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Science fiction- dramrnen er inden for rrekkevidde:

Nu skal vi kunne

tale alle sprog
Menneskehedens babelstärn af sprog og dialekter er ved at blive overvundet, sä alle
kan tale med alle. Et nyudviklet computerprogram oversetter automatisk fra fx engelsk
til kinesisk, mens man taler.lfolge dets skaber vil det ligge pä mobiltelefoner om fä är.
illad mig at presentere lores

nYe

prototype. Mankan tole mandarin, og
detblwer oversattil engelsk eller spansk.
Sädan lsd det i en hojttaler, da professor
Alex Waibel fra IntErnational Center for
Advanced Communications for fä mäne-

der siden demonstrerede et nyt automatisk oversetterprogram pä Carnegie
Mellon University i Pennsylvania, USA.

fra traditionelle oversettere, fordi det er
baseret pä programmer, der selv lerer sig
sprog og automatisk bliver bedre.

Traditionelle computeroversettere
bygger pä, at snesevis af lingvister og
andre sprogeksperter formulerer titusin-

der af regler for grammatik, s1-ntaks og
fonetik, som programmorer omdanner
til software. Waibel mener, at den meget

Setningen blev sagt af Waibels studerende StanJou pä hans modersmäl, man-

darin-kinesisk. Det var ikke bemerkelsewardigt i sig selv - men dn ting gjorde
begivenheden speciel. Det, der kom ud af
hojttaleren til de forsamlede journalister,

i

har ganske vist arbejdet meget med talegenkendelse og oversetterProgrammer.
Enhver med internetadgang kan allerede
i dag fä en tekst maskinoversat mellem
adskillige hovedsprog, fx pä netadressen
babelfish.org. Men ingen af disse systemer
er i stand til at oversEtte tale til tale, dvs.
fungere som simultantolk.

Computeren lerer sig selv sprog
Den nye oversatter er blevet til i samar-

Gennem statistiske analyser afdekker

bejde mellem Carnegie Mellon University

og universitetet

i Karlsruhe i Tyskland

i

datalogi

Alex Waibel Waibels system adskiller sig
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statistiske analyser af millioner af sider
tekst, der allerede er oversat afmennesker. Her har Europa-Parlamentet veret
en uvurderlig hjelp, fordi man her ligger
inde med enofine arkiver af referater,
lovstof, vejledninger og andet, som er
publiceret pä mange sprog. Waibel og

Hvis oversetteren fx holder en dansk
tekst op mod en engelsk, vil den hurtigt
opdage, at'jeg" oversettes med'I", 'sulten" oversettes med'hungry" osv. Desverre er tingene dog sjeldent sä enkle,
for alle sprog indeholder et hav aford og
fraser med flere betydninger. Pä dansk
kan en bar fo vere et sted, hvor man
nyder en ol, men har man bar overkroP,
er betydningen pludselig en helt anden.
Flertydigheder er et af de storste problemer for äutomatiske oversettere, og
Waibels system har to väben mod dem.

fiction-film. Computerspecialister

under ledelse af professor

settermodul, der larer den korrekte
oversettelse mellem to sProg gennem

blot fodre oversatteren med materialet,
inden den begl.nder sin sprogtraning.

Hidtil har automatisk simultantolkning varet en drom, der horte hjemme

har leveret de forventede resultater.
Hjertet i hans eget system er et over-

hans 50 studerende og medarbejdere skal

var ikke kinesisk, men engelsk.

science

ressourcekrevende fremgangsmäde ef
faret vild i sin egen kompleksitet og ikke

Falerne opfanger Stan Jous kinesiske
"tale'uden lyd. Kun den engelske
oversattelse kommer ud af hoittaleren.

oversetteren, at det engelske ord "bar" er
den mest.sandsynlige oversettelse, hvis
det danske ord bar stär omgivet af ord
som tjener, ol,rogosv. Hvis den danske

Oversatter bruger statistik
Traditionelle oversatterprogrammer rummer titusinder
af sproglige regler. Det nye program fungerer i stedet vha.
statistik. Ud fra mengder af oversat tekst har programmet
lart, hvilke ord der ofte hsrer sammen. Statistikken bruges,
när en setning fx skal oversattes fra dansk til engelsk.

setning derimod er f,ildt med gloser som
brusebad, sebe eller händvask, er det
langt mere sandsynligt, at en overs&ttelse med "naked" vil vare den rigtige.
Den kontekstafhangige oversattelse

er langt mere trefsikker, men krever
samtidig en meget storre elektronisk
hukommelse. Computeren skal ikke blot
huske, at "bar" oversettes til bestemte
ord - den skal opbygge et stort arkiv over,
hvor hyppigt ordet optreder sammen
med hundredvis af andre ord. När det
kan lade sig gore i dag, s§ldes det udviklingen i computerhukommelse.

En anden mäde at fä has pä flertydighederne pä er at oversette kombi
nationer aford i stedet for enkeltord. När
oversetteren tygger sig gennem teksterne,
opdager den fx, at udtrykket "Hvordan
gär det?" ofte oversettes med 'How are
you?". Pä den mäde opbygger den en
ordbog over dele af satninger.

begrense sig til setninger med tre-fire
ord, men selv det er en dramatisk forbedring i forhold til at oversette enkeltord. Jo flere ord, jo mere entydig er
setningen. Og tiden er pä Waibels side,
for hans oversetter vil automatisk blive
bedre i takt med computernes udvikling.
När hukommelsen bliver storre, kan de
indbyggede ordboger nemlig indeholde
setninger pä op til syv ord eller flere
med endnu storre pracision til folge.
Waibel forudser pä den baggrund, at
hans system vil vere pä niveau med menneskelige tolke allerede om fem ti1 ti är.
Programmet vil kunne ligge pä en händholdt computer, fx en mobiltelefonlFlere
eksperter er dog sterkt uenige med Waibel. De mener, at maskiner aldrig bliver
gode tolke, fordi de grundleggende ikke
forstär et ord af, hvad der bliver sagt.

Mimer satninger uden en lyd

Problemet er her, at mengden af

Hvis Waibel fär ret, vil det om fä är blive

mulige ordkombinationer er uendelig, sä
den udvidede ordbog kan blive vilkärligt
stor. Af pladshensyn har Waibel mättet

uendelig meget lettere at rejse i lande,
hvor man ikke behersker sproget. Man
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taler blot ind i sin mobiltelefon pä dansk,

og straks kommer der fx en kinesisk over-

settelse ud afhojttaleren. Ved lengere
samtaler vil det dog nok blive belastende
at hore to talesh@mme oven i hinanden,
men det har Waibel ogsä en losning pä.
Ved demonstrationen af oversetteren
pä Carnegie Mellon University klistrede
StanJou 11 elektroniske folere i ansigtet
og mimede blot pä kinesisk, uden at
der kom en lyd over hans l:eber. Folerne
aflaste muskelbevegelserne i ansigtet
og fortolkede det som kinesisk tale, og
til forsamlingens forbloffelse kom talesüommen ud pä engelsk i h@jttaleren.
Waibels program kan indtil videre
simultantolke mellem kinesisk, engelsk
tysk og spansk, og när han efter planen
sender programmet pä markedet om fä
är, vil der ikke mangle kunder. Verdensmarkedet for oversattelse er i dag ca. 10
mia. dollars om äret. At lysten til at tale
sammen pä wers af sprogforskelle er
langt st@rre, vil nok vise sig, när alle fär
deres egen simultantolk i lommen.
Find mere om emnet pä
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