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Kjære Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom,
I fjor var jeg så heldig å få tildelt stipend som hjalp meg veldig mye i mitt opphold i Japan.
Den gang var jeg nylig begynt på min doktorgrad innen datavitenskap, og nå er jeg cirka halvveis.
I denne rapporten vil jeg beskrive hvordan midlene har blitt brukt, hvordan det går med studiene og
hvordan livet i Japan er for meg.
Hvis det skulle være interessant så har jeg lagt til diverse bilder jeg har tatt nederst i rapporten.

1) Brukte midler
Det vanskeligste med å oppnå en grad, er at jeg må ikke bare forske og komme frem til nye resultater,
men jeg må skrive avhandlinger og publisere de rundt om i verden.
Det er en stressende og dyr affære og dra på konferanser, spesielt hvis den er utenom Asia og blir langt
borte fra mitt universitet. Dermed er jeg veldig lettet over å ha kunne fått støtte fra Dere.
Jeg har vært på konferanser i 2017, og planen er å dra på en til i November som er i Japan, og så blir den
neste i April neste år i Sør-Korea som er en populær og veldig relevant konferanse. Professoren min
mener jeg burde absolutt dra ettersom det er det nærmeste man kommer mitt forskningsfelt.
Jeg vil gjerne dra på flere konferanser i Japan, og jeg har øynene peilet.
Midler som er brukt, og enda ikke brukt opp har jeg reservert til konferansene og eventuelle andre
forskningskostnader.
For å gi et eksempel på konferansepriser (type IEEE) så kan påmeldingsskostanden være fra 2500 NOK,
og så kommer flyreise, hotell og alt i mellom i tillegg. Ofte kan en konferansetur som varer i 3-4 dager
ende opp med å koste fra 100,000 (7000 NOK) til 200,000 yen, og da reiser man på billigste måte.
Uten støtte så hadde det vært mye vanskeligere å utføre forskningen min og i det hele tatt ha råd til å bli
ferdig, ettersom skolen krever at man drar på så-så mange konferanser og har flere publikasjoner.

2) Studiene mine
a. Oppsummering av hva det er jeg gjør:
Det jeg forsker på heter Voice Adaptation, dvs stemme-konversjon. Det skal skje i
sanntid, og når en person snakker inn i en mikrofon, skal det som blir sagt komme ut
nøyaktig og uforandret, bortsett fra selve stemmen. Dvs. At man snakker med en annen
person’s stemme. For å oppnå dette lages stemme-profiler og jeg har tenkt ut nye måter å
formatere stemme-dataen på slik at det skal kunne være mulig å sammenligne stemmer
fra ulike kilder. Oppsummering ferdig.
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For tiden lager jeg og utfører eksperimenter som skal brukes i avhandlinger og presenteres på
konferanser. Det innebærer å programere sekvenser som skal brukes demoer eller kompilere resultater fra
tidligere data, samt lage stemmeprofiler ettersom små endringer, tweaks eller optimaliseringer, endringer,
utføres.
Selve designet og funksjonaliteten i prosjektet er bestemt og alt som gjøres av utvikling nå er å forbedre
resultater i form av optimalisering av programmering og generering av data.
Hvis alt går etter planen mot slutten, så håper jeg å kunne presentere et helt nytt stemme-konverserings
system som bruker nye foreslåtte metoder og gir bedre resultater enn tidligere forskning på dette feltet.
Jeg håper at det jeg lager skal være såpass robust og nyskapende at andre organisasjoner får opp øynene
for det jeg har laget.
Som doktorstudent har jeg ingen vanlige skoletimer lengre, men jeg melder meg på Japanskundervisning
som går hvert semester.
Jeg er engasert i flere prosjekter på skolen som ikke nødvendigvis har med eget forskningsfelt å gjøre, så
det hender at noe tid går bort til å hjelpe andre forskere som jobber på skolen.
3) Livet i Japan
Jeg har bodd i den samme, men lille leiligheten siden jeg først flyttet til Japan.
Skolen min tilbyr ingen studentboliger, så alle internasjonale studenter må finne seg et eget sted å bo.
Min leilighet ligger ca. 10 min gange unna skolen min, men i det siste har jeg tenkt på å finne noe litt
større og bedre.
Leiligheten min er på 16 kvm og den ligger i første etasje. Det er veldig kaldt om vinteren, og det går med
mye energi for å holde meg varm, dermed stiger strømregningen.
Det kan godt ligge på rundt 10 – 11,000 yen i måneden bare for strøm de kaldeste månedene. Men siden
jeg bor i Tokyo er det ikke kaldt like lenge som i Norge.
Å bo er ganske kostbart i Japan, med mindre man velger å bo ganske ute på landsbydga, men da går det
fort med 1-2 timer med tog en-vei til dit man går på skole.
Mat og klær er rimelig for oss som er vant med norske priser på ting. Man føler seg alltid trygg i Japan,
selv om det er midt på natten.
Det er en god følelse, og det hender man må ut midt på natten når man driver på med noe programmering
og blir litt småsulten, fordi mange butikker er åpne døgnet rundt og da tar man seg en liten tur.
Når det kommer til fritid prøver jeg å holde meg i form ved å utøve skateboard i min lokale park, eller
spille tennis.
Siden jeg jobber med programmering blir det mange, lange dager foran PC-skjermen og det er vanskelig å
holde seg i så god form som man ønsker.
Det de er flinke til i Japan er å tilby mange store, rene parker med tilrettelagte områder for et mangfold av
sporter. Det er lett å finne noe å gjøre.
Ellers har jeg prøvd å være med på det som skjer gjennom året – sakura blomstring på våren, fyrverkeri
på sommeren, illuminasjon om vinteren m.m.
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Bilder fra mitt opphold

1. Kirkebær trær og kronblader. Dette er desidert den vakreste tiden på året.

3

2. Ved hovedporten til universitetet mitt.
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3. På tur til Nara så jeg på flere flotte templer.
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4. Tonkotsu Ramen. Den jeg liker best.
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5. Fyrverkeri-festival i Sakura, Chiba prefektur. 16000 skudd ble avfyrt, den største i Kantoområdet (!)
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6. Illuminasjon i Roppongi. Folk står i kø for å komme til den større delen av visningen.
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7. Festival i Narita by. Det var ekstremt mange folk der.

Vennlig hilsen,
Mads Midtlyng
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