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INF 2820 V2016: Unicode 
Vi vet at inni datamaskinen er alt representert som 0-er og 1-er, men tenker ikke over det til daglig. 
En bokstav er representert som en sekvens av 0-er og 1-er. Det er ulike måter en kan velge å 
representere dette på. Amerikanerne etablerte tidlig en standard som er blitt stående, ASCII (se 
http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII ).  Her representeres hvert tegn med 7 bits (en sekvens av 7 0-er 
og 1-ere). Dette gir plass til 128 forskjellige tegn. Men det ga ikke plass til de norske æ, ø, å, Æ, Ø, Å, 
for eksempel.  

Forsøk 1: 7 bits ASCII 
Hva skal vi gjøre med de norske tegnene? En tidlig ide, som ble brukt på IFIs terminaler for 40 år 
siden, var å bytte ut symbolene [, \, ] med Æ, Ø, Å  og {, |, } med æ, ø, å.   Siden ASCII-numrene til [, \, 
] følger rett etter ASCII-numrene til de engelske bokstavene A-Z, kunne en bruke ordningsrelasjonen 
på ASCII-representasjonen til å ordne bokstavene leksikalsk, slik det var vanlig for engelsk. 
Tilsvarende kunne en gjøre for de små bokstavene. Men programkode som krevde 
parentessymbolene, så underlig ut.  F.eks. måtte Python-koden 

>>>  a = {} 
>>> a['kake'] = ‘N’ 

 
ha sett slik ut på en norsk skjerm 

>>> a = æå 
>>> aÆ'kake'Å = ‘N’ 

Forsøk 2: 8 bits koding 
Etter hvert begynte en å bruke 8 bits (1 byte) for å representere en bokstav. Da fikk en plass til 128 
tegn til, 256 i alt. Disse nye plassene kunne brukes til for eksempel norske tegn. Inntil 2013 brukte 
IFIs maskiner en slik koding, kalt latin-1 (se http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1 ).  Men det 
var en del begrensninger med denne løsningen også: 

• Forskjellige maskinleverandører og plattformer valgte forskjellig koding. Dette gjorde at filer 
måtte konverteres fra en plattform til en annen. 

• Siden det bare var plass til 256 tegn, trengtes ulike kodinger for ulike språk, f.eks. ville polsk 
bruke latin-2 i stedet. 

• En kunne dermed heller ikke behandle flere språk samtidig hvis de krevde ulik koding. 
• Og det er språk som har mye mer enn 256 forskjellige tegn. 

Forsøk 3: Unicode 
Så kom ideen om Unicode (http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode ). Dette skulle ikke være en 
erstatning for tidligere tegnsett, men spille en annen rolle i forhold til dem.  Også i Unicode er det en 
kode, et såkalt ‘’code point’’, per tegn. Unicode er stort nok til å representere alle tegn i alle tidligere 
tegnsett (som Unicode aksepterer). Så er det en entydig oversetting fra hvert av disse tegnsettene 
inn i Unicode. Selv om ‘å’ representeres med forskjellig numerisk kode i ulike tegnsett, så er det et 
unikt ‘’code point’’ for den i Unicode. Samme hvilket tidligere tegnsett vi oversetter fra, hvis de 
inneholder ‘å’, så skal den oversettes til dette ‘’code point’’. Oversettelsen inn i Unicode kalles 
‘’decoding’’. Det er også mulig å oversette et unicode uttrykk tilbake til et tegnsett, ‘’encode’’, hvis 
det finnes tegn som svarer til dette uttrykket i tegnsettet. Se NLTK boka, sec 3.6 «What is Unicode?»  

http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
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Unicode i Python 2.x 
Men vi lagrer ikke filene våre i unicode – det ville tatt for stor plass. Vi ‘’encode’’ uttrykk tilbake i et 
mer kompakt tegnsett. På IFIs maskiner bruker vi UTF-8.  Dette har plass til alle "code points" i 
unicode, men tar mindre plass. ASCII-tegnene tar fremdeles bare en byte, mens de norske tegnene 
bruker 2 bytes i UTF-8. Det er også UTF-8 vi bruker når vi kommuniserer med maskinen på en 
terminal. Dette "forklarer" den litt rare oppførselen vi ser i 

>>> a = 'påskeøya' 
>>> len(a) 
10 
>>> a 
'p\xc3\xa5ske\xc3\xb8ya' 
>>> 
>>> print a 
påskeøya 
 

«'p\xc3\xa5ske\xc3\xb8ya'» er UTF-8 representasjonen skrevet hexadesimalt.  Print-kommandoen 
gir "riktig" resultat, fordi Python er satt opp til å kjenne igjen den standarkodingen vi bruker i 
operativsystemet. Her er det altså UTF-8-kodingen som Python forholder seg til. For å få Unicode-
representasjonen i stedet, kan vi bruke "decode"-metoden som alle strenger har. Omvendt kan vi 
bruke "encode" for å representere en unicode streng i en eller annen koding. 

>>> b = a.decode('utf8') 
>>> len(b) 
8 
>>> print b 
påskeøya 
>>> b 
u'p\xe5ske\xf8ya' 
>>> b.encode('utf8') 
'p\xc3\xa5ske\xc3\xb8ya'  

 
Python 2.x opererer med to typer strenger str og unicode. Hvordan objekter av type str kodes, 
kommer an på hvordan operativsystemet vårt er satt opp. På IFI-maskinen bruker str UTF-8, men det 
kan være noe annet på din egen PC. Unicode er derimot det samme på tvers av maskinene. 
 
Strenger er altså markert med (enkle eller doble) anførselstegn på begge sider. Unicodestrenger har i 
tillegg en liten u foran. str og unicode er forskjellige typer i Python, som vi kan se av eksempelet. 

>>> type(a) 
<type 'str'> 
>>> type(b) 
<type 'unicode'> 
>>> isinstance(a, str) 
True 
>>> isinstance(b, str) 
False 
>>> isinstance(b, unicode) 
True 
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>>> isinstance(a, unicode) 
False 
>>> isinstance(a, basestring) 
True 
>>> isinstance(b, basestring) 
True 
>>> 

 
De har en felles supertype, basestring. Den kan være hensiktsmessig når vi skal drive typesjekking og 
ikke vet om et objekt er av type str eller av type unicode. 
 
Det kan være litt vanskelig å holde rede på om et objekt er av type str eller av type unicode. Python 
prøver å hjelpe oss med å konvertere der dette går. 
 
>>> x = 'abc' 
>>> y = x.decode() 
>>> type(x) 
<type 'str'> 
>>> type(y) 
<type 'unicode'> 
>>> x==y 
True 
 
Her kunne en forventet at svaret var False, men pga Pythons hjelpsomhet får vi identitet. Men dette 
går ikke alltid: 
>>> a == b 
(med a og b som over, altså ulike representasjoner av ‘påsekøya’) gir feilmelding. 

Python 2.x, Python 3.x og NLTK 
Det er laget en ny versjon av Python, Python 3.x, som er tenkt å skulle ta over for Python 2.x.  Men 
Python 3.x er ikke kompatibel med tidligere versjoner, dvs. eldre Python-programmer vil ikke kjøre 
under Python 3.x.  Derfor lever Python 2.7 side om side med Python 3.0. Mange miljøer, særlig 
maskinlæringsmiljøer, holder fast på Python 2.7 fordi de er avhengig av store bibliotek som ikke alle 
er skrevet om til Python 3.x. Også på IFIs maskiner er det Python 2.7 som er standard 
 
I Python 3.x er problemene med strenger og unicode løst på en enkel måte. Det er bare en type 
strenger,, og dette er unicode strenger. Ved innlesning gjør en om til unicode, og ved skriving til fil 
velger en decoding. Det er vel og bra nok. Men det er også et av eksemplene på hvorfor ikke eldre 
kode kjører under Python 3.x. 
 
NLTK har tatt spranget til Python 3.x. Men NLTK 3.0 er skrevet slik at den også kjører under Python 
2.6 og 2.7.  Å kombinere Python 2.7 med NLTK 3.0 slik vi gjør, går fint. Men det kan være utfordrende 
for dokumentasjon. For standard dokumentasjon, kan vi bruke siste utgave av NLTK-boka, 
http://www.nltk.org/book/. Men for en del rundt Unicode, som kapittel 3, seksjon 3.3, må vi se på 
første utgave:  http://www.nltk.org/book_1ed/ch03.html . 

http://www.nltk.org/book/
http://www.nltk.org/book_1ed/ch03.html
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