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Samenvatting

Dialectometrie is een multidisciplinair onderzoeksgebied dat kwantitatieve methoden
inzet voor de analyse van dialectgegevens. Aanvankelijk was onderzoek binnen dialec-
tometrie vooral gericht op het gebruik van grote hoeveelheden gegevens voor analyses en
het bieden van nieuwe inzichten voor onderzoekers. Later werd dialectometrie ingezet
voor de identificatie van dialectgroepen en de ontwikkeling van methoden die blootleg-
gen hoe gelijk (of ongelijk) één variëteit is ten opzichte van naburige taalvariëteiten.
In dit boek wordt de vooruitgang van verschillende technieken beschreven die de on-
derzoeker in staat stelt om geautomatiseerd verschillen te meten tussen taalvariëteiten.
Alle methoden worden getest op Bulgaarse dialect uitspraakgegevens.

Een deel van het onderzoek hier beschreven is gebaseerd op het Levenshtein al-
goritme, dat wordt gebruikt voor het aggregeren van de vele kenmerken van de dia-
lectgegevens om daarmee de overeenkomsten/afstanden tussen de dialectgroepen af te
leiden. We onderzoeken de toepassing van clustertechnieken voor het determineren
van dialectgroepen en dragen verschillende evaluatietechnieken aan die gebruikt kunnen
worden voor het schatten van de kwaliteit van de geautomatiseerd verkregen groepen.
Voor het geautomatiseerd afleiden van de afstanden tussen de fonemen in de gegevens-
verzameling, combineren we het Levenshtein algoritme met een techniek uit de inform-
atietheorie, pointwise mutual information. We gebruiken de (empirische) frequentie van
foneemcorrespondenties in aligneringen om de afstanden tussen fonemen beter in te
schatten. Informatie over de afstanden tussen de fonemen helpt ons om betere schattin-
gen te maken van de afstanden tussen de karakterreeksen en daaropvolgend de afstanden
tussen taalvariëteiten.

In dit proefschrift wordt ook een alternatieve benadering van dialect variatie getest,
een benadering die vooral historische affiniteiten tracht op te zoeken. We passen een
methode toe die gebruikt wordt binnen de phylogenetica, namelijk Bayesiaanse inferen-
tie van phylogenetica, die systematisch op gemeenschappelijke innovaties als teken van
een gedeelde afkomst focust, en beoordelen opnieuw de gerelateerdheid tussen de Bul-
gaarse dialectvariëteiten. Deze methode wordt toegepast op de meervoudig opgelijnde
(‘aligned’) karakterreeksen, die geautomatiseerd werden verkregen.

De resultaten van het toepassen van verschillende kwantitatieve methoden op de Bul-
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gaarse dialectgegevens, laten zien dat er bij sommige traditionele indelingen van dit ge-
bied vraagtekens gezet kunnen worden in het bijzonder als we slechts uitspraakgegevens
in beschouwing nemen. De vergelijking van de indelingen voortkomend uit de geografis-
che - en historische benadering, laat zien dat deze twee verschillende perspectieven
eenzelfde beeld laten zien van de Bulgaarse dialectvariatie. Geen van de ontwikkelde
methoden is taalspecifiek, noch slechts toepasbaar op dialectgegevens.




