
C0MPUTERGENEKERIN6 AF LYDSKHEVET DANSK UD FRA EN QUASIORTOCRAFISK 

NOTATION VED HJÆLP AF GENERATIVE FONOLOGISKE REGLER

Hana Baabmll og Kjeld Kristensen

1. Indledning

Arbejdat med computergenerering af lydakravet dansk vad hjælp af en 

generativ fonologi for dansk rigsmål, föregår inden for rammerne af 

et projekt (DANFON) aom vi satta i gang ved det 3- nordiske forskcr- 

kuraua i datamatisk lingviatik i København 1974. Formalat med projek

tet var oprindelig at anvende computeren til at teste og herved evt. 

forbedre en i forvejen (af HB) udarbejdet genorativ fonologi for dansk 

Men det datamatiake system vi har opbygget, finder anvendelse i endnu 

bredere sammenhæng: 1) fonologien kan modificeres aå at en datamatisk 

parsing-analyses output der indeholder ortografiske former adskilt og 

opdelt af forskellige slags grammatiske granser (boundariea), kan være 

input til DANFON-systemet; dettes fonetiske output kan geres så speci

fikt at det kan bruges som input ved regeleyntese af dansk tale (ved 

hjælp af en "talemaakine"); vores projekt beskæftiger sig altså med 

en sträckning af vejen fra skrift til lyd (om punkt 1, se afsnit 3-1-3) 

2) da vores system kan manipulere fakultativa regler, kan vi underaege 

disse reglers indbyrdes sammenhæng i en hierarkisk struktur og heri- 

gennem bermra spergsmålet om fakultativa reglers reelle status inden 

for en adekvat generativ fonologiak grammatik: fakultativ/variabel 

(om punkt 2, se afsnit 3*4).

2. Datamatiake aspekter (specielt DANFON-systemets opbyxninx)

Fig. 1 viser systemets opbygning. Det centrala led i strukturen er na

turligvis PROGRAM hvortil de fonologiske former, evt. i (quaai)orto- 

grafisk notation, er input, sammen med de tre sæt baggrundsdata: UNIT- 

MATHIX, RULEINDEX og RULEMATRIX. Inputformen af et givet ord underka

stas forseg på applikation af regel nr. 1 og ændres måske af denne 

regel; resultatet af applikationsforaeget (hvad enten der er sket ast- 

dringer eller ej) er inputform til regel nr. 2 osv. Output fra data

behandlingen er de færdiggenererede overfladeformer med angivelse af 

derivationsvej og intermediære former (se fig. 2). Pet kan nævnes at 

der i programmet findes procedurek* til omsætning af de fonologiske 

former fra almindelig strengreprmsentation (som i fig. 2) til talre-
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Figure 2

Derivations of the word krie. Both optional 
and obligatory rules are applied. The word 
has six version# .
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prisen La Lion, og onrvendt. Det er talrepræspntationer som grammatikkens 

regler bcarbejder under genereringen. Databehandlingens output (i streng 

repræsentation) hulles ud på papertape der monteres i en papertape pun

cher forsynet med et særligt IPA-lydskrift-kuglehoved. Herved fremkom

mer det lydskrevne outprint.

UNITMATRIX (se fig. 1) indeholder en analyse i 18 distinktive træk af 

alle de 96 units (89 fonetiske segmenter (se afsn. 3*2) + 6 grænsesym- 
boler (se afsn. 3*1) + "blank") som systemet opererer med. Af de 89 
segmenter er de 4 x 16 fuldvokaler, idet hvert af de 4 sæt a 16 fuld- 
vokaler er karakteriserat ved en af de 4 mulige kombinationer af vær- 

dierne af de to bineere træk stod og længde, se afsn. 3*3* RULEINDEX 

bestemmer i hvilken rækkefolge reglerne skal forseges appliceret. For 

hver regel findes der i RULEINDEX bestemmelser som "fakultativ/obliga- 

torisk" og "reglens rang" (se afsn. 3*1) samt, ved stavelsesgrænseind- 

sættende regler, oplysning om på hvilket sted i strengen stavelsesgræn- 

aen skal indsættes. Foruden disse bestemmelser der angår de mere almene 

betingelser for regiens applikation, findes der henvisninger til hvor 

regiens venstre- og hojreside (SD hhv. SC),som er defineret i vaerdier 

af de distinktive træk, er lagret i RULEMATRIX (se fig. 1). Programmet 

underseger ved hjælp af UNITMATRIX om en delstreng af den talrepræsente- 

rede inputform til en given regel, er kompatibel med regiens SD i RULE

MATRIX (hvortil der altså henvises fra RULEINDEX); hvis det er tilfæl- 

det, företages ud fra reglens SC i RULEMATRIX (igen med henvisning fra 

RULEINDEX) de nødvendige rettelser af værdieme af de distinktive træk, 

hvorefter outputtet gives talrepræsentation ved opslag i UNITMATRIX.

Det er nævnt at systemet tillader at reglerne er fakultative. På den 

made har vi serget for at vi i kraft af fakultativitetaprincippet kan 

få frembragt former fra forskellige stilistiske delkoder horende til det 

sprog som den generative grammatik beskriver. Vores hypotese er at ikke- 

tom applikation af en fakultativ fonologisk regel giver en outputform 

der tilhører en "lavere" (mindre formel el. lign.) stil, end den form 

ger som ikke forudsætter applikation af reglen. Programmet er udformet 

således at en given inputform gennemleber alle mulige derivationsveje, 

for så er vi sikre på at alle i sprogsamfundet forekommende former 

(+ evt. nogle ikke-forekommende former) genereres. Samtlige genererede 

former kan bruges i en undersegclse af de fakultative reglers plads i 

et hierarki, jf. punkt 2 ovenfor og afsnit 3*4* I udskriften anføres så 

de resulterende outputformers forskellige derivationsveje (se fig.2):
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"1" (i kolonnen mrk. "bem") betyder at den fakultative regel hvis 

nummer står i kolonnen mrk. "Megel", er appliceret ikke-tomt (dvs. 

at den pågaeldende regels outputform er forskellig fra inputformen), 

og "h" at den pågaeldende fakultative regel er overaprunget, men ville 

have kunnet appliceras ikke-tomt; hvilke regler (fakultative så vel 

som obligatoriske) der har vwet appliceret, kan man se af regelnum- 

rene lige oven over "Hegel".

3. Lingvistiske aspekter

3.1. Reglers rang. Systemet råder over 6 gramser der er ordnet lineært 

fra stavelsesgramsen (den svagaste) til ytringagrænaen (den atærkeate). 

De 4 evrige grænaer er: / (svag ordgrænae) som saettes efter praefikaer 

og praetonale ord og fer visse "uafhamgige" suffikser; // (svag aammen- 

saetningsgramse) og /// (staerk sassaensaetningagramse), f.eks. 

for//bunda///dom//stol; //// er grammen mellem trykgrupper. Stavelses- 

gramseme indsættes ved regler^ de evrige gramser må vi i ejeblikket 

selv indfere i inputtet (se afsnit 3*3)* Enhver regel har (i en given 

stil) en af disse gramser som sin rang, dvs. at alle svagare gramser 

og kun de ignoreras, når det skal afgeres om regien kan appliceras.

Det skal fremhæves at vi regner sammensaetningsgramserne for ataerkere 

end grammen efter praetonale ord (f. eks. ytringen

/////han/tamker////på/en/for//bunds///dom//stol/////), hvorved reglerne 

for finalt ordtryk og finalt frasetryk (med aammenaaetningatrykreglen 

"imellem") kan reduceras til ån og samme prooes.

3.2. Distinktive trade. Vi seger at gere vor traakanalyse så fonetisk 

(og i evrigt også fonologi sk) rimelig at vort output kan være input 

til taleaynteae. Systemet opererer med 41 kvalitativt forskellige 

segmenter der er analyserat ved hjælp af 12 "kvalitative" distinktive 

track(heri ikke indregnet de prosodiske træk, se afsnit 3.3 nedenfor).

Nogle nydannelser: constriction tredeler segmenter i mundlukkelyd, 

frikativer og approximanter (negativt defineret) - herved kan h få 

en rimelig definition som en ustemt approximant; consonantal er defi

neret som en'cover feature' ved hjaelp af mkvivalenaen: (-conaon)*

(1 cnatr.+aon.-lat): glottal constriction udakiller (som -) p,t,k,f,s 

(herved redegeres der for såvel af stemning i daekket forlyd som for de 

særlige stedfOrhold ved gammelt ustemt r); back og distant inddeler 

'vowel space' så at dimensionerna fra en ekstrem faryngalvokal til i 

og u er henh. (-back) og (^back), og hver af disse dimensioner har 5 

vmrdier af (dist) regnet fra faryngalvokalen (denne analyse ger på en 

klarere måde end normalt rede for de fysiologiske, akustiske og percep- 

tuelle vokaldimensioner, og for princippeme for r-påvirkning).
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3 *3 - Prosodi. Syllabi sk betragtes aom et prosodisk træk i den forstand 

ât ved schwa-sletning bevares stavelsesstrukturoi intakt (udcn at en

kelte segmenter acndrer syllabicitet). Stod er et træk ved stavelses

toppen (ligesom ltengde), men tilskrives i outprint henh. langvokal 

eller sonorant efter kortvokal, eller slettes (jvf. mulig "under

liggende stedforskel" i 'flæsket' etc., der kan manifesteres som en 

intonationsforskel i vestdansk, selv om de pågaeldende stavelser mang

ler "stedbasis'). Tryk noteres som et tal tilordnet stavelsestoppen, og 

tryktallene manipuleres ved regler af en særlig form: fx "1 1" til 

"3 1" (finalt tryk, rang //) og "1 1" til "1 2" (simplificeret 

sammensætningstrykregel, rang /// og ////).

3.4. Fakultative regler. 2t af vore formål med projektet er at under- 

aoge sammenhmngen mellem forskellige fakultative regler (se afsnit 1 

og 2), dvs. at indkreda* det hierarki (eller anden struktur) som diss^ 

regler indgår i. Det kan ske ved at forsegspersoner får forelagt en 

lang rekke udtaleformer der eksemplificerer forskellige fakultative 

regler (disse udtaleformer kan efter at vzere genereret af vort program 

være indtalt på bånd af et menneske, eller - i en senere fase - direkte 

være output fra vort program via en synteaemaskine). Hypotesen om et 

hierarki af fakultative regler bygger på sociolingvistiske erfaringer, 

herunder en undersegelse af "dialektudtynding' ved en af forfatterne 

(KK).

3.5. Overveielser over input. Vi anvender i ejeblikket inputformer 

der er quasiortografiske, og vi seger ät eendre systemet henimod rent 

ortografiske startformer. F. eks. har vi nu regler der omdanner skrif

tens e'er til schwa i bestemte omgivelser og herudfra forudsiger or

denes trykfordeling i de almindeligste tilfaelde. Vort system vil komme 

langt n&rmere sit endelige mål, at omsmtte skrift til lyd (på dansk), 

hvis det kan udnytte resultaterne af en tidligere morfologisk-syntak- 

tisk analyse, især i to henseender: for at forudsige de grammatiske 

grænser kramres dels en syntaktisk analyse i konstituenter og derpå

i trykgrupper (det er et meget komplicerat problem), og dels en mor

fologisk analyse (i præfikser, suffikser etc.); og til at forudsige 

stedet behmvea en morfologisk analyse i ordklasser, redder osv. Det 

kan endelig anferas at viden om segmenter, lmngde^sted, tryk og grzen- 

ser vil være nedvendig for at man kan tilordne den fonologiske streng 

en nogenlunde akceptabel "neutral" intonation*
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