heeft langer nodig om
een goed model te vormen dan het 'gewone' CTW-algoritme. Door het selectieve gedrag van
het Tag-CTW-algoritme duurt het immers langer voordat een goed model is gevormd, wat
blijkt uit de resultaten op de 'Emma'-tekst.

escape-methode 2estript (met punten en komma's)

tekst CTW·5 CTW·7 Ta2·CTW CTW·5 CTW-7 Tal!-CTW

Emma 816,161 2,356,011 2,819,201 474,052 1,659,226 3,467,865

Jane 1,711,911 6,266,925 6,973,178 809,378 3,914,245 8,715,943

Biblel0-1O 1,181,697 4,424,652 5,226,975 768,182 3,197,910 7,834,907

BiblelO-12 1,181,697 4,424,652 6,313,696 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

tabeI6.3. Geheugengebruik van de diverse CTW-algoritmes, in aantal knopen.

Kosten vs. baten: Geheugengebruik
De compressie wordt dus door het gebruik van woordsoortinformatie beter. Uit tabel 6.3 blijkt
dat deze winst niet voor niets wordt verkregen. Ret geheugengebruik is 5 tot 10 maal groter
geworden ten op zichte van CTW-5 en tot 2.5 maal groter ten opzichte van CTW-7, door het
gebruik van woordsoortinformatie. Dit heeft als direct gevolg dat tests met grotere dieptes dan
tot nu toe gebruikt, niet op de testcomputer kunnen worden uitgevoerd. Ret is daarom nuttig,
om aan de gebruikte implementatie enkele verbeteringen aan te brengen, die het
geheugengebruik kunnen reduceren, zie Tjalkens en Willems [29], zodat ook experimenten
kunnen worden gedaan met grotere (tekst)contextdieptes. Deze verbeteringen zorgen ervoor
dat de knopen kleiner worden. Ret aantal knopen blijft hetzelfde!

De winst die wordt behaald ten opzichte van CTW-7 is erg klein. Ret geheugengebruik van de
escape-methode is nagenoeg hetzelfde als dat van het Tag-CTW. Ret maakt dus niet uit welk
algoritme wordt genomen. Wordt echter de gestripte versie beschouwd, dan is het
geheugengebruik flink groter. Rier gaat de voorkeur dan ook uit naar het 'gewone'-CTW
algoritme.

Voor het CTW-5-algoritme geldt een heel ander verhaal. Rier is de winst aanzienlijk
verbeterd, maar het geheugengebruik is nog aanzienlijker toegenomen. Qua geheugengebruik
heeft het 'gewone'-CTW dus zeker de voorkeur.
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Bewijsvoering
Alle experimenten, die in dit verslag zijn beschreven, zijn simulaties. Er is alleen berekend
hoe lang de codewoordlengte is, als de kansen, zoals het Tag-CTW-algoritme ze berekend,
worden gebruikt om een aritmetische encoder aan te sturen. Om de resultaten te kunnen
bewijzen moeten er dus nog een encoder en een decoder worden geYmplementeerd.

Verbeteringen van het Tag-CTW-algoritme
Een verdere verbetering van de compressie zou kunnen worden behaald, door de tagset te
optimaliseren voor datacompressie. Bij dit onderzoek is, zoals in hoofdsuk 4 is vermeld,
gebruik gemaakt van een tagset, die afkomstig is uit het handmatig taalkundig verrijkte Penn
Treebank Corpus. Het is niet onwaarschijnlijk dat een aangepaste tagset, speciaal voor
datacompressie, betere resultaten geeft. Er zijn, bijvoorbeeld, in de huidige tagset een aantal
tags, die zelden worden gebruikt. Deze tags kosten nu meer dan ze opbrengen. De
bijbehorende takken in de contexten worden zelden bezocht, bevatten dus weinig en kleine
tellingen en dus slecht geschatte parameters, met als gevolg een slechte(re) compressie.

Een ander interessant onderwerp, dat het onderzoeken waard is, is het taggen van een tekst 'on
the fly'. In de huidige implementatie worden tags voorspeld aan de hand van de tagcontext en
de bijbehorende VDB. Ais het mogelijk is om met redelijk grote nauwkeurigheid te
voorspellen wanneer een tag optreedt en welke tag dat is, aan de hand van de (causale)
context op dat moment en met behulp van een getrainde tagger, dan is het niet meer nodig om
de tags van de encoder naar de decoder te sturen. Deze gebruiken allebei de (getrainde) tagger
om de woordsoorten te bepalen. Hierdoor wordt een enorme winst geboekt, alleen de
tekstsymbolen worden gecomprimeerd, maar met de extra informatie die de tags verstrekken.

In feite is het tag-voorspellende gedeelte van het Tag-CTW-algoritme een tagger, die op basis
van een (causale) context een kansverdeling schat voor de volgende tag. Door training van dit
gedeelte van het Tag-CTW-algoritme en een aantal aanpassingen aan het Tag-CTW zou de in
de voorgaande alinea beschreven tagger kunnen worden geYmplementeerd. De tag wordt dan
niet meer gecodeerd, maar (eventueel) weI de aankondiging dat een tag voorspeld moet
worden.

Een andere interessante optie is het comprimeren van de tekst- en tagsymbolen, waarbij de
tags niet lossles gecodeerd worden. De encoder gebruikt slechts een fractie van de tag
informatie, waarbij de encoder steeds uitgaat van dat wat de decoder weet. Hierbij kan de
encoder steeds beslissen welke fractie het beste resultaat geeft. De verwachte rate voor het
'Jane'-corpus ligt dan tussen 1.2581 en 1.6999 bps. Voor het 'BiblelO'-corpus ligt de rate dan
tussen 1.0911 en 1.4149 bps. Onderzoek naar deze methode kan gecombineerd worden met
het onderzoek naar een optimale tagset voor tekstcompressie.
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Bijlage I - MECOLB features

Hieronder voIgt een tabel met daarin aile 479 combinaties van woordsoorten met features, uit
de MECOLB-set, zoaIs ontwikkeld voor de nederlandse taaI. De nummers in de eerste kolom
komen overeen met de nummers in de verrijkte tekst.

Nr.: Woordsoort(features): Nr.: Woordsoort(features):
0 NOU(comm,sg,f(m)) 41 VRB(trans,indic,ppart)
1 ADP(pre) 42 VRB(intrans,indic,ppart)
2 NOU(comm,sg) 43 VRB(trans/refl,indic,pres,sg,1 )
3 NOU(comm,sg,n) 44 VRB(trans/refl,indic,infin)
4 NOU(comm,sg,m) 45 VRB(trans/refl,indic,pres,pl)
5 NOU(comm,pl,m) 46 VRB(trans/refl,indic,ger,pres)
6 VRB(intrans/trans,indic,pres,sg,1 ) 47 VRB(trans/refl,indic,pres,sg,3)
7 VRB(intrans/trans,indic,pres,sg,2) 48 VRB(trans/refl,indic,pres,sg,2)
8 VRB(intrans/trans,indic,imprf,sg) 49 VRB(trans/refl,indic,imprf,pl)
9 VRB(intrans/trans,indic,imprf,pl) 50 VRB(trans/refl,indic,imprf,sg)
10 VRB(intrans/trans,indic,infin) 51 NOU(comm,sg)
11 VRB(intrans/trans,indic,pres,pl) 52 ADV(pos)
12 VRB(intrans/trans,indic,ger,pres) 53 VRB(intrans/trans,indic,ppart)
13 NOU(comm,sg,f) 54 VRB(intrans/trans/refl,indic,ppart)
14 NOU(comm,pl,f) 55 VRB(intrans/trans/refl, indic,imprf,sg)
15 VRB(intrans/trans,indic,pres,sg,3) 56 VRB(intrans/trans/refl,indic,imprf,pi)
16 NOU(comm,sg,m+f) 57 VRB(intrans/trans/refl,indic,pres,sg,1 )
17 NOU(comm,pl,f(m)) 58 VRB(intrans/trans/refl,indic,pres,sg,2)
18 ADJ(pos) 59 VRB(intrans/trans/refl,indic,pres,sg,3)
19 NOU(comm,pl,n) 60 VRB(intrans/trans/refl,indic,infin)
20 NOU(comm,pl) 61 VRB(intrans/trans/refl,indic,pres,pl)
21 ADJ(com) 62 VRB(intrans/trans/refl,indic,ger,pres)
22 ADJ(sup) 63 NOU(comm,sg,m-f)
23 ADP(pre/post) 64 VRB(trans,indic,ppart,sg)
24 VRB(trans,indic,pres,sg,1 ) 65 NOU(comm,pl,m-f)
25 VRB(trans,indic,imprf,sg) 66 VRB(trans/refl,indic,ppart)
26 VRB(trans,indic,imprf,pl) 67 VRB(indic,ppart)
27 VRB(trans,indic,infin) 68 VRB(refl,indic,ppart)
28 VRB(trans,indic,pres,pl) 69 CONO
29 VRB(trans,indic,ger,pres) 70 VRB(indic,pres,sg,1 )
30 NOU(comm,pl,m+f) 71 VRB(indic,infin)
31 VRB(trans,indic,pres,sg,3) 72 VRB(indic,pres,pl)
32 VRB(trans,indic,pres,sg,2) 73 VRB(indic,ger,pres)
33 VRB(intrans,indic,pres,sg,1 ) 74 VRB(indic,pres,sg,2)
34 VRB(intrans,indic,infin) 75 VRB(indic,pres,sg,3)
35 VRB(intrans,indic,pres,pl) 76 VRB(indic,pret,sg)
36 VRB(intrans,indic,ger,pres) 77 VRB(indic,pret,pl)
37 VRB(intrans,indic,pres,sg,2) 78 VRB(refl,indic,pres,sg,1 )
38 VRB(intrans,indic,pres,sg,3) 79 VRB(refl,indic,imprf,sg)
39 VRB(intrans,indic,imprf,sg) 80 VRB(refl,indic,imprf,pl)
40 VRB(intrans,indic,imprf,pl) 81 VRB(refl,indic,infin)
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Nr.: Woordsoort(features): Nr.: Woordsoort(features):
82 VRB(refl,indic,pres,pl) 130 CON(sub,s)
83 VRB(refl,indic,ger,pres) 131 NOU(comm,pl,m+n)
84 VRB(refl,indic,pres,sg,2) 132 NOU(comm,sg,n+m)
85 VRB(refl,indic,pres,sg,3) 133 NOU(comm,pl,m/n)
86 NOU(comm,sg,f(m)+n) 134 NOU(comm,sg,n+f)
87 NOU(comm,pl,f(m)+n) 135 NOU(comm,pl,n+f)
88 NOU(comm,sg,n+m) 136 NOU(comm,sg,f(m»
89 NOU(comm,pl,n+m) 137 NOU(comm,sg,n)
90 NOU(comm,sg,n) 138 NOU(comm,sg)
91 MIS(um,expr) 139 NOU(comm,sg,f)
92 VRB(intrans,indic,ger,pres,pl) 140 VRB(copulalnpas/pas,indic,pres,sg,1 )
93 NOU(comm,sg,m+n) 141 VRB(copu/alnpas/pas,indic,pres,sg,2)
94 NOU(comm,sg,m/n) 142 NUM(in,pl)
95 INTO 143 VRB(translrefl,indic,ppart,sg)
96 NOU(comm) 144 VRB(intrans/trans,indic,ppart,sg)
97 ADV(com) 145 VRB(intrans/trans,indic,ger,pres,pl)
98 NOU(comm,sg,m-f+n) 146 NOU(comm,sg,f(m»
99 ADV(sup) 147 NOU(comm,sg,f+n)
100 NOU(comm,pl,m-f+n) 148 NOU(comm,pl,f+n)
101 NOU(comm,sg,m) 149 NOU(comm,sg,m+f/n)
102 NOU(comm,sg,n+f(m» 150 NOU(comm,pl,m+f/n)
103 NOU(comm,pl,n+f(m» 151 NOU(comm,sg,n/m)
104 VRB(indic,ppart) 152 NOU(comm,pl,n/m)
105 VRB(intrans/refl,indic,ppart) 153 ADV(pron)
106 VRB(intrans,indic,ppart,sg) 154 PRN(dem/rel)
107 VRB(indic,pres,sg,1 ) 155 PRN(dem)
108 VRB(indic,imprf,sg) 156 ART(def,sg/pl)
109 VRB(indic,imprf,pl) 157 ART()
110 VRB(indic,infin) 158 PRN(rel)
111 VRB(indic,pres,pl) 159 PRN(excl/dem/rel)
112 VRB(indic,ger,pres) 160 PRN(pos)
113 VRB(indic,pres,sg,2) 161 PRNO
114 VRB(indic,pres,sg,3) 162 PRN(pers)
115 VRB(intrans/refl,indic,pres,sg,1 ) 163 PRN(pers/pos)
116 VRB(intrans/refl,indic,imprf,sg) 164 NOU(comm,sg,f(m)/n)
117 VRB(intrans/refl,indic,imprf,pl) 165 NOU(comm,pl,f(m)/n)
118 VRB(intrans/refl,indic,pres,pl) 166 NOU(comm,sg,m)
119 VRB(intrans/refl,indic,infin) 167 ART(idef,sg)
120 VRB(intrans/refl,indic,ger,pres) 168 PRN(rec,pl,n,dat/acc,3)
121 VRB(intrans/ref/,indic,pres,sg,2) 169 PRN(rec)
122 VRB(intranslrefl,indic,pres,sg,3) 170 CON(coor,s)
123 NOU(comm,pl) 171 VRB(indic,ger,pres,pl)
124 PRN(ind) 172 VRB(trans,indic,ppart,pl)
125 PRN(pers,pl,n,nom/gen/dat/acc,3) 173 VRB(trans/refl,indic,ppart,pl)
126 NOU(comm,sg) 174 VRB(trans,npas,indic,ppart)
127 NOU(comm,pl) 175 VRB(intrans/trans,indic,ppart,pl)
128 NOU(comm,sg,f/n) 176 VRB(intrans/trans,npas,indic,ppart)
129 NOU(comm,pl,f/n) 177 VRB(intrans/trans/refl,indic,ppart,pl)
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Nr.: Woordsoort(features): Nr.: Woordsoort(features):
178 VRB(intrans/refl,indic,ppart,pl) 226 PRN(pers/pos,pl,n,genldatlacc,1 )
179 VRB(copulalnpas/pas,indic,ppart) 227 VRB(trans,indic,ger,pres,pl)
180 VRB(copulalpas,indic,infin) 228 VRB(copulalnpas/pas,indic,imprf/pret,pl)
181 VRB(copulalpas,indic,ppart) 229 VRB(copulalnpas/pas,indic,infin)
182 VRB(copulalpas,indic,pres,pl) 230 VRB(copulalnpas/pas,indic,pres,pl)
183 VRB(intrans/trans,subj) 231 VRB(copulalnpas/pas,indic,imprf,pi)
184 PRN(pers/pos,sg/pl,f,gen/datlacc,3) 232 VRB(copulalnpas/pas,indic,imprf,sg)
185 PRN(ref) 233 VRB(copulalnpas/pas,indic,imprf/pret,sg)
186 VRB(trans,npas,indic,imprf/pret,sg) 234 PRN(rel/intlind)
187 VRB(trans,npas,indic,imprf/pret,pl) 235 VRB(copulalnpas/pas,imp)
188 VRB(trans,npas,indic,pres,sg,2) 236 VRB(copulalpas,indic,pret,sg)
189 VRB(trans,npas,indic,pres,sg,1 ) 237 VRB(copulalpas,indic,pret,pl)
190 VRB(trans,npas,indic,infin) 238 PRI\I(pers,pl,n,nom,1 )
191 VRB(trans,npas,indic,pres,pl) 239 VRB(copulalpas,indic,fut,sg,1 )
192 VRB(trans,npas,indic,ger,pres) 240 VRB(copulalpas,indic,fut,sg,2)
193 VRB(trans,npas,indic,pres,sg,3) 241 VRB(copulalpas,indic,fut,pl)
194 PRN(pers,sg,m,datlacc,3) 242 VRB(intrans,npas/copula,indic,ger,pres)
195 PRN(pers,pl,n,acc,3) 243 VRB(copulalpas,indic,fut,sg,3)
196 ART(def,sg) 244 VRB(intrans,npas,indic,fut,sg,1 )
197 PRN(pers/ind) 245 VRB(intrans,npas,indic,fut,sg,2)
198 PRN(pers,sg,m,nom,3) 246 VRB(intrans,npas,indic,fut,sg,3)
199 PRN(int) 247 VRB(trans,subj)
200 PRN(pers/pos,pl,n,gen/datlacc,3) 248 PRN(ref,sg/pl,n,nom/gen/datlacc,3)
201 PRN(pers,sg,n,nom,1 ) 249 PRN(pers,sg/pl,f/n,nom,3)
202 VRB(copulalnpas/pas,indic,pres,sg,3) 250 VRB(copula/npas/pas,subj)
203 INT(af) 251 PRN(pos,sg,m,gen,3)
204 PRN(pers/pos/ind) 252 VRB(intrans,npas,indic,imprf/pret,sg)
205 PRN(pers,sg,n,nom,2) 253 VRB(intrans,npas,indic,imprf/pret,pl)
206 PRN(pers,sg,n,datlacc,2) 254 VRB(intrans,npas,indic,infin)
207 PRN(pos,sg,n,gen,2) 255 VRB(intrans,npas,indic,fut,pl)
208 PRN(pers/pos,pl,n,gen/datlacc,2) 256 VRB(intrans,npas,indic,ger,pres)
209 VRB(intrans/trans,npas,indic,pres,sg,2) 257 VRB(intrans,npas,indic,pres,sg,2)
210 VRB(intrans/trans,npas,indic,pres,sg,3) 258 ADP(post)
211 VRB(intrans/trans,npas,indic,pres,sg,1 ) 259 ART(def,pl)
212 VRB(intrans/trans,npas,indic,imprf/pret,sg) 260 NOU(pers,pl,n,3)
213 VRB(intrans/trans,npas,indic,imprf/pret,pl) 261 NOU(rel)
214 VRB(intrans/trans,npas,indic,infin) 262 PRN(copula,indic,pret,sg)
215 VRB(intrans/trans,npas,indic,pres,pl) 263 PRN(excl)
216 VRB(intrans/trans,npas,indic,ger,pres) 264 PRN(npas,indic,pret,sg)
217 NOU(comm,sg,n+m-f) 265 PRN(pas,indic,pret,sg)
218 NOU(comm,pl,n+m-f) 266 PRN(pers,pl,f,acc,3)
219 NOU(comm,sg,f) 267 PRN(pers,pl,f,dat,3)
220 NOU(comm,sg,n/f(m)) 268 PRN(pers,pl,f,gen,3)
221 PRN(pers/ref) 269 PRN(pers,pl,f,nom,3)
222 PRN(pers/ref,sg,nomldatlacc,1 ) 270 PRN(pers,pl,n,acc,1 )
223 PRN(pos,sg,n,1 ) 271 PRN(pers,pl,n,acc,2)
224 INT(ng) 272 PRN(pers,pl,n,dat,1 )
225 CON(coor,c) 273 PRN(pers,pl,n,dat,2)
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Nr.: Woordsoort{features): Nr.: Woordsoort{features):
274 PRN(pers,pl,n,dat,3) 322 PRN(ref,sg,n,nom,3)
275 PRN(pers,pJ,n,gen,1 ) 323 PRN(ref,sg,nom,1 )
276 PRN(pers,pl,n,gen,2) 324 PRN(ref,sg,nom,ref)
277 PRI'J(pers,pl,n,gen,3) 325 VRB(copula,imp)
278 PRN(pers,pl,n,nom,3) 326 VRB(copula,indic,fut,pl)
279 PRN(pers,sg,acc,1 ) 327 VRB(copula,indic,fut,sg,1 )
280 PRI'J(pers,sg,acc,ref) 328 VRB(copula,indic,fut,sg,2)
281 PRN(pers,sg,dat,1 ) 329 VRB(copula,indic,fut,sg,3)
282 PRN(pers,sg,dat,ref) 330 VRB(copula,indic,imprf,pl)
283 PRN(pers,sg,f,acc,3) 331 VRB(copula,indic,imprf,sg)
284 PRN(pers,sg,f,dat,3) 332 VRB(copula,indic,infin)
285 PRN(pers,sg,f,gen,3) 333 VRB(copula,indic,ppart)
286 PRN(pers,sg,f,nom,3) 334 VRB(copufa,indic,pres,pl)
287 PRN(pers,sg,m,acc,3) 335 VRB(copula,indic,pres,sg,1 )
288 PRN(pers,sg,m,dat,3) 336 VRB(copula,indic,pres,sg,2)
289 PRN(pers,sg,n,acc,2) 337 VRB(copula,indic,pres,sg,3)
290 PRN(pers,sg,n,dat,2) 338 VRB(copula,indic,pret,pl)
291 PRN(pers,sg,n,nom,3) 339 VRB(copula,indic,pret,sg)
292 PRN(pers,sg, nom,1) 340 VRB(copula,subj)
293 PRN(pers,sg,nom,ref) 341 VRB(intrans,copula,indic,ger,pres)
294 PRN(pos,pl,f,acc,3) 342 VRB(intrans,indic,ppart,pl)
295 PRN(pos,pl,f,dat,3) 343 VRB(intrans,npas,indic,imprf,pl)
296 PRN(pos,pl,f,gen,3) 344 VRB(intrans,npas,indic,imprf,sg)
297 PRN(pos,pl,n,acc,1 ) 345 VRB(intrans,npas,indic,ppart)
298 PRN(pos,pl,n,acc,2) 346 VRB(intrans,npas,indic,pres,pl)
299 PRN(pos,pl,n,acc,3) 347 VRB(intrans,npas,indic,pres,sg,1 )
300 PRN(pos,pl,n,dat,1 ) 348 VRB(intrans,npas,indic,pres,sg,3)
301 PRN(pos,p',n,dat,2) 349 VRB(intrans,npas, indic,pret,pl)
302 PRN(pos,pl,n,dat,3) 350 VRB(intrans,npas,indic,pret,sg)
303 PRN(pos,pl,n,gen,1 ) 351 VRB(intrans,subj)
304 PRN(pos,pl, n,gen,2) 352 VRB(npas,imp)
305 PRN(pos,pl,n,gen,3) 353 VRB(npas,indic,imprf,pi)
306 PRN(pos,sg,f,acc,3) 354 VRB(npas,indic,imprf,sg)
307 PRN(pos,sg,f,dat,3) 355 VRB(npas,indic,infin)
308 PRN(pos,sg,f,gen,3) 356 VRB(npas,indic,ppart)
309 PRN(rec,pl,n,acc,3) 357 VRB(npas,indic,pres,pl)
310 PRN(rec,pl,n,dat,3) 358 VRB(npas,indic,pres,sg,1 )
311 PRN(ref,pl,n,acc,3) 359 VRB(npas,indic,pres,sg,2)
312 PRN(ref,pl,n,dat,3) 360 VRB(npas,indic,pres,sg,3)
313 PRN(ref,pl,n,gen,3) 361 VRB(npas,indic,pret,pJ)
314 PRN(ref,pl,n,nom,3) 362 VRB(npas,indic,pret,sg)
315 PRN(ref,sg,acc,1 ) 363 VRB(npas,subj)
316 PRN(ref,sg,acc,ref) 364 VRB(pas,imp)
317 PRN(ref,sg,dat,1 ) 365 VRB(pas,indic,fut,pl)
318 PRN(ref,sg,dat,ref) 366 VRB(pas,indic,fut,sg,1 )
319 PRN(ref,sg,n,acc,3) 367 VRB(pas,indic,fut,sg,2)
320 PRN(ref,sg,n,dat,3) 368 VRB(pas,indic,fut,sg,3)
321 PRN(ref,sg,n,gen,3) 369 VRB(pas,indic,imprf,pl)
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Nr.: Woordsoort(features): Nr.: Woordsoort(features):
370 VRB(pas,indic,imprf,sg) 418 PRN(rel,pl,m,nom+gen+dat+acc,3)
371 VRB(pas,indic,infin) 419 PRN(rel,pl,m/f,nom+gen+dat+acc,3)
372 VRB(pas,indic,ppart) 420 PRN(rel,sg,f,nom+gen+dat+acc,3)
373 VRB(pas,indic,pres,pl) 421 PRN(rel,sg,m,nom+gen+dat+acc,3)
374 VRB(pas,indic,pres,sg,1 ) 422 PRN(rel,sg,n,nom+gen+dat+acc,3)
375 VRB(pas,indic,pres,sg,2) 423 PRN(rel,sg/pl,mlf/n,nom+gen+dat+acc,3)
376 VRB(pas,indic,pres,sg,3) 424 PUN(")
377 VRB(pas,indic,pret,pl) 425 PUN(')
378 VRB(pas,indic,pret,sg) 426 PUN(()
379 VRB(pas,subj) 427 PUNO
380 VRB(refl,indic,ppart,pl) 428 PUN(-)
381 VRB(refl,indic,ppart,sg) 429 PUN(.)
382 VRB(trans,npas,indic,imprf,pl) 430 PUN(:)
383 VRB(trans,npas,indic,imprf,sg) 431 PUNO
384 VRB(trans,npas,indic,pret,pl) 432 VRBO
385 VRB(trans,npas,indic,pret,sg) 433 VRB(intrans,indic,fut,sg,1 )
386 ADJO 434 VRB(intrans,indic,fut,sg,3)
387 ADJ(pos,sg) 435 VRB(intrans,indic,imprf,pl,1 +2+3)
388 MIS(res/um) 436 VRB(intrans,indic,imprf,sg,1 +2+3)
389 MIS(res,fore) 437 VRB(intrans,indic,imprf,sg,3)
390 MIS(res/um,abbr/fore/form/let/sym) 438 VRB(intrans,indic,imprf/pret,pl)
391 NOUO 439 VRB(intrans,indic,imprf/pret,sg)
392 NOUO 440 VRB(intrans,indic,ppart,sg+pl)
393 NOU(comm,pl,n) 441 VRB(intrans,indic,pret,pl)
394 NOU(comm,sg,m+n) 442 VRB(intrans,indic,pret,sg)
395 NOU(comm,sg,n) 443 VRB(intrans/trans,indic,imprf/pret,pl)
396 NOU(prp) 444 VRB(intrans/trans,indic,imprf/pret,sg)
397 NOU(prp,sg) 445 VRB(refl,indic,imprf,sg,1 +2+3)
398 NOU(prp,sg,f(m» 446 VRB(refl,indic,ppart,sg+pl)
399 NOU(prp,sg,f) 447 VRB(trans,indic,imprf,sg,1+2+3)
400 NOU(prp,sg,m) 448 VRB(trans,indic,imprf,sg,3)
401 NOU(prp,sg,m+n) 449 VRB(trans,indic,imprf/pret,pl)
402 NOU(prp,sg,n) 450 VRB(trans,indic,imprf/pret,sg)
403 NUMO 451 VRB(trans,indic,ppart,sg+pl)
404 NUM(ca) 452 VRB(trans,indic,pres,pl,1 +2+3)
405 NUM(or) 453 VRB(trans/intrans/refl,indic,imprf,pl,1 +2+3)
406 PRNO 454 VRB(trans/intranslrefl,indic,imprf,sg,1 +2+3)
407 PRNO 455 VRB(trans/intrans/refl,indic,imprf,sg,3)
408 PRN(dem,sg,n,nom+gen+dat+acc,3) 456 VRB(trans/intrans/refl,indic,infin)
409 PRN(dem,sg/pl,mlf,nom+gen+dat+acc,3) 457 VRB(trans/intrans/refl,indic,pres,sg,3)
410 PRN(int,sg,n,nom+gen+dat+acc,3) 458 VRB(trans/intrans/refl,indic,pret,pl,1 +2+3)
411 PRN(int,sg/pl,m/f,nom+gen+dat+acc,3) 459 VRB(trans/intrans/refl,indic,pret,sg,1 +2+3)
412 PRN(pers,pl,m,nom,3) 460 VRB(trans/intrans/refl,indic,pret,sg,3)
413 PRN(pers,pl,m/f,nom+gen+dat+acc,1 ) 461 NUM(fr)
414 PRN(pers,sg,n,nom+gen+dat+acc,3) 462 I\IUM(fr)
415 PRN(pers,sg,n,nom,1 ) 463 NUM(hy)
416 PRN(pos,pl,m,gen,3) 464 MIS(res,abbr)
417 PRN(rel,pl,f,nom+gen+dat+acc,3) 465 MIS(res,um)
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Nr.: Woordsoort(features): Nr.: Woordsoort(features):
466 MIS(res/um) 473 INTO
467 ADJO 474 NOUO
468 ADPO 475 NUMO
469 ADVO 476 PRNO
470 ARTO 477 VRBO
471 CONO 478 VRBO
472 INTO
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Bijlage II - Voorwaartse decompositieboom, Brill-tagset

Onderstaande figuur geeft de VDB weer, zoals deze is gebruikt om tags uit de Brill-tagset te
encoderen met de escape-variant op het Tag-CTW-algoritme.

NNS
NNPS

NNP
NN

VBZ
VBP

VBN

VBG

VBD
VB

TAG-O
TAG-2

TAG-l
RB

RBR
RBS
RP

JJ
JJS

TO JJR
DT

IN
PDT
POS

PRP$
PRP

CC
CD

MD
EX

UH SYM
FW

WP
WRB WP$

WDT
fig. II. VDB waarmee tags uit de Brill-tagset verwerkt worden.
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Bijlage III . Voorwaartse decompositieboom, gestripte uitvoering

In figuur ill is de verenigde VDB weergegeven, zoals deze wordt gebruikt bij de compressie
van de gestripte teksten. De tag-tak is bijna hetzelfde als figuur II. Alleen de tags TAG-O tim
TAG-2 en de tag SYM zijn verwijderd uit de boom. Alle symbolen met tag SYM worden
genegeerd tijdens de compressie en interpunctie-tags kunnen niet worden gebruikt, omdat de
punten en de komma's deel uit maken van de woorden. Om de punten en kornrna's toch een
grarnrnaticale betekenis te geven, zijn ze opgenomen in de tag-tak.

De tekstsymbolen-tak is gebaseerd op de lower-case-medeklinkers-tak in figuur 3.2b en het
lower-case-klinkersgedeelte in figuur 3.2a. De spatie is op een plaats in de tekstsymbolen-tak
opgenomen met een zeer kort pad, dit vanwege de hoge frequentie van spaties in de teksten.

NNPS

NNS
NNP

NN VBZ
VBP
VBN
VBG

VB
VBD

RBRBR
RBS

RP

JJ JJS

JJR

x
z

tag-symbolen

q

j
fig. Ill. De gebruikte VDB voor de gestripte teksten.

tag-symbolen

Bij/age - 9


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2 Fundamenten van het context-tree weighting algoritme
	3 Verbeteringen in CTW
	4 Woordsoortinformatie
	5 Tekstcompressie met woordsoorten en CTW
	6 Conclusies en aanbevelingen
	Literatuuropgave
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3



