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BİLGİSAyARLI DiL TANIMLAMADA DiLBiLiMsEL
YAKLAŞIMLAR

Ahmet TARCAN l

IJunon Füi ÇAFıAR1

Özıt: Doğal Dil lştene a]anında N-Gram. Mitrkov Model gibi çeşitli leknikler kullanılmi*tadır, Bu çalışnıada
dilbi]imsel biül ölçütler kulliurı]ar.tk algoritma oluŞturu]maya ÇiılıŞülmış ve lüa dili Türkçc olmayan bilgisayar kulla,
nıcı]afına yönelik bir ya7llım geliştirilmiştir. sözü edilen dilbilimsel ölçütler aı-ama nıolorlarına uygulitndığında da
aynl şeki]dc etkili sonuçlar clde edi]ebilmektedir.

Anahtar sözciikler: Doğal Dil işleme. di1 tanlmlama. di]bilim. iletiŞinl

Linguistic Technics on Language ld€ntification
Ab§tract: Various teahnics. such as N-Gram and Markov Model are used in natural Lamguage Processing afea.

In üis study. using some ]inguistic criteıia it $a5 aimed to compose algoıithm and a sofıware ha\ been developed for
compulcr users whosc native language is not Turkish. when lhe mentioned linguistic criteria irre also applied to üe
search engines, same resu]ts afc obtaincd in the same way.

Key worüi Natural langua8e processin8, lıuıgua8c idcntif'ication. ]inguistics, colnmunicatüon

1. Giriş/tarihçe
Wirrren Weıver'ın Çeıiri adlı çalışmasının yayımlandığı 1949, DtığaL Dil İşleme alanında önem-

li biİ tarihtir, l950'li yıllarda Amerika da otomatik çeviri ile başlayaı doğal dil işleme, bu yıllarda
ABD hükümetinden büyük lonlaı bulabılı)ur,Ju. İngilizte Rurçıı makinc çevırisi ılantnda araşttrma
projelerine ümit bağJayan devlet, bu projeleri desteklemekten çekinmiyordu. Kamu fonları yı*iaşık
48 ayn çalışma guıubunu finınse ediy<rrdu.

Rakaınl.ır l960'lı yıllann o(alannda 20 miJyon dolan bulmuştu. Ancak çalışmalardan beklenen
elde edilememiş, harcanan paraların boşuna hırrcandığı duygusu ortaya çıkmıştı. US Bilimler Aka
demisinin l966 yılında Makiıe Çeyirisine yönelik hazırladığı olumsuz ıapor bu alandaki fonlann bir
anda durdurulmastna yol açmış, do]ayısıl la Dıı!,,ll Dit işlene araştırma]arı onem]i bir kesintiyc uğ-
ramışh. ABD hükümeti uzun bir süre bu f(ınlırrı askıya almış vc bu alandaki hiçbir pıo1eyi destekle
memişti. Bu sürcç 1968 yılında Dr_ Peter Toma'ın Kalifomiya da bir şirket kurup Systran ad]ı bir
sistem geliştirmesi ile yeniden bir ivme kazanabilmişti. Şirketin geliştidiği programlar l970'li yıl-
larda Amerika Birleşik Dcvlctlcri'nin harı kuırctlcrin,.lc Rusçu-İngiliz.e çeviri amaçlı kullanılma
ya başlanmüş, 1974-1975 yıllan iuasında ise aynı şirketin hazırladığı sistemler NASA tarafından
Sovyetler Birliğinin Apol]o soyouz ulay projesine ulaşmak için kullanılmıştü. 197_5 yılına gclindi-

ğinde ise Dr. Toma'ın hazırladığı Systran makine çevirisi programlıırı Avrupa Birliği koınisyonla
rında İngilizce-Fransızca çeviri amaçlı ku]]anıldı.

Doğal Dil İşleme Tarihinde edebiyatın özellikle de romancılann, bilim kurgu yazarlarının da pa-
yını unutmamak gerekir. İkinci Dünya Sd\ aşınıJı İngiliz orJuıunda radifliıfd,rn sorumlu subay ola
rıık giirev yapan Clıırke, l968 yılında daha Sonra lilme dönüştürülen ijnlij Ulay Ma<:eras, adlü bilim
kurgu filminin eseıini kaleme aldı. Filmdc ııkıtlı bilgisayar HAL astonotlarla konuşuytrr, çevresin-
deki hcmcn hcr şcyi algılıyor, satlanç oynadığı astronotlırdan birisini de sonunda öldürüyordu,

l Dicle Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr
2 Dicle Üniversitesi. Yrd. Do!. Dr
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2. Dilbitim ve Bilgi§ayar Bilimleri Ara§ında Yeni Bir Di§iplin
GünümüZde DOğal di1 işleııe Dilbilim, Yazılım Mühendisliği vc Matematik bi]imlerinin bir alt dalı

Olıır.ık ortaya çıkmüştrl.
Dil işleme ve tanımlama teknikleri çeşitli düzeylerde gerçeklcşınektedir;

l- Konuşma Di]ini tantma
2 Yazılı Di]i Tanıma

3- El yazısını tıııma
4 Metni konuşmaya çcvircn yaııllımlar (Microsoft Sam. Ccpstral Swifi Talker vb.)

ingiiizce Doğal Dil işleme başlığının açılını olarak, NI-P (Natural Language h(essing) yapay ze-

k^ ve dilbilimin alt kategorisi olaİaİ tanıml,rnmıktaJır. Türkçe. ingılizce. Almanca, Fransırca gibi doğal

dillerin (insana özgü tiim diller) işlcnmesi Ve ku]lanrlması amacı ile iıraitıüma yapan bilim drülnın adüdür.

"Doğal DiI hlenu, doğal clillerin kurallı ,,apısının çöz|imLenerek ankışılmrısı yeya yeniden üretilme,

si amııcını raşır.Bu çö7iimlemenin iruaıa getireceği kola|ıklar, )-azılı dtıküınanLarın oıoıınıik çeyrilne-
si, soru-ceyap makineleri, oloülkllik konuşno ve kDmılt anlanü, konuŞna senkai, konuşnıa üretme, olo,

miıik metin özetLenıe, bilgi sağlanuı gibi birçok başlıkla özetlenebilir, Bilgisaıar teknolojisinin 1-a;gın

kullanımı, bu başlıklardoü ürelilen uıian !-aaılımkırın {ündelik ha},anmızın hır alanııa giftEsini sağ,

lamışır. Örneğin, tiim L,elime işlem 1azılınlırı birer imla clüzelııııe ara.ı tLlşıl. Bu afaçlar asLırulıl _ıaz.ı

lan metıi çi}zümleyerek dil kuraltarını clınctlelen cbğal dit işteme lazılımlarıdır," 7

3, Kawamsal Sorun
Batl dillerin<lcn Türkçeye DoğalDilişleme şklinde aktiırılan bu disipline komşu birıüım farklı kav

] http://tr,wikipedia.org/wiki/Do7oC,l7c9Fal Dil 7oC49rBO7rC5%9Flernc
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r.ırnlar da kullanrlmaktadır. İngilizce ve Frıuısızcada genellikle mühendislik aJanına yakın terimlerin kul-
lanıldığı dikkati çekmekteiir;

ingiliz.e:
Natural Language h«:essing (NLP)
computational Lin3uistics

Quıuıitative LinguiSticS
LinguiSticS Enginecrin8
Automatic treatment of the natural languagc
Engineering o1' üe lan8uage

Computcrized Linguistics

Türkce
Doğal Dil İ$eme
Bilişimsel Dilbilim
Dil MühendiSliği
Hcsaplamılı Dilbilim
Bu kavramlardaı her biri bir bi|im dalını mı. bir teknolojiyi mi. yoksa belli bir alanda çalışan ııraştıf-

ma guruplannı mı if'ade cdiyor? Kesin olaral bildiğimiz şey bu kavramlann geneiliklc Dilbilim. Yazılım
müh<ndıslipi \e MJIemaılk hıllmlen iCebiİ. Manıık. i.ıaıi.üikı Çc!re.inJc gruplaıdıgıdır, Bogaz(,i Üni_
venitesinden Prof. Dr, Bülcnt SANKL]R' un hazlrladığı Bilişim Sözlüğünde computational Linguistics
Hesaplamalı Dilbilim şeklinde değil de Bi]işimsel Dilbilim oltirak Türkçcyc kızıuıdınlmışhr. Sözlükte
söz konusu iılıın bir bilim dalı olalak değil, bir çaLışmı alanı ıı|ar|* tanım]aımışİr:

"Ccımputational Linguistic5: BilişimseL Dilbilim.Genellikte bilgisayar kuLlanımıyla gerçekleştiriLen
istotistikıeL d|lbilim çalışmlarryIa, biçimbilgisi, siizlliz,im, tınlıımbilin düzeılerinde otonatik çö?,iimlenu
leri lçeren ve doğal dilden doğ(]l dile oıot1l1tik çevi| çaLüşıılalannı, otomatik biç,em araşırmalarını kap-
ıolan çalışma rılanı.' '1'

Aynr söz]iikte Natural Lauıguage hıxessing ise Dogal Dıl İşleme şeklınde Tiikçeye aktarılmış ve ba-

ğımsız bir bilim dalı şeklinde tanrmlanmıştır,
"Natural Iıınguage Processing: Doğ,,ıl Dil İşlene, inı.ın Jilini çö:imlemc ıe anlamıı tekniklerini

4 Prof. Dr. BüIent Sankur s.l58
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kcınu eı]inen ıe insan makine iletişim| amaçIı ıloğal dile benzer diyalog üretmey-e çalışan biLim dalı-

Doğal ılil $teme ile bil1ira1ara insanl.ırın tlili kullanma yaklaşımlıırını dı öğretmiş ,,lur" (5|

4. Uygulama Alarılan
Doğal Dil İşleme, bilgisayıulıınn insan dilini algılama]an gereken her yerdc kullanılabi|ir. Muhtemel

uygulama eılıuılıuı şu şekilde sınlanabilir:
l- intemet ortamındtı giftikçe anan dokümıuıların dcğerlendirilmesinde

2 Uluslar arası Çalışan şi*et]erin müşteri prolılini belirlemede

3- Elektronik Ticarette

4- Savunma ve İstihba.rat Alanl.ırında (Güvenlik ve suçlu teşhisi)

5- Yabancl Dil Ögetiminde
6- Makine Çeviisinde
7- ElektronikSözlüklerde
8 im]a hatalannın otomatik düzeltilmesinde
9- Film ve sinema Sektöründe (6)

10- Mobil Telefonlann Konuşma Algılama Sistemleıinde
1 l Otomatik Özet Çıkaımada
l2- Bilgi Aramada
13- Görme engellileıin bilgisayar kullanmalarında

5. Dil Tanırrılamada Temel Yaklaşurılar
199,1yılında Cavnar. W. B. ve J. M, Trenkle tarafından geliştirilen N-GRAM yöntemi dünyada bu

alanda en sık yöntcmlerin ba§ında 8elmektcdir.
MM şek]inde kısaltılari* yazılan Markov modeli gcncllikle konuşma dilinin ayın edilmesinde kulla-

nılır. Yazı di]ini ayıIt eden uygulama]an da mevcutfur.

Doğal dil işlemc ııl;urinda Ted Dunning Compression Based Approch (PPM Teüon) 8ibi yöntem

lef dc kullanl]maktadır.

6. N-Gram Yöntem
N Grarn yöntem veıilcn metinde tek harfli (mono-gram). çift harfli (b,-gram), tıi gram vb kombi-

nezonliırı taraınaktadıI. Yönteınin başlıca savunusu her dilde bazı n-gram']ann diğer dillere oranla fre-

kansının yüksek olduğudur.

Az sayıda dile uygulandığında sonınsuz bir şekilde başarı 7c l00'e yakın olmaktadır.

Bcnzer dillerde ise N-grıun tekniğin başansı oldukçı azııJmulıadır,Ömegın Aigorilna Farsça ve Ur-

ducayı ayın ederken nctbtba§an ortaya koyamamaktadıI. Asya dilleıine uygulanamadığı iddia edilmck

tedir, ancak Japon ekiplerin bu konudaki çalışmalanna bııkıldığında bu sorunun aşılmış olduğu düşünül-

mektedir. (7)

5 A.g,e s.53]
6 konuşmacı dönüştürme sistemi kullanılar2ık bir filmdeki aktrist ve ailörlerin otijinal ses tonuyla başka

bjr di]de konuşması planIanmaktadır. Ömek rılarak on.jinal §c\lenJırmesı İngilizcc nlan bir t'ilmi ele alalım.

Bu film ba§ka bir dilde. örneğin Türkçede seslendirilcceği zaman, filmdeki metin Türkçeye çevrilip Türkçe

konuşan scslendinİreciler taıafündan scs kayıtliırı yapılmaktadır, Bu durumda. doğal o1arak filmdeki aktör ya

da.üktristin Ses tonu ve ses özcl]ikleri kaybolmaktadır. KonuŞmacı diinüştürme sistemi devreye sokularak

ak!ör ve aktrislerin hiç bilmcdikleri bir dilde konırşabilmclcri sağlanabilecektir.

httpr/www.sestck.coın.tr/voice_conversion/docs/report kd_2L)02.pdf
7 http://8ii.nagaokaut.ac,jp/gii/lopdialy.php iblogid=8
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N-Gram },öntemi kullanılaraİ hazrrlanan dil analizörleri genellikle PERL progrııınlauna dilinde yazı-
]abilmekte, ancak bu aınaçla PHP, DELPHİ gıbı programlama dilJeri ıie ku llaı ılabilmektedir,

7. Dil Tanıİrılamada Dilbiliİns€l Ökütler
Bugün Doğal Dil İşleme aianında kullımılan N Gram uygulamalıın, monogram. bigam. trigram 8i-

bi birimleıin bir dilbilimci için çok fazla anlamı yoktur. Dilbilimcinin dünyasında d.üa çok anlambirim-
leı (monem]ef), sesbirimler (fonemlcr). önçkler. sonekler vb kavıamiaı ver alır. Hatta bu yüzden dilbi
limciierin pek çoğu daha başlangıçtan itibaren. N-grırm, Matematiksel dilbiliın, Hesaplamalı dilbilim gi-
bi kavıamlardan üıkerler.

8. Mütemel Dilbilims€l Krit€rler
l, Her Dile Özgü Karakterler (İ. Ğ. <r)
2. Frekansı Yüksek Birimler (Bağlaçlar, Tanımlık vb. (The, de, del)
3. Önekler veya son ekler (li, lı, eur, er)
,l, Gıamer yapısında her dile özgii kombinezonlar (Öznc. fijl. ne\ne slralamasl rb,)
5. Ses yapısündaki özellikler, ömeğin Türkçede iki sesli harfin yan yana gelmemesı

gibi, Ünlü, ünsüz uyumu vb.
6. HeI dile özgü iizel isimler
7. Hcr dilin alfabesini algoritmaya tanrtmak

9. Dilbiliııı.sel Tekniklere Getirilen El§tiriler
l. oİtak kelime ya da frekansı yüksck keliıneler geniş veri tabanlaıınln test edi]me

sini gerektiriyor.

2, Özel isimler: sayısız özel isim olduğu için bunları ıeferans noktasl olarak kabul et-

mek oldukça güç ve birden fiııla dilde buluıma olasılığı yüksck,

10. Örnek Algoritmanün Uygrılanması
Günümüzde bi18isayarlann dil tanımlama modülleıinde geneilikle N Gram yöntemler kullanıl-

maktadır. Bu yöntem bilgisayan tek harfli, (Monogritın), çift harf'li (Bigam) ve üç haı{li (Trigrarn) bi
rimier veıilerek yazılım oluşfu ru]maktadır,

N Gnm vc diğer bilinen tekniklerin yanında dilbjlimsel bazı tekniklerden de yarallanılabilc.eği var-
sayılmaktadır.

Dilbilimsel ölçütler algoritmaya eklendiğinde bi]gisayarl.ır son derece kolay bir şckilde dilleri birbi
inden ayırt etmektedirlcr. Bu ölçütler heldile ijzgü kıuakterler, ön ekler, son ekler. hcrdilde frekaısı yük
sek olan kelimcler vs.

Bu çııiışmada Türkçe kullaıücılar için web silelerinin dilini ayırt edecek bir yazılım gcliştiıildi. Diğer
dilleıe de uygulanabilecek olan bu algoıitma Dclphi'de hazırlandı. Etiket]emcnin bir kısmı aşağrda veril-
miştir:

var k:B},te:

,tras:Tstringl-ist;
buls:strin8:
haplac..onek.hirı{:krılean: oran:B1 ıc;

begin
oran;i):baglac:=feıJse:sonek:=fa]se;haıf :=false:

aııS :=TStrin8List.Creatc;

l

I

21



if searchAndHighlightText(' ve '.0',0') üen begin

Metalst,Lines.Add(' vc Bulundu'):

baglac:=true;

end else

MetaLSt.Lines,Add(' ve Bulunmadl);

araS.Cleıır:
ıır,ıS.Add( lik ):aras.Add('LiK '); aras.Add( mek ');aras.Add('MEK );

araS-Add('mak );aIaS.Add('MAK'); aras.Add('cu');aras.Add('CU'):
aras,Add('cü );aras.Add('cÜ'); //aras,Add('çü') :

aras.Add('ÇÜ'); //aras.Add('çu );

araS.Add('ÇU')ıaraS.Add('cı );araS,Add('CI');
aras.Add( çr');aras.Add('ÇI ):

for k := 0 to afas.count-l do

if SearcMndHighlightText(aras [k], 0','0') üen begin

Melal-st.Lines.Add(arasIkl+' Bulundu );

sonek:=True:

end else

Metalst.Lines,Add(aIaSlkl+ Bulunmadı ):

araS.Free:

bulS:= iĞüŞöÇığüö: //ç

fbr k := 1 to bngthoulS) do

if SearchAndHighlightText(bu]s|k],'0,0') then begin

Metalst.LineS,Add(buls[k]+' Bulundu ):

harf:=true:

end cise
Metalst.Lines.Add(bulSIkl+' Bulunmadl);

if baglac then oran:=oran+3O:

if harf thcn oran]=orani30:
if sonek then oran:=oran+40:

if on»O üen begin
Metal-st,Lines.Add( Bu sayfa 7o'+IntTost(oraür+' ihtimalle Türkçedir);

ShowMcssage( Bu sayfa 9c'+tntToSt(oraı)+ ihtimalle Ttirkçedir');

end else begin
MetalSt.Lines.Add('Bu sayfa Türkç olamıu');

ShowMessage('Bu sayfa Tüke olamaz );

end:

end:

Yızılımın araç çubuğuna wcb sitesinin adı yazılarak analizöre wcb sitesinin dili sorulmaİtadır. Şu an

için Sadece Türkçc için geJiştirilen dil analizörü web sitesinin Türkçe olup olmadığını veya 7. kaç ihti-

mallc sitenin Türkçe karakter içerdiğini vb. bilgileri kul]aııcıya vennektedir.

]
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