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Kieliteknologian käyttäjäkunta on laaja ja sitä on kaikkialla, sillä kieliteknologiaa käytetään niin 
arkipäiväisiin kuin ammatillisiinkin tarkoituksiin. Tämä artikkeli käsittelee kieliteknologian työkaluja ja 
resursseja. Artikkelissa annetaan ensin yleiskuva kieliteknologian työkaluista ja resursseista ja eritellään 
sen jälkeen mihin tarkoituksiin kieliteknologiaa voidaan käyttää ja miten. Lopuksi pohditaan, mitä etuja 
terminologiatyö ja kieliteknologian käyttö voivat yhdessä tuoda. Kieliteknologian työkalujen avulla muun 
muassa käsitellään, tallennetaan ja etsitään tietoa, työkaluja käytetään apuvälineenä tekstien tuottamisessa 
ja kääntämisessä sekä puheen ja tekstin käsittelyssä. Kieliteknologian resursseja hyödynnetään 
tietokannoissa esimerkiksi sanastojen, tietorakenteiden, tekstikorpusten ja puheen tallennukseen ja 
tiedonhakuun. Pohjoismaissa terminologiatyöllä ja kieliteknologiatyökalujen kehittämisellä on pitkät 
perinteet.   
Nøgleord:  korpusværktøjer, maskinoversættelse, ordnet, sprogteknologi, termbanker, 

termekstraktion, terminologiske ontologier, terminologistyring, 
videnshåndtering 

 
 
1 Inledning 
 
I denne artikel vil vi kort gennemgå forskellige sprogteknologiske værktøjer og 
ressourcer. Sprogteknologiske værktøjer anvendes til behandling af menneskeligt sprog, 
og sprogteknologiske ressourcer anvendes i eller ved hjælp af sprogteknologiske 
værktøjer. Inden for rammerne af denne bog vil vi især behandle sprogteknologiske 
værktøjer og ressourcer, der er relevante i forbindelse med terminologiarbejde. Der findes 
sprogteknologiske værktøjer til håndtering af terminologiske informationer, for eksempel 
terminologistyringssystemer (Terminology Management Systems), og terminologiske 
informationer indgår som en væsentlig ressource i mange sprogteknologiske værktøjer, 
for eksempel maskinoversættelsessystemer. Vi har dog for fuldstændighedens skyld 
medtaget en del relaterede begreber. Vi har valgt ikke at medtage værktøjer til 
computerstøttet indlæring, da vi ikke anser dem for at være relevante i denne 
sammenhæng, eftersom de snarere hører under læringsværktøjer. 
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Definitionerne af de forskellige værktøjer og ressourcer i denne artikel er baseret på en 
terminologisk ontologi (jævnfør diagrammerne i bilag 1–3), som vi har udarbejdet under 
anvendelse af principper for begrebssystemer, jævnfør ISO-standarden ISO 704 (2009) 
og Madsen & Thomsen (2015b). Artiklen indledes med en overordnet introduktion til 
sprogteknologi: 2. Hvad er sprogteknologi? Herefter kommer afsnit 3. Læsevejleding, 
som er en guide til læsning af den efterfølgende del af artiklen, hvor vi i afsnit 4. og 5. 
gennemgår henholdsvis sprogteknologiske værktøjer og sprogteknologiske ressourcer i 
den rækkefølge, der er anvendt i diagrammerne i bilag 1–3. I afsnit 6. kommer vi kort ind 
på, hvem der anvender sprogteknologi, og hvordan teknologien anvendes, og i afsnit 7. 
ser vi på perspektiverne for udvikling og anvendelse af sprogteknologi i Norden. 
 
2 Hvad er sprogteknologi?  
 
Vi opdeler sprogteknologi i henholdsvis sprogteknologiske værktøjer og 
sprogteknologiske ressourcer. Ved sprogteknologiske ressourcer forstås sproglige 
informationer, der anvendes i eller ved hjælp af sprogteknologiske værktøjer.  
 
Sprogteknologiske værktøjer omfatter computerprogrammer eller applikationer, der 
overordnet kan inddeles i dem, der kan lagre og håndtere sproglige informationer og dem, 
der kan manipulere talt og skrevet sprog. Den første type anvendes til at producere tekster 
eller at søge og strukturere informationer. Det kan for eksempel være 
begrebsmodelleringsværktøjer, der anvendes til at afklare begreber på et eller flere sprog. 
Den anden type er programmeret til at genkende sammensætninger af bogstaver som ord 
og sammensætninger af ord som udsagn og derefter anvende dem til at understøtte 
sproglige processer. Disse er typisk mere avancerede systemer. Det kan være Danmarks 
Radio, der anvender tale-til-tekst-programmer, når en direkte transmitteret tv-udsendelse 
skal tekstes for hørehæmmede. Eller det kan være en professionel oversætter, der 
anvender et maskinoversættelsessystem.  
 
Mange tror fejlagtigt, at man populært sagt ”kan stoppe en tekst ind i den ene ende og få 
en perfekt oversat tekst ud i den anden”, når man anvender maskinoversættelse. Og det 
var vel også målet engang i maskinoversættelsens barndom. I dag ved man bedre. 
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Maskinerne eller rettere computersystemerne kan hjælpe os langt hen ad vejen, og 
computeren er en eminent erstatning for den menneskelige hjerne, fordi den kan sortere, 
analysere og behandle enorme mængder af data på rekordtid. Men den er ikke en 
erstatning for den menneskelige logiske tænkning. Så uanset hvor avanceret et system 
måtte være, så kan computersystemerne ikke stå alene. Computerens hjerne er ikke nok. 
Der skal altid en menneskehjerne ind over også. Se mere om dette i afsnit 4.5 om 
maskinoversættelsessystemer.  
 
For at få et overblik over de mange hjælpemidler, som sprogmedarbejdere anvender, har 
vi udarbejdet en oversigt i form af en terminologisk ontologi (også kaldet begrebsmodel), 
der viser de vigtigste typer sprogteknologiske værktøjer samt de sprogteknologiske 
ressourcer, der anvendes i eller ved hjælp af sprogteknologiske værktøjer. 
Sprogmedarbejdere er alle, som arbejder professionelt med sproget – både 
medarbejderne, der forfatter teksterne, og dem, der oversætter teksterne, samt for 
eksempel personer, som ved hjælp af taleteknologi producerer undertekster til TV og film. 
Terminologiske ontologier introduceres kort nedenfor og omtales nærmere i afsnit 5. 
Sprogteknologiske ressourcer. 
  
3 Læsevejledning 
 
I dette afsnit gives en læsevejledning til artiklen. I afsnit 4 og 5 gennemgås de omtalte 
værktøjer og ressourcer i henhold til deres placering i den terminologiske ontologi i bilag 
1–3. Bilag 1 viser det øverste niveau i hele ontologien, mens bilag 2 og 3 viser 
delontologier for henholdsvis sprogteknologiske værktøjer og sprogteknologiske 
ressourcer. Herudover findes i hvert afsnit i artiklen et udsnit af ontologien. Hele 
ontologien med tilhørende definitioner kan tilgås i Nordterms terminologibase (2015). 
Links til websteder findes i referencerne. 
 
I den terminologiske ontologi er begreberne vist i farvede (gule) bokse med et systematisk 
nummer (notation) og forbundet med hinanden i et hierarki ved hjælp af typerelationer 
(skrå, grønne linjer), og del-helheds-relationer (kantede, røde linjer).  
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Notationerne følger konventionen i ISO 704 (2009): punktum i en notation (for eksempel 
1.2) viser, at der er tale om en typerelation, og bindestreg (1-2) viser, at der er tale om en 
del-helheds-relation. I den terminologiske ontologi for sprogteknologi er det vist, at 
sprogteknologi (1) omfatter henholdsvis sprogteknologiske værktøjer (1-1) og 
sprogteknologiske ressourcer (1-2), det vil sige at der er tale om en del-helheds-relation. 
For eksempel er maskinoversættelsessystem (1-1.5) en type sprogteknologisk værktøj (1-
1). Der er altså tale om en typerelation. I nogle tilfælde kan et begreb have flere 
overbegreber, og dets notation bliver dermed en kombination af overbegrebernes 
notationer. For eksempel omfatter et statistisk maskinoversættelsessystem (1-1.5.1.1) et 
alignmentprogram, men dette indgår også som et element i en oversættelseshukommelse 
(1-1.5.2.1), jævnfør afsnit 4.5. Endelig er et alignmentprogram også en type 
korpusanalyseværktøj (1-1.2.2), jævnfør afsnit 4.2. I ontologien har alignmentprogram 
derfor en tredobbelt notation (1-1.2.2.3+1-1.5.1.1-1+1-1.5.2.1-1). Derudover er der anført 
nogle associative relationer (de sorte linier med relationsbetegnelse og en pil, der angiver 
retning), for eksempel relationen fremstiller mellem ordlisteværktøj (1-1.2.2.1 ) og 
frekvensliste (2), jævnfør afsnit 4.2.  
 
For at give et klart billede af de træk, der adskiller de forskellige begreberer der endvidere 
indført nogle inddelingskriterier (hvide bokse), for eksempel ANVENDELSE, som 
refererer til begrebets karakteristiske træk. Under hvert begreb er der anført et 
karakteristisk træk, som danner grundlag for en definition af begrebet for eksempel 
trækket på begrebet sprogteknologisk værktøj (1-1): ANVENDELSE: behandle 
menneskeligt sprog.  
 
I det følgende går notationerne fra ontologien igen i teksten, idet der er anført en notation 
i parentes efter hvert begreb. Begreber er anført med enkelt anførselstegn, mens 
definitionerne, som er taget fra ontologien, er anført med dobbelt anførselstegn. 
Værktøjer og ressourcer gennemgås generisk, og vi vil derfor ikke  komme ind på 
kommercielle værktøjer eller ressourcer eller fremhæve nogle fremfor andre. Vi henviser 
i stedet til undersøgelser og sammenligninger, der er gennemført i andre sammenhænge. 
I beskrivelsen af værktøjerne har vi ikke medtaget basale metoder og teknologier. Dette 
betyder, at vi for eksempel ikke har medtaget begrebet ʼnatursprogsbehandlingʼ, som kan 
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omfatte metoder og værktøjer til navnegenkendelse (named entitites), 
ordklasseopmærkning samt syntaktisk eller semantisk analyse (parsing).  
 
4 Sprogteknologiske værktøjer 
 
Et ’sprogteknologisk værktøj’ (1-1) er ”en applikation, der anvendes til behandling af 
menneskeligt sprog”. Sprogteknologiske værktøjer kan i store træk inddeles i: 
 

 Videnshåndteringsværktøjer (1-1.1) 
 Korpusværktøjer (1-1.2) 
 Informationssøgningsværktøjer (1-1.3) 
 Værktøjer til tekstproduktion (1-1.4) 
 Maskinoversættelsessystemer (1-1.5) 
 Taleteknologiske værktøjer (1-1.6) 
 

Disse gennemgås i det følgende. Se også del-ontologien over sprogteknologiske 
værktøjer i bilag 2. 
 
4.1 Videnshåndteringsværktøjer  
 
I takt med det stadigt voksende omfang af digitale data, er der et stigende behov for at 
organisere og præsentere viden, især faglig viden, i systematisk form. Til dette formål 
udvikles der videnshåndteringsværktøjer. Et ’videnshåndteringsværktøj’ (1-1.1) er et 
”sprogteknologisk værktøj, der anvendes til at systematisere, lagre og præsentere viden 
om begreber”.  
 
Vi har i Figur 1 medtaget en række centrale relaterede begreber, som bliver gennemgået 
nærmere i afsnit 4. Sprogteknologiske ressourcer.  
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Figur 1. Oversigt over videnshåndteringsværktøjer 
 
Et ’terminologistyringsværktøj’ (1-1.1.1) (Terminology Management System, TMS) er et 
”videnshåndteringsværktøj, der anvendes til at systematisere, lagre, opdatere og fremsøge 
informationer om termer på et eller flere sprog”. Det er et af de vigtigste 
sprogteknologiske værktøjer, som især anvendes af oversættere og tekstforfattere for at 
opnå konsistent og korrekt brug af termer i tekster.  
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Den internationale standard ISO 26162 (2012) introducerer nytten af at bruge et 
terminologistyringsværktøj og giver en detaljeret beskrivelse af brugertyper og 
brugerbehov, design og implementering samt organisering og håndtering af data i et 
sådant værktøj. 
 
Kernen i et terminologistyringsværktøj er en termbase. En ’termbase’ (1-2.1.1.1+1-1.1.1-
1) er en ”terminologisk datasamling, som stilles til rådighed for en specificeret mængde 
af brugere”. En ’termbank’ (1-2.1.1.2+1-1.1.1-2) derimod er en ”terminologisk 
datasamling, som stilles til rådighed for en bred og uspecificeret mængde af brugere”. 
Termbaser og termbanker gennemgås nærmere i afsnit 5. Sprogteknologiske ressourcer. 
 
Der findes en del terminologistyringsværktøjer på markedet, som har forskellige 
funktionaliteter. Nogle kombinerer muligheden for at indlæse og søge efter termer og 
tilhørende informationer (definitioner, ækvivalenter mm.) med muligheden for at 
opbygge og præsentere terminologiske ontologier (jævnfør begrebsmodellerings-
værktøjer nedenfor og Madsen & Thomsen 2015a). 
 
I figur 2 vises et eksempel på en artikel (opslag) i en termbase, som er fremsøgt ved hjælp 
af et terminologistyringsværktøj. Til hvert begreb i termbasen er der knyttet struktureret 
viden omfattende definition, kilder, hvor der kan findes yderligere informationer, evt. 
ækvivalenter på fremmedsprog, kommentarer eller andre supplerende informationer. 
 
Af artiklen i figur 2 fremgår, at begrebet ’adfærdsfuldmagt’ indgår i en terminologisk 
ontologi (Diagram Fuldmagt på position 1.1.5). Den terminologiske ontologi for 
fuldmagt, som er oprettet ved hjælp af et begrebsmodelleringsværktøj, findes i figur 3. 
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Figur 2. Artikel i termbase  
 
I figur 4 vises den terminologiske ontologi for de engelske begreber. Det fremgår, at den 
danske og den engelske ontologi har forskellig struktur. For eksempel er der ét dansk 
begreb ’fuldmagt’, men to engelske, ’agency’ og ’authority’. Dette giver anledning til 
bemærkninger om ækvivalensforholdet mellem disse begreber. Begrebet ’fuldmagt’ om 
retsforholdet svarer til det engelske ’agency’, medens ’fuldmagt’ om bemyndigelsen 
svarer til ’authority’. 
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Figur 3. Udsnit af terminologisk ontologi for ’fuldmagt’ 
 
Her er der altså tale om et videnshåndteringsværktøj, der kombinerer faciliteter fra et 
terminologistyringsværktøj og et begrebsmodelleringsværktøj. For mere information se 
et interview om termbanker og terminologihåndteringssystemer: Termcoord (2014), og 
en oversigt over terminologistyringsværktøjer: WordLo (2014).  
 
Et ’begrebsmodelleringsværktøj’ (1-1.1.2) er et ”videnshåndteringsværktøj, der anvendes 
til at opbygge og præsentere terminologiske ontologier” (1-2.2.1), som også er 
introduceret kort i afsnit 3. Læsevejledning. Figurerne i denne artikel er, som nævnt, 
udsnit af den terminologiske ontologi over sprogteknologiske værktøjer, som findes i 
bilag 1, og samtidig et eksempel på, hvordan en ontologi kan se ud.  
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Figur 4. Terminologisk ontologi for det engelske begreb’agency’ 
 
Terminologiske ontologier anvendes som basis for begrebsafklaring og datamodellering 
(jævnfør for eksempel Madsen 2006, Madsen & Thomsen 2009a og Madsen & Thomsen 
2015a). Terminologiske ontologier omtales nærmere i afsnit 5.2 Vidensstrukturer. 
 
4.2 Korpusværktøjer  
 
Både traditionelt ordbogsarbejde og terminologiarbejde er tidskrævende, men ved hjælp 
af sprogteknologiske korpusværktøjer kan arbejdet gøres mere effektivt. Vi skelner 
mellem tre hovedtyper: korpusopbygningsværktøjer, korpusanalyseværktøjer og 
ekstraktionsværktøjer, se figur 5. 
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Figur 5. Oversigt over korpusværktøjer 
 
Et ’korpusopbygningsværktøj’ (1-1.2.1) er et ”korpusværktøj, der anvendes til at 
identificere og lagre tekster”. Der er i de senere år udviklet korpusopbygningsværktøjer, 
som anvendes til at finde og downloade relevante tekster fra internettet inden for et 
fagområde (jævnfør for eksempel Barrière 2006; Lassen 2012). Forskellige typer 
korpusser omtales under sprogteknologiske ressourcer i afsnit 5.3 Tekstbanker, korpusser 
og talesprogsdatabaser. 
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Et ’korpusanalyseværktøj’ (1-1.2.2) er et ”korpusværktøj, der anvendes til at identificere, 
behandle og præsentere tekststrenge i en tekst”. Leksikografer og terminologer har altid 
baseret deres arbejde på kontekster, som kan vise noget om betydningen og brugen af ord 
eller termer, men mængden af tekster er i dag overvældende. Ved hjælp af 
korpusanalyseværktøjer kan man analysere store mængder tekst hurtigt.  
 
Et ’ordlisteværktøj’ (1-1.2.2.1) er et ”korpusanalyseværktøj, der anvendes til at generere 
lister over ord i en tekst”, og som en leksikograf eller en terminolog kan bruge til at få 
viden om, hvor hyppigt et ord eller et udtryk (ordstreng) optræder i en tekst. Et 
ordlisteværktøj kan generere forskellige slags ordlister: ’frekvenslister’ (2), hvor ord i en 
tekst er rangeret efter frekvens eller ’nøgleordslister’ (3) med ord, der forekommer med 
usædvanlig høj frekvens i en tekst. Førstnævnte angiver antal forekomster af ord eller 
udtryk. Sidstnævnte giver information om ord eller udtryk, der forekommer med 
usædvanlig høj frekvens i en tekst.  
 
Det er en fordel for oversættere at få præsenteret ord i en kontekst, så de kan se, hvordan 
de bruges i en tekstsammenhæng. Allerbedst er det, hvis teksterne er både på kilde- og 
målsprog (det sprog der oversættes fra og det sprog der oversættes til) for den aktuelle 
oversættelsesopgave. Dette er muligt ved hjælp af et ’konkordansværktøj’ (1-1.2.2.2+1-
1.5.2.1-2), som er en type ”korpusanalyseværktøj, der anvendes til at præsentere et 
bestemt ord eller række af ord i en tekst eller tekstsamling i den sammenhæng, hvori de 
forekommer”, og som for eksempel kan fremstille ’KWIC-lister’ (4) (Key Word In 
Context) på to sprog.  
 
Et konkordansværktøj er også en del af en ’oversættelseshukommelse’ (1-1.5.2.1), der er 
et ”semiautomatisk maskinoversættelsessystem, som lagrer oversatte tekstsegmenter, og 
som præsenterer oversætteren for segmenter, der ligner eller er identiske med det, som 
hun er i gang med”, mens et såkaldt ’alignmentprogram’ (1-1.2.2.3+1-1.5.1.1-1+1-
1.5.2.1-1) er et ”korpusanalyseværktøj, der parrer kilde- og målsprogets segmenter til 
brug for statistisk maskinoversættelse eller oversættelseshukommelse” (jævnfør afsnit 4.5 
Maskinoversættelsessystemer).  
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Til brug i for eksempel termekstraktionsværktøjer (1-1.2.3.1) og relationsekstraktions-
værktøjer (1-1.2.3.2), jævnfør nedenfor, anvendes et ’korpusopmærkningsværktøj’ (1-
1.2.2.4), som er en type ”korpusanalyseværktøj, der anvendes til at tilføje lingvistiske 
informationer til en tekst”. De lingvistiske informationer er typisk ordklasseoplysninger. 
 
Et ’ekstraktionsværktøj’ (1-1.2.3) er en særlig type ”korpusværktøj, som på baggrund af 
forudbestemte parametre anvendes til at udtrække lingvistiske informationer (termer og 
begrebsrelationer) fra en tekst”. Et ’termekstraktionsværktøj’ (1-1.2.3.1) er en type 
”ekstraktionsværktøj, der anvendes til at udtrække termer og informationer om disse fra 
en tekst”, og som på basis af syntaktiske og morfosyntaktiske mønstre eller regler samt 
statistiske beregninger kan udtrække lister over termkandidater med tilhørende 
informationer, svarende til dem der opnås ved hjælp af ordliste- og konkordansværktøjer, 
men for termer, ikke blot for ord. Denne type værktøjer anvender et almensprogligt 
referencekorpus, og hvis de statistiske beregninger indikerer, at ordet eller 
ordkombinationen forekommer oftere i domæneteksterne end i de almensproglige tekster 
i referencekorpusset, stiger sandsynligheden for at ordsekvensen er en term, (jævnfør for 
eksempel Ahmad, Khurshid, Lee Gillam & Lena Tostevin 1999; Lassen 2012). 
 
Der udvikles i dag ’relationsekstraktionsværktøjer’ (1-1.2.3.2), der er en type 
”ekstraktionsværktøj, der anvendes til at udtrække begrebsrelationer”. På basis af 
begrebsrelationerne kan der automatisk opstilles udkast til ’terminologiske ontologier’ 
(1-2.2.1) (jævnfør for eksempel Barrière 2006; Lassen 2012). I figur 6 er vist et udkast til 
en terminologisk ontologi, som er resultatet af anvendelsen af et relations-
ekstraktionsværktøj. 
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Figur 6. Eksempel på udkast til terminologisk ontologi  
 
4.3 Informationssøgningsværktøjer 
 
Et ’informationssøgningsværktøj’ (1-1.3) er et ”sprogteknologisk værktøj, der anvendes 
til at søge informationer i elektroniske ressourcer”. Informationssøgningsværktøjer 
omfatter en række værktøjer til fremfinding af dokumenter og fakta, og hertil regner vi 
ligeledes spørgsmål-svar-systemer samt værktøjer til sentiment-analyse. Disse værktøjer 
kan være baseret på statistiske metoder (nøgleordsbaserede søgeværktøjer) eller på 
semantisk analyse (ontologibaserede søgeværktøjer).  
 
I figur 7 er der to inddelingskriterier under begrebet’informationssøgningsværktøj’ 
(FUNKTION og METODE), hvilket betyder, at der kan findes kombinationer af 
begreberne. For eksempel kan et ’dokumentsøgningsværktøj’ være et ’nøgleordsbaseret 
dokumentsøgningsværktøj’ eller et ’ontologibaseret dokumentsøgningsværktøj’. 
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Figur 7. Oversigt over informationssøgningsværktøjer 
 
Et ’dokumentsøgningsværktøj’ (1-1.3.1) er et ”informationssøgningsværktøj, hvor 
søgeresultatet er links til dokumenter”, mens et ’faktasøgningsværktøj’ (1-1.3.2) er et 
”informationssøgningsværktøj, hvor søgeresultatet er faktuelle oplysninger i form af 
uddrag af dokumenter”. I Google foretager man normalt dokumentsøgninger, men man 
kan også foretage faktasøgninger. Hvis man søger på "zebra" med anførselstegn, henvises 
til alle internetsider eller dokumenter, hvori ordet zebra er indeholdt. Hvis man i stedet 
søger: define: zebra fås en definition af ordet, dvs. fakta. Man får et uddrag af et 
dokument, hvoraf definitionen kan udledes, med link til hele dokumentet. Det 
traditionelle dokumentsøgningsværktøjer et ’nøgleordsbaseret søgeværktøj’ (1-1.3.5), det 
vil sige et ”informationssøgningsværktøj, der anvender tekstuel genkendelse baseret på 
forekomst af nøgleord i teksten”.   
 
Der forskes i ’ontologibaserede søgeværktøjer’ (1-1.3.6),  det vil sige 
”informationssøgningsværktøjer, der anvender semantisk viden i leksikalske ressourcer i 
form af ordnet eller ontologier”.29  
 
                                                
29 Se for eksempel OntoQuery-projektet (2015) og Siabo-projektet (2015). 
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Et ’spørgsmål-svar-system’ (1-1.3.5) er et ”informationssøgningsværktøj, der via skriftlig 
eller mundtlig interaktion assisterer brugeren ved at svare på spørgsmål i naturligt sprog”. 
Spørgsmål-svar-systemer er i stand til at føre en dialog med brugeren og via skriftlig eller 
mundtlig interaktion assistere brugeren ved at svare på spørgsmål i naturlige sætninger. 
Denne type systemer anvendes for eksempel på sygehuse til at diagnosticere patienter og 
under operationer. IBM’s store computer Watson, som slog to Jeopardy-storvindere i en 
dyst, anvender en form for spørgsmål-svar-system og bruger sin styrke til på ganske kort 
tid at søge i store mængder data, finde det mest sandsynlige svar og svare i naturligt, det 
vil sige menneskeligt sprog. 
 
Til denne type systemer hører de såkaldte chatbots. En ’chatbot’ (1-1.3.3.1) er et 
”spørgsmål-svar-system, der simulerer en intelligent konversation med en eller flere 
brugere”. Et velkendt eksempel er IKEAs chatbot, ’Spørg Anna’, som svarer på 
spørgsmål fra kunder.  
 
Et ’værktøj til sentiment-analyse’ (1-1.3.4) er et ”informationssøgningsværktøj, der 
udtrækker subjektive udsagn fra en større tekstmængde for at analysere tendenser inden 
for et givet emne”. Denne type værktøjer anvendes i forskning og kommercielt, for 
eksempel når virksomheder hos eksperter køber sig til viden om forbrugernes holdning 
til netop deres virksomhed eller produkter. Med disse værktøjer udtrækkes subjektive 
udsagn fra en større tekstmængde fra for eksempel de sociale medier for at analysere 
positive eller negative tendenser.  
 
4.4 Værktøjer til tekstproduktion 
 
Et ’værktøj til tekstproduktion’ (1-1.4) er et ”sprogteknologisk værktøj til produktion og 
kontrol af tekster i elektronisk form”.  
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Figur 8. Oversigt over værktøjer til tekstproduktion 
 
Værktøjer til tekstproduktion kan være værktøjer, som anvendes til at producere og 
kontrollere en tekst, uanset om det er en kildetekst (tekst der skal oversættes) eller en 
måltekst (oversat tekst).  
 
Et ’tekstbehandlingssystem’ (1-1.4.1) er et ”værktøj til tekstproduktion, der anvendes til 
at skrive og redigere tekster”. Denne type  findes i forskellige versioner (oftest) med 
indbyggede sprogbrugstjekkere i form af stavekontrol og grammatiktjekker.  
 
En ’sprogbrugstjekker’ (1-1.4.2) er et ”værktøj til tekstproduktion, der anvendes til at 
sikre at en bestemt sprogbrug overholdes i en tekst”. Underbegreberne til 
sprogbrugstjekker (1-1.4.2) indgår i en del-helheds-relation til tekstbehandlingssystem 
eller forfatterværktøj, og har derfor kombinerede notationer. En ’stavekontrol’ (1-1.4.1-
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1+ 1-1.4.2.1+1-1.4.2.5-1) er en ”type sprogbrugstjekker, der anvendes til at kontrollere 
stavningen af ord i et tekstdokument”, mens en ’grammatiktjekker’ (1-1.4.1-2+1-
1.4.2.2+1-1.4.2.5-2) er en ”sprogbrugstjekker, der anvendes til at kontrollere 
grammatikken i en tekst”. Det vil sige, at de kontrollerer henholdsvis, om teksten 
overholder de gængse retskrivningsregler, og om de grammatiske regler for det 
pågældende sprog er overholdt.  
 
Forfatterværktøjer er applikationer, der skal installeres separat. Et ʼforfatterværktøjʼ (1-
1.4.2.5) er en ”sprogbrugstjekker, der anvendes til at producere klare og entydige tekster, 
hvor terminologien er korrekt og konsekvent, og syntaksen og skrivestilen er ensartet”. 
Et sådant værktøj består af en ’stiltjekker’ (1-1.4.2.3+1-1.4.2.5-3), det vil sige en 
”sprogbrugstjekker, der tjekker stilleje og brugen af tempus i en tekst” og et ’værktøj til 
kontrol af ordforråd’ (1-1.4.2.4+1-1.4.2.5-4), det vil sige en ”sprogbrugstjekker, der 
kontrollerer ordforrådet i en tekst på basis af forudbestemte regler”.  
 
Et ’resumeringsværktøj’ (1-1.4.3) er et ”værktøj til tekstproduktion, der anvendes til 
automatisk resumering af indholdet i en tekst”. Disse værktøjer anvender enten en 
statistisk fremgangsmåde eller en semantisk analyse af teksten. Der findes kommercielle 
værktøjer – primært for engelsk. For dansk, og for de øvrige nordiske sprog, er sådanne 
værktøjer stadig på udviklingsstadiet.  
 
4.5 Maskinoversættelsessystemer 
 
Et ’maskinoversættelsessystem’ (1-1.5) er et ”sprogteknologisk værktøj, der oversætter 
eller understøtter oversættelsen af tekster fra et sprog til et andet”.  
 
Systemer til maskinoversættelse inddeles i ’fuldautomatiske maskinoversættelses-
systemer’ (1-1.5.1) og ’semiautomatiske maskinoversættelsessystemer’ (1-1.5.2) 
(Computer-Aided machine Translation systems, CAT). 
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 Figur 9. Oversigt over maskinoversættelsessystemer 
 
I daglig tale mellem sprogfolk er maskinoversættelsessystem lig med fuldautomatisk 
maskinoversættelsessystem, men vi har for overskuelighedens skyld udarbejdet 
begrebsmodellen lidt anderledes og indført begrebet maskinoversættelsessystem som 
overbegreb for de to. 
 
Et ’fuldautomatisk maskinoversættelsessystem’ (1-1.5.1) er et ”maskinoversættelses-
system, som uden brugerinteraktion oversætter en given tekst til en relativt forståelig 
måltekst”. De fuldautomatiske maskinoversættelsessystemer arbejder efter to principper: 
statistisk eller regelbaseret. Et ’statistisk maskinoversættelsessystem’ (1-1.5.1.1) 
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anvender statistiske metoder på bilingvale korpusser til at fremkomme med den mest 
sandsynlige oversættelse af en given tekst (META-NET White Paper Series, (2015), 
Braasch (2006)). Et ’regelbaseret maskinoversættelsessystem’ (1-1.5.1.2) er baseret på 
anvendelse af grammatiske regler, og er udstyret med en ’sprogteknologisk ordbog’, (1-
2.1.4), som systemet slår op i jævnfør afsnit 5.1. Disse sidstnævnte har vist sig at være 
mindre pålidelige, eftersom det kan være vanskeligt at programmere sig ud af sprogets 
finurligheder. De statistisk baserede maskinoversættelsessystemer, derimod, udnytter 
computerens evne til på basis af store mængder data at udregne et sandsynligt svar på 
ganske kort tid. 
 
De fuldautomatiske maskinoversættelsessystemer kan være offentligt tilgængelige, som 
vi kender fra for eksempel Google Translate, hvor man fodrer maskinoversættelses-
systemet med en kildetekst og som resultat får en mere eller mindre forståelig måltekst 
med til tider meget uheldige og direkte forkerte oversættelser. Maskinoversættelses-
systemerne findes desuden til professionelt brug. Der er dog delte meninger om nytten af 
de fuldautomatiske maskinoversættelsessystemer til professionelt brug. Nogle synes, at 
de er fantastiske, fordi de sparer oversætteren for en del tastearbejde, mens andre ser dem 
som et onde, fordi de ikke gør det godt nok, og oversætteren skal ændre så meget i teksten, 
at han/hun lige så godt kunne have skrevet det hele fra starten.  
 
Der er desuden forskel på, hvilke teksttyper og til hvilket formål man bør anvende 
fuldautomatisk maskinoversættelse. Fuldautomatiske maskinoversættelsessystemer 
egner sig ikke godt til litterære værker, mens de fungerer fortræffeligt til mere 
standardiserede teksttyper som juridiske, økonomiske og tekniske tekster. Nogle synes, 
at det fungerer fint med en råoversættelse af en tekst, hvis det blot drejer sig om at få en 
ide om, hvad teksten handler om. Såfremt en tekst er ”forretningskritisk”, er det dog ikke 
hensigtsmæssigt alene at forlade sig på en fuldautomatisk oversættelse. 
 
Statistiske maskinoversættelsesystemer foretager alignering på ord- og fraseniveau og 
ikke på hele tekstsegmenter, som det er tilfældet i semiautomatiske oversættelses-
systemer.  Et ’semiautomatisk maskinoversættelsessystem’ (1-1.5.2) er et ”maskin-
oversættelsessystem, hvor der er interaktion med oversætteren”. De semiautomatiske 
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maskinoversættelsessystemer er professionelle værktøjer til maskinstøttet oversættelse. 
En ’oversættelseshukommelse’ (1-1.5.2.1) er et ”semiautomatisk maskinoversættelses-
system, som lagrer oversatte tekstsegmenter og som præsenterer oversætteren for 
segmenter, der ligner eller er identiske med det, som hun er i gang med”. De assisterer 
altså oversætteren ved at foreslå en oversættelse på basis af tidligere oversatte tekster. 
Forslagene er baseret på statistiske udregninger af overensstemmelsesgraden mellem 
kildeteksten og tidligere oversatte tekster. Der er altså tale om en delvist manuel metode, 
hvor det er oversætteren, der vurderer og vælger det tekstsegment, som er bedst.  
 
Oversættelseshukommelsen består dels af et ’konkordansværktøj’ (1-1.2.2.2+1-1.5.2.1-
2), som er et ”korpusanalyseværktøj, der anvendes til at præsentere et bestemt ord eller 
række af ord i en tekst eller tekstsamling i den sammenhæng”, hvori de forekommer, dels 
af et såkaldt ’alignmentprogram’ (1-1.2.2.3+1-1.5.1.1-1+1-1.5.2.1-1), som er et 
”korpusanalyseværktøj, der parrer kilde- og målsprogets segmenter til brug for statistisk 
maskinoversættelse eller oversættelseshukommelse”. Denne type maskinoversættelses-
system kombineres med et ’terminologistyringsværktøj’ (1-1.1.1), således at 
maskinoversættelsessystemet både genfinder tidligere oversatte segmenter, der ligner det 
aktuelle, og samtidig automatisk finder relevante termer i en termbase. Med sådanne 
værktøjer kan oversætteren trække på egne og andres tidligere oversættelser, 
oversættelsen bliver konsistent, og der spares tid. Det vil sige, at produktiviteten og 
kvaliteten stiger. 
 
Man kan sige, at en oversættelseshukommelsefungerer som en bank – hver gang man 
oversætter, opbygger man en opsparing. Når man oversætter, sætter man automatisk 
segmenter i banken, som man senere kan trække på.  
 
Ud over fuldautomatiske og semiautomatiske maskinoversættelsessystemer taler man 
desuden om hybride maskinoversættelsessystemer (ikke medtaget i den terminologiske 
ontologi), som kombinerer den fuldautomatiske maskinoversættelse med brugen af 
oversættelseshukommelse,  jævnfør META-NET White Paper Series (2015:9). Dette 
giver en endnu højere effektivitet og oversættelseskvalitet, idet man udnytter fordelene 
ved begge maskinoversættelsessystemtyper. Oversættelseshukommelsen lagrer og 
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genbruger allerede oversat tekst, mens det fuldautomatiske maskinoversættelsessystem er 
godt til ny og ukendt tekst. 
 
For at få det bedste resultat, bør man redigere kildeteksten før oversættelse for at 
konsekvensrette termer med mere og udrydde eventuelle fejl. Uanset om man anvender 
fuldautomatiske eller semiautomatiske maskinoversættelsessystemer, er det desuden 
oftest nødvendigt at efterredigere målteksten, alt efter hvilket formål teksten skal 
anvendes til. I denne efterredigering, også kaldet post-editering, et begreb som specifikt 
anvendes i forbindelse med efterredigering af maskinoversat tekst, forbedres teksten så 
den stilistisk og kvalitetsmæssigt lever op til det formål, hvortil den er beregnet. Der er 
forskel på, hvor meget tid der bruges på post-editering, alt efter om teksten blot skal give 
forståelesen af et emne, eller om den er forretningskritisk. 
 
4.6 Taleteknologiske værktøjer 
 
’Taleteknologiske værktøjer’ (1-1.6) er en type sprogteknologiske værktøjer, der 
anvendes til at behandle det talte sprog. De inddeles i talegenkendelsesværktøjer (1-1.6.1) 
og talesynteseværktøjer (1-1.6.2), taleteknologiske akustiske værktøjer (1-1.1.6.3) og 
transkriptionsværktøjer (1-1.6.4).  
 

 
Figur 10. Oversigt over taleteknologiske værktøjer 
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Et ’talegenkendelsesværktøj’ (1-1.6.1) er et ”taleteknologisk værktøj, der fungerer ved 
tale til tekst”. Et ’talesynteseværktøj’ (1-1.6.2) er et ”taleteknologisk værktøj, der, 
fungerer ved tekst til tale”. Førstnævnte gør det muligt at diktere en tekst til en computer. 
Denne type værktøjer fungerer bedst, når de er trænet til en bestemt stemme. Sidstnævnte 
fungerer ved, at computeren læser en skreven tekst op. Det kan være talebesværede, der 
konverserer ved hjælp af denne type værktøj, eller blinde, der får læst indholdet af en 
hjemmeside op.  
 
Et ’taleteknologisk akustisk værktøj’ (1-1.6.3) er et ”værktøj til akustisk analyse af 
lydsignaler” med særligt henblik på identifikation, karakterisering og adskillelse af 
meningsbærende talesegmenter, typisk rettet mod talens fonetiske niveau.  
 
Et ’transskriptionsværktøj’ (1-1.6.4) er et ”værktøj til annotation af lydsignaler, med 
særligt henblik på identifikation, karakterisering og adskillelse af meningsbærende 
talesegmenter, typisk rettet mod talens morfologiske og leksikalske niveau”. Finere 
transskription kan desuden inddrage det fonetiske og akustisk-fonetiske niveau, for 
eksempel tidskodning af foner (sproglyde). Transskriptionsværktøjer er typisk manuelle, 
men kan også inddrage halv- eller helautomatiske funktioner. 
 
5 Sprogteknologiske ressourcer 
 
Ved ’sprogteknologisk ressource’ (1-2) forstås en ”sproglig ressource, der anvendes i 
eller ved hjælp af sprogteknologiske værktøjer”. For små sprog er det vigtigt, at der 
udvikles sprogteknologiske værktøjer, som kan behandle disse små sprog, og som har 
brugergrænseflader på disse sprog (jævnfør afsnit 7 og Sprog til tiden 2008:70). Det 
kunne for eksempel være tekstbehandlingssystemer, maskinoversættelsessystemer og 
taleteknologiske værktøjer. 
 
Sprogteknologiske ressourcer (1-2) kan i store træk inddeles i: 

 Leksikalske datasamlinger (1-2.1) 
 Vidensstrukturer (1-2.2) 
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 Tekstbanker (1-2.3) 
 Korpusser (1-2.4) 
 Talesprogsdatabaser (1-2.5) 

 
5.1 Leksikalske datasamlinger 
 
En ’leksikalsk datasamling’ (1-2.1) er en ”sprogteknologisk ressource, der lagrer 
informationer om leksikalske enheder, det vil sige ord og termer”. Man kan opdele 
leksikalske datasamlinger i terminologiske datasamlinger (1-2.1.1), elektroniske 
ordbøger (1-2.1.2), ordnet (1-2.1.3), nomenklaturer (1-2.1.4) og sprogteknologiske 
ordbøger (1-2.1.5). Se figur 11 nedenfor.  
 
En ’terminologisk datasamling’ (1-2.1.1) er en ”leksikalsk datasamling, der anvendes til 
at systematisere, lagre, opdatere og fremsøge informationer om termer på et eller flere 
sprog”. Terminologiske datasamlinger opdeles i termbaser (1-2.1.1.1+1-1.1.1-1) og 
termbanker (1-2.1.1.2+1-1.1.1-2), som begge indgår i terminologistyringsværktøjer (1-
1.1.1), jævnfør Figur 11. 

 
Figur 11. Oversigt over leksikalske datasamlinger 
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En ’termbase’ (1-2.1.1.1+1-1.1.1-1) er en type ”terminologisk datasamling, som stilles til 
rådighed for en specificeret mængde af brugere”. Termbaser kan være lokale, 
enkeltbrugerressourcer eller de kan være beregnet til alle ansatte i en virksomhed. Hvis 
en virksomhed for eksempel udliciterer oversættelser til oversættelsesbureauer, er det 
almindeligt, at virksomhedens termbase gøres tilgængelig for oversætterne. Ligeledes 
anvendes termbaser, hvis en virksomhed udliciterer udvikling af software til udviklere i 
andre lande. Her sikrer termbasen, at software-udviklerne har den samme forståelse af 
begreber, som er centrale for det pågældende software. 
 
En ’termbank’ (1-2.1.1.2+1-1.1.1-2) er en ”terminologisk datasamling, som stilles til 
rådighed for en bred og uspecificeret mængde af brugere”, og som typisk oprettes af 
virksomheder eller organisationer. Offentlige myndigheder opretter termbanker, ofte 
kaldet begrebsbaser, som fastlægger definitionen af begreber inden for et bestemt 
domæne, for eksempel sundhedsdomænet. Som eksempler kan nævnes 
sundhedsvæsenets begrebsbase (2015) i Danmark, og Socialstyrelsens termbank (2015) i 
Sverige. De nævnte begrebsbaser omfatter ikke blot termer og definitioner, men også 
terminologiske ontologier. 
 
I Sverige og Finland har man allerede nationale termbanker (se Nilsson, Kanner & 
Onikki-Rantajääskös artikel i denne bog), som anvendes flittigt, se Rikstermbanken 
(2015), TEPA – Sanastokeskus TSK:n termipankki (2015) og Vetenskapstermbanken i 
Finland (2015), mens Norge har Språkrådets termwiki (2014) og Termbasen SNORRE 
(2015), og Island har en termbank med terminologi inden for 41 emner: Íðorðabankinn 
(2015). I Danmark arbejder en forskningsgruppe på at skabe grundlaget for en dansk 
terminologi- og vidensbank, DanTermBank-projektet (2015).  
 
På europæisk plan findes EU’s tværinstitutionelle termbank IATE (Inter-Active 
Terminology for Europe) (2015),  og derudover findes for eksempel EuroTermBank 
(2015), som er oprettet af et konsortium med det formål at konsolidere og harmonisere 
terminologiarbejdet mellem EU-medlemsstaterne.  
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En ’elektronisk ordbog’ (1-2.1.2) er en ”leksikalsk datasamling, der anvendes til opslag i 
ordbogsdata i elektronisk form”. Der findes utallige elektroniske ordbøger (en- eller 
flersproglige, almensproglige eller fagsproglige), som er frit tilgængelige på nettet. En 
del tosproglige ordbøger, der omfatter et af de små sprog, for eksempel et af de nordiske 
sprog, kan dog kun tilgås mod betaling. 
 
Der kan skelnes mellem online alfabetiske ordbøger og online begrebsordbøger. En 
’online alfabetisk ordbog’ (1-2.1.2.1) er en ”elektronisk ordbog med alfabetisk ordning 
af opslagsord”, hvorimod en ’online begrebsordbog’ (1-2.1.2.2) er en ”elektronisk 
ordbog, hvor opslagsordene er ordnet efter emne og betydning”. Vi har her kun medtaget 
online ordbøger, da trykte ordbøger falder uden for rammerne af denne artikel, der handler 
om sprogteknologi. Eftersom begge typer ordbøger er elektroniske, er ordningen af 
opslagsordene ikke afgørende for søgningen, hvis brugeren søger efter et bestemt ord. 
Men ideen med begrebsordbøger er, at brugeren kan anvende systematikken til at finde 
ind til et ord, som han/hun ikke kan huske eller ikke kender på forhånd, og dette gælder 
for såvel elektroniske som ikke elektroniske begrebsordbøger. Den mest kendte 
begrebsordbog er Roget's Thesaurus, som blev udarbejdet i 1805 af Peter Mark Roget og 
første gang udgivet i 1852, og som nu er online tilgængelig (Roget’s Thesaurus 2015). 
Den omfatter seks primære klasser og et stort antal underklasser.  
 
Et ’ordnet’ (1-2.1.3) er en ”leksikalsk datasamling, der anvendes til betydningsadskillelse 
af ord ved hjælp af semantiske relationer”, og som ligeledes kan anvendes i 
sprogteknologiske værktøjer. Et af de mest kendte ordnet er Princeton WordNet (2015), 
som betegnes som en leksikalsk database. Der findes ordnet på flere forskellige sprog, 
også de nordiske sprog, jævnfør Wordnets in the World (2015).  
 
En ’nomenklatur’ (1-2.1.4) er en ”leksikalsk datasamling, der anvendes til systematisk 
navngivning af enheder inden for et fagområde”. Et eksempel er Dansk kemisk 
nomenklatur (2015), som indeholder systematisk navngivning af kemiske stoffer. 
 
Mange sprogteknologiske værktøjer trækker på en ’sprogteknologisk ordbog’ (1-2.1.5), 
som er en ”leksikalsk datasamling, der er en del af et system til natursprogsbehandling, 
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og som systematisk beskriver et sprogs ord med hensyn til morfologi, syntaks og 
semantik”. Et ’fuldautomatisk maskinoversættelsessystem’ (1-1.5.1) indeholder for 
eksempel en sprogteknologisk ordbog. 
 
5.2 Vidensstrukturer 
 
En ’vidensstruktur’ (1-2.2) er en ”sprogteknologisk ressource, der anvendes til at 
systematisere emner og begreber”. En oversigt over nogle relevante typer af 
vidensstrukturer er vist i Figur 12. Vi skelner her mellem modeller (1-2.2.1), 
klassifikationssystemer (1-2.2.2) og tesaurusser (1-2.2.3) (jævnfør Madsen & Thomsen 
2009b).  
 
En ’model’ (1-2.2.1) er en ”vidensstruktur, der anvendes til forenklet repræsentation af 
viden om fænomener”. Ontologier (1-2.2.1.1) og datamodeller (1-2.2.1.2) er typer af 
modeller. Ofte bruges datamodel synonymt med ontologi, men en ’ontologi’ (1-2.2.1.1) 
er en ”model til beskrivelse af viden om begreber”, mens en ’datamodel’ (1-2.2.1.2) er en 
”model til beskrivelse af data i et it-system” (jævnfør også Madsen & Thomsen 2015a). 
Der findes mange forskellige inddelinger af ontologier, herunder web-ontologier, som 
omtales i forbindelse med semantic web, jævnfør Ontology Wiki (2015). Her vil vi 
fokusere på ’terminologiske ontologier’ (1-2.2.1.1.1), som er ”ontologier inden for et 
givet emneområde der beskriver faglige begreber ved hjælp af indbyrdes relationer og 
karakteristiske træk”.  
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 Figur 12. Oversigt over vidensstrukturer 
 
Almindelige ordbøger indeholder sjældent viden om specifikke fagbegreber. Ofte må 
man læse længere tekster og sammenligne flere hjemmesider, for at opnå en forståelse af 
begreberne inden for det emne, der søges viden om. Der er derfor behov for let adgang til 
den type struktureret viden, som findes i terminologiske ontologier.30 
 

                                                
30 Se mere om principper for og værktøjer til modellering og håndtering af terminologiske ontologier i 
Madsen (1999), Madsen (2006), Madsen (2012) og Madsen, Thomsen og Vikner (2004). 
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I terminologiske ontologier kan der udover trækspecifikationer til hvert begreb knyttes en 
definition, kilder (hvor der kan findes yderligere informationer), ækvivalenter på 
fremmedsprog, kommentarer vedrørende sprogbrug eller andre supplerende 
informationer. En terminologisk ontologi kan anvendes til konsistent begrebsafklaring, 
det vil sige betydningsadskillelse og fastlæggelse af definitioner, og den er en 
forudsætning for, at man kan forstå begreber og anvende dem korrekt. Det er netop en 
terminologisk ontologi, som vi anvender som basis for denne artikel. 
 
En terminologisk ontologi kan også karakteriseres som en slags ’begrebslandskab’, som 
brugeren kan navigere rundt i, ligesom når man navigerer i et kort. Dette giver mulighed 
for at få et overblik over et domænes begreber samt at finde et begreb uden at kende den 
anvendte term. 
 
Et ’klassifikationssystem’ (1-2.2.2) er en ”vidensstruktur, der anvendes til inddeling af 
fænomener i klasser”. En ’taksonomi’ (1-2.2.2.1) er et ”klassifikationssystem til inddeling 
af kategorierne inden for et domæne”. Oprindeligt anvendtes taksonomi om en 
systematisering af et videnskabeligt område ved at navngive og klassificere de relevante 
enheder, for eksempel planter eller dyr, jævnfør Den Danske Ordbog (2015). Men i dag 
anvendes taksonomi for eksempel også om en metadata-taksonomi, jævnfør Madsen & 
Thomsen (2008). Et ’emneklassifikationssystem’ (1-2.2.2.2) er en type ”vidensstruktur, 
der anvendes til inddeling af fænomener i emneområder”. Emneklassifikationssystemer 
anvendes blandt andet i termbaser til en overordnet inddeling i emner, således at det er 
muligt at indsnævre søgningen efter termer til et bestemt emne.  
 
En ’tesaurus’ (1-2.2.3) er en type ”vidensstruktur, der anvendes til indeksering og 
informationssøgning”. Det er en slags ordlister, der består af emneord, som er fastlagt 
med hensyn til både form, betydningsindhold og indbyrdes relationer. Af disse emneord 
udvælges såkaldte deskriptorer, som er anbefalet til indekserings- og søgeformål. 
Tesaurusser er beslægtet med begrebsordbøger (engelsk: thesaurus), jævnfør online 
begrebsordbøger i Figur 11 (1-2.1.2.2), hvor opslagsordene er ordnet efter emne og 
betydning i stedet for alfabetisk.  
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I et finsk ontologiprojekt, FinnONTO, er der på basis af almene og domænespecifikke 
ontologier opbygget en almen finsk ontologi (jævnfør Hyvönen, Viljanen, Tuominen & 
Seppälä 2008 og Seppäläs artikel i denne bog). ”Hvornår er noget en ontologi, en 
taksonomi eller en tesaurus?” – det er et hyppigt spørgsmål, som kan besvares ved at 
studere en terminologisk ontologi som den i Figur 12. Ontologier (1-2.2.1.1) 
repræsenterer viden og beskriver begreber, taksonomier (1-2.2.2.1) anvendes til 
klassificering af entiteter, mens tesaurusser (1-2.2.3) anvendes til indeksering og søgning.  
 
5.3 Tekstbanker, korpusser og talesprogsdatabaser 
 
I dette afsnit gennemgås tekstbanker (1-2.3), korpusser (1-2. 4) og talesprogsdatabaser 
(1-2.5), som alle er typer af sprogteknologiske ressourcer (1-2), jævnfør Figur 13. 
 
En ’tekstbank’ (1-2.3) er en ”sprogteknologisk ressource, som er en organisatorisk ramme 
for indsamling, behandling og formidling af digitale tekster”. Den indeholder et eller flere 
tekstkorpusser. Et ’korpus’ (1-2.4) er en ”sprogteknologisk ressource, der indeholder en 
samling af data, som anvendes til sproglig analyse af enten skrevet eller talt sprog 
(tekstkorpus eller talesprogskorpus)”. Et korpus kan indeholde data fra ét eller flere 
medier (monomedialt eller multimedialt), og det kan indeholde data til analyse af én af 
de menneskelige udtryksformer (monomodalt eller multimodalt). 
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  Figur 13. Oversigt over forskellige typer af korpusser 
 
Et ’tekstkorpus’ (1-2.3-1 +1-2.4.1) er et ”korpus der indeholder tekster udvalgt på basis 
af bestemte kriterier”. Som det ses af oversigten i figur 13, er der mange forskellige typer 
tekstkorpusser. Her vil vi blot nævne dem, men ikke komme nærmere ind på dem. Et 
tekstkorpus kan indeholde tekster på ét eller flere sprog, jævnfør afsnit 4.2 
Korpusværktøjer og 4.5 Maskinoversættelsessystemer. Det kan være opmærket med 
lingvistiske oplysninger eller referencer (forfatter, årstal, mm.), det kan være 
domænespecifikt eller almensprogligt. Et ’talesprogskorpus’ (1-2.4.2) er et ”korpus, der 
indeholder en afgrænset samling af talte data i digital form”. Figur 14 giver en oversigt 
over talesprogskorpusser. 
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Talesprogskorpusser kategoriseres efter form i henholdsvis fri tale-korpusser (1-2.4.2.1) 
og indlæsningskorpusser (1-2.4.2.2), samt efter annotering i henholdsvis ikke-annoterede 
talesprogskorpusser (1-2.4.2.3) og annoterede talesprogskorpusser (1-2.4.2.4). At 
annotere vil sige at opmærke indholdet i et korpus med informationer om stavning, 
sproglyde og tidsekvenser. En ’talesprogsdatabase’ (1-2.5) er en ”sprogteknologisk 
ressource, der indeholder taledata i form af bearbejdede lyde”, dvs. ’lydstumper’, der skal 
bruges til at sammensætte en ønsket ytring ved hjælp af et ’talesynteseværktøj’ (1-1.6.2), 
jævnfør figur 13.  

 
Figur 14. Oversigt over forskellige typer af talesprogskorpusser 
 
6 Hvem anvender sprogteknologi i dag og hvordan? 
 
Sprogteknologi anvendes af professionelle forfattere og oversættere. Den anvendes af 
personer med læse- og skrivevanskeligheder og funktionshæmmede personer, for 
eksempel blinde eller afasipatienter. Den anvendes af alle i hverdagen på mobiltelefonen, 
på computeren, i telefonkøen til det offentlige og mange, mange andre steder. Ifølge 
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Bente Maegaard, Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet er 
sprogteknologi 
 

et hjælpemiddel i hverdagen, både for brede brugergrupper og for grupper med særlige behov, for 
eksempel handicappede. Teknologien kan effektivisere arbejdsprocesser markant, for eksempel ved 
at lette håndteringen af store informationsmængder. (Maegaard 2006: 18)  

Virksomheder og organisationer anvender sprogteknologi i tekstproduktion, når de 
kontrollerer sprogbrug og stilleje. For eksempel anvender Microsoft et program, som de 
selv har udviklet til at luge ud i potentielt anstødeligt sprog, når de skriver vejledninger 
og kursusmateriale til deres produkter. 
 
Inden for oversættelsesverdenen anvendes i høj grad sprogteknologi som hjælpeværktøj 
til at effektivisere arbejdsprocesser. Der er en stigende mængde oversættelser, eftersom 
tekster publiceres i internationale kredse. Der er et stigende krav til hastigheden, hvormed 
disse oversættelser skal ud. Og der er et stigende krav til lave priser for oversættelse. Her 
hjælper teknologien. Samtidig kan teknologien hjælpe tekstforfatteren til at skrive en tekst 
med konsekvent sprogbrug, som dermed ikke giver anledning til misforståelser fra 
hverken oversætterens eller læserens side.  
 
Mange organisationer og især offentlige institutioner har fokus på ensartethed i 
sprogbrugen og det at skabe en fælles forståelse af de anvendte begreber. Det viser sig 
nemlig ofte, at der i en organisation er mange forskellige opfattelser af, hvad de enkelte 
termer, som anvendes i dagligdagen, egentlig betyder. Eller at man anvender flere termer 
for samme begreb. Derfor anvender de værktøjer til afklaring af begrebers indbyrdes 
sammenhæng og betydning – begrebsmodelleringsværktøjer. Det gælder for eksempel it-
virksomheden KMD i Danmark, Socialstyrelsen i Sverige og Socialstyrelsen i Danmark. 
 
7 Perspektiver  
 
Bente Maegaard udtrykte i 2006 endvidere: 
 

For at få det fulde udbytte af informationssamfundet skal man kunne betjene teknologien på sit 
modersmål, det sprog man udtrykker sig bedst på. (Maegaard 2006: 22) 
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Det vil sige, at islændinge skal kunne anvende tekstbehandlingssystemer med 
brugergrænseflade på islandsk, finner på finsk og svenskere på svensk. I Norge og Island 
har der været udfordringer med at få Microsoft til at udvikle grænseflader på de enkelte 
sprog. Det er lykkedes nu, men der mangler stadig stavekontrol på islandsk, og der findes 
ingen grammatikkontrol på nynorsk. 
 
Maegaard (2006) skrev endvidere: 
 

”Små sprogområder som det danske har et særligt stort behov for sprogteknologi til at sikre 
nationalsproget mod domænetab.” (Maegaard 2006: 23)  

Ifølge Maegaard (2006: 19) har borgerne i alle lande ret til at skaffe sig, forstå, bearbejde 
og producere information, og at gøre det på deres eget sprog. 
 
Det er ikke kun det danske sprog, der risikerer at tabe terræn til især engelsk. De øvrige 
nordiske sprog er også små sprog, der tales af under 10 millioner indbyggere.  Der er 
derfor et stort behov for sprogteknologi for og på alle de nordiske sprog. 
 
Det er dog også på disse sprog, at udviklingen ikke sker tilstrækkeligt hurtigt, fordi der 
ikke er penge nok i det for industrien, eftersom markedet ikke er stort. Men det kan godt 
betale sig at investere i sprogteknologi fordi: 
 

 Sprogteknologi gør det lettere at afklare begreber og systematisere viden inden for 
et specifikt domæne. 

 Sprogteknologi bidrager til at virksomheder og organisationer kan holde styr på 
deres viden. 

 Sprogteknologi kan gøre tekster lettere at forstå, fordi de bliver mere konsekvente 
og korrekte.  

 Sprogteknologi giver mulighed for hurtigt at oversætte store mængder tekst. 
 Sprogteknologi øger mængden og kvaliteten af oversatte tekster.  
 Sprogteknologi skaber øgede muligheder for at publicere tekster parallelsprogligt 

og dermed bevare små sprogs anvendelse af fagterminologi. 
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 Sprogteknologi kan assistere mennesker med høre- eller synshandikap i deres 
arbejde og deres færden. 

 
Terminologi er en vigtig komponent i sprogteknologiske værktøjer. I faglig og i 
international sammenhæng er terminologi og terminologistyring en forudsætning for at 
kommunikere klart og tydeligt. Vi har i denne artikel gennemgået en lang række 
sprogteknologiske værktøjer, som er beregnet til terminologistyring, eller som anvender 
terminologiske ressourcer. I den stigende internationale konkurrence bliver det til 
stadighed vigtigere at kunne levere høj kvalitet på kort tid for så få penge som muligt. 
Tendensen er, at de store virksomheder ikke længere selv har interne 
oversætterafdelinger, men anvender eksterne oversætterbureauer, som konkurrerer på 
prisen. Det kræver, at organisationerne har styr på terminologien, at de kan håndtere den 
og stille den til rådighed for oversætterne. Det er blevet tydeligt for organisationerne, at 
de kan spare ressourcer, og jo hurtigere det skal gå, jo større er behovet for 
(fuldautomatisk) maskinoversættelse, og jo mere skal der være styr på terminologien, for 
at man kan spare på efterredigering og undgå fejl, som efterfølgende kan føre til store 
omkostninger. 
 
I Norden er der en lang tradition for terminologiabejde og udvikling af sprogteknologiske 
værktøjer til udarbejdelse og håndtering af terminologiske informationer. De nordiske 
terminologiorganisationer arbejder snævert sammen inden for Nordterm (2015), som er 
et samarbejdsforum for nordiske organisationer, der beskæftiger sig med 
terminologiarbejde, terminologiuddannelse og terminologiforskning. På Nordterms 
hjemmeside kan man læse om organisationen Nordterm, dens baggrund, publikationer, 
seminarer og kurser samt projekter. Her kan man finde information om forskellige 
terminologiske aktiviteter i Norden. Her er også links til elektroniske ordlister med mindst 
et nordisk sprog og information om for eksempel forskningsrapporter, kurser, litteratur, 
projekter, terminologiske værktøjer og organisationer.  
 
De nordiske terminologiorganisationer deltager herudover i internationalt 
terminologisamarbejde inden for ISO/TC 37, den tekniske komite for ”Terminology and 
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other language and content resources” i den Internationale Standardiseringsorganisation 
ISO.  
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  Bilag 1:  Oversigt over sprogteknologiske 
værktøjer og ressourcer 
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g Bilag 2a:  Oversigt over sprogteknologiske 
værktøjer, side 1 
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  Bilag 2b:  Oversigt over sprogteknologiske 
værktøjer, side 2 
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  Bilag 2c:  Oversigt over sprogteknologiske 
værktøjer, side 3 
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  Bilag 3a:  Oversigt over sprogteknologiske 
ressourcer, side 1 
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 Bilag 3b:  Oversigt over sprogteknologiske 
ressourcer, side 2 


