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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um tilraun til sjálfvirks upplýsingaútdráttar í textum um 

veðurfar og náttúruhamfarir. Þær upplýsingar sem fundust voru tengdar saman í 

svokallaða ramma til að skapa heildstæða mynd af þeim upplýsingum sem leynast í 

textunum. Hönnun rammanna miðaði við að auðvelt væri að færa þá á milli sérsviða, svo 

söfnun orða í orðasafn og mynstranna sem saman mynda rammana er sjálfvirk. Einu 

gögnin sem þarf fyrir sköpun ramma fyrir nýtt sérsvið, fyrir utan forritið sem búið var til 

fyrir verkefnið, er safn texta sem teljast innan sérsviðsins og skilgreindir 

merkingarflokkar fyrir útdrættina sem lýsa hlutverki þeirra. 

Markmið verkefnisins er að efla uppýsingamiðlun til nýbúa og var gerð tilraun til að þýða 

þær upplýsingar sem rammarnir finna yfir á pólsku, en flestir erlendir ríkisborgarar á 

Íslandi koma frá Póllandi. Vélrænar þýðingar eru á lista yfir forgangsverkefni í Íslenskri 

málstefnu frá 2009, Íslenska til alls, og í skýrslu nefndar um notkun íslensku í stafrænni 

upplýsingatækni er sagt „mikilvægt fyrir Íslendinga að þróa þýðingarkerfi sem byggir á 

opnum hugbúnaði og opnum gögnum“. Samkvæmt hvítbók META-NET, Íslensk tunga á 

stafrænni öld er ekki til flókinn hugbúnaður til textagreiningar og málmyndunar fyrir 

íslensku. Verkefnið sem hér er rætt er stórt skref á þeirri vegferð að þróa slíkan hugbúnað. 

Þannig stuðlar verkefnið að framgangi íslenskrar máltækni (Eiríkur Rögnvaldsson, 

Kristín M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson, 2012). 

Niðurstöður fyrir gerð rammanna gefa F-gildið 17,6%, en athuga skal að þar er miðað við 

allar upplýsingar sem textarnir fela í sér, ekki einungis þær upplýsingar sem rammarnir 

eru hannaðir til að draga út. Ef aðeins þeir rammar sem rétt eru myndaðir eru skoðaðir 

fæst F-gildið 52,2%. Ekki er til sambærilegt kerfi fyrir íslensku en niðurstöður fyrir 

svipuð kerfi fyrir ensku fá F-gildi á bilinu 41% til 51%. 

Niðurstöður fyrir þýðingarhlutann miða einungis við þá ramma sem finnast fyrir textana 

og gefa PER-gildið 71,9%. Google Translate, sem var eina þýðingarkerfið sem þýddi frá 

íslensku yfir á pólsku, fékk PER-gildið 47%. 

Þetta rannsóknarverkefni var styrkt af Rannsóknasjóði Háskóla Íslands. 
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Abstract 
This thesis presents an experiment with automatic information retrieval from texts 

concerning weather and natural disasters. To create a coherent picture from the 

information retrieved from the texts so-called information frames were used to create 

connections between the pieces of information. The design of the information frames aims 

at making them easy to transfer between domains, so the lexicon and the patterns needed 

to build the frames are collected automatically. All that is needed to create frames for a 

new domain is a corpus of texts inside the domain and definitions of the semantic 

categories extracted information falls into. 

The purpose of the project is to increase and speed up the flow of information to 

immigrants. Experiments were made to translate the information the frames collect 

automatically to Polish, as most immigrants in Iceland come from Poland. The 

development of open-source machine translation has been named as a priority for 

Icelandic. No complicated software for the analysis and generation of text exists for 

Icelandic, so this project is a big step in that progress. As such, the project promotes the 

progress of language technology for Icelandic. 

Results for the creation of frames give an F-score of 17,6%, but it should be noted that 

the answer key took into consideration all information found in the texts tested, not just 

the information the frames were capable of finding. If only correct frames are examined, 

an F-score of 52,2% is found. No comparable system exists for Icelandic but similar 

systems for English have an F-score of 41-51%. 

Results for the translation part of the project get a PER value of 71,9%. The only 

comparable system for translating from Icelandic to Polish, Google Translate, gets a PER 

value of 47%.  

This research project was funded by a grant from the University of Iceland Research 

Fund. 
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1. Inngangur 
Hér áður fyrr var eitt helsta vandamál í allri gagnavinnslu, þar með talinni máltækni, að 

ekki var nóg til af gögnum til að vinna úr. Verja þurfti löngum stundum og miklu fé í að 

safna textum og upplýsingum um þá, til dæmis orðtíðni. Í dag er staðan breytt. Mikið er 

til af textum, sem þó getur reynst erfitt að fá leyfi fyrir að nota, og hægt er að greina ýmsar 

upplýsingar um þá á auðveldan máta. Vandinn liggur helst í því að vinna flóknari gerð 

upplýsinga og finna þær upplýsingar sem skipta máli svo að hægt sé að sjá trén fyrir 

skóginum.  

Hluti af þessari þróun er sú breyting sem hefur átt sér stað í fjölmiðlun. Áður komu 

dagblöð glóðheit inn um lúguna á morgnana og almenningur hafði heilan dag til að velta 

efni þeirra fyrir sér en nú er hægt að lesa nýjustu fréttir nánast um leið og atburðirnir sem 

fjallað er um eiga sér stað á mörgum miðlum. Ein afleiðing þess er að gífurlegt magn 

fréttatexta er til um sömu atburðina. Á LREC-ráðstefnunni árið 2014 (fyrirlestrar og 

annað efni af ráðstefnunni er aðgengilegt á vefsíðunni http://www.lrec-

conf.org/proceedings/lrec2014/index.html), sem haldin var í Reykjavík, var eitt 

meginstef fyrirlestra úrvinnsla frétta (van Erp, Satyukov, Vossen og Nijsen, 2014; Glavaš, 

Šnajder, Moens og Kordjamshidi, 2014; Loukachevitch og Alekseev, 2014; Hong o.fl., 

2014).  

Það væri dýrmætt að geta greint um hvað fréttir fjalla og jafnvel tengt saman margar fréttir 

í eina atburðarás. Að sama skapi er dýrmætt að tryggja að upplýsingar rati til réttra aðila. 

Þannig bjóða til dæmis nokkrir íslensku fjölmiðlanna upp á fréttir á ensku, fyrir bæði 

erlenda og nýbúa (aðgengilegar á http://www.ruv.is/english, http://icelandmonitor.mbl.is/ 

og http://icelandmag.visir.is/). Það er þó misjafnt hversu metnaðarfullur sá hluti vefjanna 

er, sumir birta einungis fréttir af Íslandi og Íslendingum sem líklegar eru til að vekja áhuga 

erlendis en aðrir reyna að vekja athygli á því helsta sem gerist hér á landi sem skiptir íbúa 

máli. Einnig eru til vefir með íslenskar fréttir á öðrum málum, eins og Grapevine 

(aðgengilegt á http://grapevine.is) og Iceland News Polska (aðgengilegt á 

http://icelandnews.is/).  

Það er þó ljóst að margir hópar verða út undan. Það væri því þarft að efla 

upplýsingamiðlun til hópa sem hafa annað móðurmál en íslensku, og helst um fréttir sem 

skiptir máli að rati sem fyrst til almennings. Þannig notast verkefnið sem fjallað er um 
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hér við málheild með fréttatextum um náttúruhamfarir og veður, en slíkar upplýsingar er 

bráðnauðsynlegt að sem flestir fái og sem fyrst. 

Markmið verkefnisins sem ritgerðin fjallar um er að efla upplýsingamiðlun til nýbúa hér, 

með því að vinna sjálfvirkt upplýsingar úr textum sem skipta máli og grófþýða þær 

upplýsingar yfir á tungumál notandans. Þannig væri hægt að koma upplýsingum hratt og 

vonandi nokkuð örugglega til almennings. Fyrir valinu varð sérsvið náttúruhamfara og 

veðurs, þar sem Íslendingar búa við óblítt veðurfar og eldgos, snjóflóð, jarðskjálftar, 

skriðuföll og fleira er nánast daglegt brauð. Þá skiptir miklu máli að koma skilaboðum til 

landsmanna til að koma í veg fyrir sem mestan skaða. 

Fyrri hluti verkefnisins snerist um að ná að vinna upplýsingar sem skipta máli úr textum 

á sviði náttúruhamfara og veðurs. Það var gert með svokölluðum upplýsingaútdrætti (e. 

information extraction). Þá voru útbúnir svokallaðir rammar (e. case frames) sem hægt 

var að fylla út í með upplýsingum við hæfi, til dæmis hvert hitastigið var eða hvar snjóflóð 

féll. Tiltölulega auðvelt ætti að vera að flytja fyrri hlutann á milli sérsviða og nýta sem 

einingu í öðrum flóknari hugbúnaði. 

Seinni hluti verkefnisins snerist svo um að grófþýða áðurnefnda ramma yfir á eitthvert af 

helstu tungumálum nýbúa hér á land og varð pólska fyrir valinu. Verkefnið leggur áherslu 

á að upplýsingar sem skipta notandann máli skili sér til hans en leggur minna upp úr því 

að þær skili sér málfræðilega réttar. 

Verkefnið hefur ýmis möguleg not. Til dæmis mætti nýta einungis fyrri hlutann og þannig 

„grófþýða“ fréttina yfir á íslensku til að auðvelda upplýsingaleit, en það getur hjálpað við 

ýmiss konar rannsóknir, svo sem á sviði sagnfræði. Einnig mætti nýta forritið til þess að 

grófþýða tilkynningar frá Almannavörnum, til að flýta fyrir við upplýsingadreifingu.  

Annar kostur væri að þjálfa forritið fyrir fleiri sérsvið og er þar um mikið að velja. Kerfið 

gerir ekki tilraun til þess að fullþýða setningar og skjöl, ólíkt þeim þýðingarkerfum sem 

þegar eru til staðar fyrir íslensku, heldur einbeitir sér að því sem máli skiptir fyrir 

notandann. Kerfið er því ekki eins flókið og slík þýðingarkerfi og fyrri hlutinn ætti að 

flytjast nokkuð auðveldlega á milli sérsviða, þar sem lítið þarf til að þjálfa hann. 

Loks mætti þróa fyrri hlutann áfram og reyna að greina atburðarás og meginþemu í miklu 

magni fréttatexta og jafnvel annarra texta. Það gæti auðveldað fjölmiðlum að komast að 

kjarna málsins í umfjöllun sinni. 
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Vélrænar þýðingar eru á lista yfir forgangsverkefni í Íslenskri málstefnu frá 2009, 

Íslenska til alls, og í skýrslu nefndar um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni 

(2015) er sagt „mikilvægt fyrir Íslendinga að þróa þýðingarkerfi sem byggir á opnum 

hugbúnaði og opnum gögnum“. Samkvæmt hvítbók META-NET, Íslensk tunga á 

stafrænni öld (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012), er ekki til flókinn hugbúnaður til 

textagreiningar og málmyndunar fyrir íslensku. Verkefnið sem hér er rætt er stórt skref á 

þeirri vegferð að þróa slíkan hugbúnað. Þannig stuðlar verkefnið að framgangi íslenskrar 

máltækni. 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi kafla: Annar kafli lýsir fyrri hluta verkefnisins, útdrætti 

upplýsinga sem skipta máli. Þar er grunnhugtökum innan sviðsins lýst og gerð er grein 

fyrir fyrri verkefnum innan sérsviðsins. Einnig eru þau tæki og tól sem nýttust í 

verkefninu rædd og þeirri aðferð sem notuð er í verkefninu eru gerð skil. Loks er 

þróunarferli þessa hluta forritsins rakið og árangur hans metinn.  

Þriðji kafli fjallar um seinni hluta verkefnisins, nýtingu rammana sem fundust í fyrri hluta 

verkefnisins til þess að grófþýða fréttir yfir á pólsku. Grunnhugtök innan vélrænna 

þýðinga eru rædd og önnur þýðingakerfi fyrir íslensku eru skoðuð. Gerð er grein fyrir 

þeim gögnum sem notuð voru og ferlinu við þróun seinni hlutans. Þá er árangur 

einingarinnar metinn. Fjórði kafli beinir sjónum að því hvernig hægt væri að bæta forritið 

og þróa verkefnið áfram og í aðrar áttir. Fimmti kafli inniheldur loks samantekt á 

niðurstöðum úr prófunum og árangur forritsins í heild sinni er metinn. 
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2. Fyrri hluti: Upplýsingaútdráttur 
Í næstu undirköflum verður farið í nánari útskýringar á fyrri hluta verkefnisins, sem 

snerist um upplýsingaútdrátt. Í kafla 2.1 eru helstu hugtök innan upplýsingaútdráttar 

kynnt, svo sem mismunandi gerðir texta, þeirra aðferða sem notaðar eru, hvernig kerfin 

forvinna textana og hvernig meta skal gæði kerfanna. Í kafla 2.2 er gerð grein fyrir þeim 

aðföngum sem verkefnið nýtti sér, en það eru IceNLP-tólapakkinn og málheildin sem 

notuð var.  

Í kafla 2.3 eru ólíkar aðferðir innan upplýsingaútdráttar ræddar í þaula og gefið er dæmi 

um verkefni sem fylgir hverri aðferð. Einföldustu aðferðirnar eru ræddar fyrst og sýnt 

hvernig hver aðferð er rökrétt framhald aðferðarinnar á undan. Í kafla 2.3.7 eru íslensk 

verkefni sem snúast um upplýsingaútdrátt rædd. Aðferðin sem notuð var í verkefninu 

byggir á þeim sem ræddar eru í kafla 2.3 og gerð er grein fyrir henni í kafla 2.4. Þar er 

einnig farið yfir þróunarferli verkefnisins. Söfnun textanna er rædd og hvernig þeir voru 

flokkaðir.  

Önnur hjálpargögn sem verkefnið þarfnaðist eru rædd í kafla 2.4.4 og í kafla 2.4.5 er gerð 

ítarleg grein fyrir því hvernig forritið sem sér um upplýsingaútdráttinn virkar. Kafli 2.5 

fjallar loks um prófanir á forritinu og mat á gæðum þess.  

2.1 Grunnhugtök í upplýsingaútdrætti 
Áður en farið er út í ystu kima verkefnisins er vert að skoða hvað upplýsingaútdráttur er 

og helstu hugtök innan sviðsins.  

Upplýsingaútdráttur (e. information extraction) snýst í eðli sínu um að finna heiti á 

hlutum (e. entities, objects) og vensl þeirra á milli í texta og komast að því hvaða 

hlutverkum þeir gegna í atburðum (Hobbs og Riloff, 2010). Útdrátturinn er nokkurs konar 

millivegur lykilorðaleitar (e. key word search), sem finnur kannski mikilvægustu orðin 

en greinir ekki hvaða hlutverki þau gegna, og svo textaskilnings (e. text understanding), 

sem snýst um að ná öllum upplýsingum sem felast í textanum ásamt því hvað mælandinn 

eða ritarinn ætlar sér með honum (Hobbs og Riloff, 2010). Þannig skoðar útdráttarkerfi 

einungis þá hluta textans sem skipta máli og sleppir því að vinna með aðra hluta, og sparar 

þannig tíma og vinnslu.  

Sem dæmi má nefna að mynstur sem Riloff (1993; 1996a; 1996b) notar til útdráttar 

hverfast í kringum svokallaðan virkja, lykilorð sem er innan sérsviðsins. Ef enginn virki 

finnst í setningu er ekki unnið með hana frekar og því engin ástæða til að þátta hana og 
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leita að mynstrum. Í (2.1a-b) eru dæmi um setningar sem útdráttarkerfi fyrir sérsvið 

veðurs og náttúruhamfara vinnur með. Í (2.1a) finnst enginn virki, ekkert lykilorð innan 

sérsviðsins, og því vinnur kerfið ekki frekar með hana. Í (2.1b) finnast virkjarnir veður 

og frost, svo kerfið reynir að finna fleiri upplýsingar út frá virkjunum.  

(2.1a) Gardínurnar reyndust þurfa þvott. 

(2.1b) Úti var milt veður en frost í jörðu. 

Upplýsingarnar sem kerfi dregur út eru notaðar til þess að fylla út í hólf (e. fields, records, 

slots) í gagnagrunni, sem síðan er notaður til dæmis í gagnanámi (e. data mining) 

(McCallum, 2005). Uppbygging gagnagrunnanna er háð kerfinu, en í (2.2b) má sjá dæmi 

úr einföldum gagnagrunni þar sem búið er að safna helstu upplýsingum úr setningunni í 

(2.2a). Í (2.2b) sýnir fyrri dálkurinn í hvaða flokk, eða hólf, upplýsingarnar í seinni 

dálknum falla. 

(2.2a) Snúran var 35 cm löng, 3 mm breið og var gerð úr rauðu plasti. 

(2.2b) Hlutur: snúra 

 Lengd:  35 cm 

 Breidd: 3 mm 

 Litur:   rauður 

 Efni:   plast 

Upplýsingaútdráttarkerfi skiptast í nokkrar gerðir. Það fyrsta sem skiptir máli er eðli 

textanna sem unnið er með. Einnig er mikilvægt hvernig kerfið sem sér um 

upplýsingaútdráttinn er hannað og hvernig greining fer fram. Í umfjölluninni í þessari 

ritgerð er gert ráð fyrir að um texta sé að ræða en auðvitað er hægt að draga út upplýsingar 

úr töluðu máli. Þær aðferðir eru þó frábrugðnar aðferðum fyrir ritað mál á veigamikinn 

hátt og því verður ekki fjallað frekar um þær hér. 

2.1.1 Gerð textanna 
Hobbs og Riloff (2010) segja flest kerfi vinna með texta sem innihalda venjulegar 

setningar, til dæmis fréttatexta, spjallsamræður og þingræður. Slíkir textar kallast 

óformaðir (e. unstructured texts). Textarnir geta þó verið hálfformaðir (e. semi-

structured) þar sem það skiptir máli hvernig upplýsingum er raðað, eins og í auglýsingu 

um kvikmynd, þar sem nöfn leikaranna koma efst, svo nafn sýningarinnar og loks nöfn 

aðstandenda myndarinnar í smáu letri neðst.  



6 

 

Loks getur texti verið formaður (e. structured), til dæmis í gagnagrunni. Á mynd 1 sést 

dæmi um óformaðan texta úr spjallsamræðum, mynd 2 sýnir dæmi um hálfformaðan texta 

úr fasteignaauglýsingu og mynd 3 sýnir dæmi um formaðan texta úr Microsoft Excel. 

 

Mynd 1: Óformaður texti. 

  

 

Mynd 2: Hálfformaður texti. 

 

 

Mynd 3: Formaður texti. 



7 

 

Annað sem skilur að ólíkar gerðir texta er samkvæmt Hobbs og Riloff (2010) hvort unnið 

er með eitt skjal eða mörg. Þegar unnið er með eitt skjal (e. single-document information 

extraction) leitar kerfið að upplýsingum til að draga út á þann hátt sem lýst var hér að 

ofan. Það getur þó verið vandkvæðum háð þar sem oft er aðeins minnst á einhverja 

staðreynd sem skiptir máli einu sinni og á þann hátt að lesandinn þarf að geta ályktað (e. 

inference), sem einföld kerfi geta ekki (Hobbs og Riloff, 2010). Í (2.3) er auðvelt fyrir 

manneskju að sjá að Reynir hefur slasað sig en einfalt útdráttarkerfi gæti ekki ályktað svo. 

(2.3) Óhætt er að segja að Reynir spili ekki næsta leik eftir tæklunina.  

Þegar unnið er með mörg skjöl (e. multi-document information extraction) kemur sami 

hlutur líklega oft fyrir og sífellt líklegra verður að samhengi sem hluturinn birtist í sé nógu 

einfalt til að kerfið geti dregið hann út. Markmiðið með slíkum kerfum er þá að ná sem 

víðtækustum upplýsingum fyrir mörg sérsvið. Helsta vandamálið er að leysa úr 

samvísunum (e. coreference resolution), þar sem finna þarf út úr því hvenær verið er að 

tala um sama hlutinn og hvenær ekki (Hobbs og Riloff, 2010). Erfitt væri til dæmis fyrir 

útdráttarkerfi að vita að Hann í (2.4) á við listamanninn en ekki hestinn án einhvers konar 

þekkingargrunns. 

(2.4) Listamaðurinn teiknaði hest. Hann var ánægður með myndina.  

Annað sem skiptir máli fyrir gerð texta samkvæmt Hobbs og Riloff (2010) er hvaða 

hugmyndir við gerum okkur um textana fyrir fram. Eru þeir allir innan sérsviðsins sem 

verið er að skoða? Innihalda þeir allir upplýsingar sem skipta máli? Ef svo er, þá getur 

kerfið beitt mun yfirgripsmeiri aðferðum til að draga út upplýsingar. Annars þarf kerfið 

að beita samræðugreiningu (e. discourse analysis) til þess að greina hversu margir 

atburðir eru til staðar og hver vensl upplýsinganna eru (Hobbs og Riloff, 2010). Ekki 

verður farið nánar út í þá sálma í þessari ritgerð. 

2.1.2 Hönnun kerfisins 
Það skiptir einnig máli fyrir flokkun upplýsingaútdráttarkerfa hvernig kerfin eru hönnuð, 

þ.e. hvort reglur um útdrætti séu útbúnar fyrir fram eða hvort kerfið geti lært slíkar reglur 

sjálft. 

Fyrstu kerfin sem gerð voru til upplýsingaútdráttar notuðu handgerðar reglur og mynstur, 

til dæmis FASTUS (Hobbs, Appelt, Bear, Israel, Tyson, 1992; Appelt, Hobbs, Bear, Israel, 

Tyson, 1993; Hobbs, Appelt, Bear, Israel, Kameyama, Stickel, Tyson, 1997). Dæmi um 

slíkt mynstur sem notað var í FASTUS má sjá í (2.5a). Þannig er killing of (ísl. morð á) 
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notað til að draga út nafnlið sem gefur upplýsingar um hver var drepinn. Í (2.5b) sést 

setning sem mynstrið í (2.5a) getur unnið með til þess að draga út nafnliðinn John F. 

Kennedy. 

(2.5a) killing of <HumanTarget> 

(2.5b) Lee Harvey Oswald was blamed for the killing of John F. Kennedy. 

Kosturinn var sá að kerfin náðu góðum árangri en á móti kemur að gífurleg vinna fór í að 

búa til reglurnar og mynstrin (Hobbs og Riloff, 2010) og þeir sem sáu um það þurftu að 

hafa bæði mikla þekkingu á sérsviðinu (Lehnert, Cardie, Fisher, Riloff, Williams, 1991) 

og helst að vera tölvunarfræðingar til þess að skilja hvernig kerfið ynni með reglurnar og 

mynstrin (Hobbs og Riloff, 2010). Það var því ekki hlaupið að því að nýta kerfin fyrir 

nýtt sérsvið. 

Aðrar aðferðir til þess að draga út upplýsingar snúast um að þjálfa kerfið á textum þar 

sem ýmist er búið að merkja þær upplýsingar sem draga á út (e. supervised learning 

methods) eða ekki. Slíkar aðferðir byggja á þjálfun (e. learning-based methods) þar sem 

kerfið lærir reglur og mynstur en fær þær ekki fyrir fram. 

Sem dæmi um kerfi sem þjálfað er á mörkuðum textum má nefna AutoSlog (hér eftir AS) 

(Riloff, 1993). Kosturinn við slíkar aðferðir er að ekki þarf að leggjast í þá tímafreku 

vinnu að útbúa mynstur og reglur handvirkt. Ókosturinn er að það er einnig tímafrekt að 

merkja texta, þó að ekki þurfi eins mikla sérþekkingu. Auk þess er ekki hægt að nýta 

mörkuðu málheildina fyrir fleiri en eitt sérsvið, sem dregur verulega úr notagildi hennar 

(Hobbs og Riloff, 2010; Cowie og Lehnert, 1996). 

Aðferðir með lítilli umsjón (e. weakly supervised) fela í sér að búið er að flokka texta eftir 

því hvort þeir eru innan sérsviðs eða ekki, en ekki er búið að merkja þá að öðru leyti. 

Dæmi um slíkt kerfi er AutoSlog-TS (hér eftir AS-TS), endurbætt útgáfa AS (Hobbs og 

Riloff, 2010; Riloff, 1996b). Þá getur kerfið fundið út hvaða mynstur finnast frekar í 

textum innan málheildarinnar en utan hennar. 

Hægt er að komast alveg hjá því að nota málheild, eins og gert var í Ex-Disco, en það 

telst þá vera aðferð með engri umsjón (Yangarber, Grishman, Tapanainen og Huttunen, 

2000). Forritin skila lista af mynstrum sem raðað er eftir árangri, en það þarf alltaf að fara 

yfir þann lista handvirkt (Hobbs og Riloff, 2010). Ex-Disco þarfnast þar að auki annarra 

gagna, svo sem þekkingargrunna, svo að enn þarf undirbúningsvinnu þó að málheild sé 

ekki notuð. Ólíkar aðferðir til upplýsingaútdráttar eru ræddar ítarlegar í kafla 2.3. 
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2.1.3 Djúpgreining og grunngreining 
Að lokum hefur það áhrif á gerð upplýsingaútdráttarkerfisins hvers konar 

setningagreiningu það notast við. Þannig nota einföldustu kerfin mynsturleit með 

stöðuferjöldum (e. finite-state pattern matches) en flóknustu kerfin greina setningar til 

fulls (Gaizauskas, 1998). Stöðuferjöldin mynda pípu þannig að fyrsta stöðuferjaldið leitar 

að einföldum mynstrum í textanum, til dæmis hópum af nafnorðum, og skilar til næsta 

stöðuferjalds. Það finnur svo flóknara mynstur út frá þeim einföldu og þannig koll af kolli. 

Mörg kerfi nota hlutþáttun (e. shallow parsing) og eru þá á milli þessara póla (Hunter, 

2000). Hlutþáttun reynir ekki að þátta textann til fulls líkt og fullþáttun heldur leitar að 

upplýsingum sem skipta máli og auðvelt er að ná í (Hunter, 2000).  

Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson (2007a; 2007b) nefna nokkrar ástæður fyrir að 

velja hlutþáttun, sem þeir gera í þáttaranum IceParser. Í fyrsta lagi er fullþáttun gríðarlega 

flókin og fjöldi mögulegra trjáa vex veldisvexti. Í öðru lagi gæti fullþáttun hafnað réttri 

greiningu liða af því að hún passar ekki inn í tréð. Í þriðja lagi lendir fullþáttun í 

vandræðum þegar inntakið er ekki fullkomið; til dæmis þegar um talmál er að ræða og 

umhverfishljóð heyrast, orð vantar eða mistök eru í setningum. 

Samkvæmt Hrafni og Eiríki (2007b) ræður hlutþáttun betur við slíkt inntak og hentar oft 

betur í ýmis máltækniverkefni þar sem ekki er krafist fullkominnar greiningar, eins og 

við upplýsingaútdrátt og samantekt texta (e. text summarization). IceParser hentar því 

vel í verkefnið sem þessi ritgerð fjallar um, þar sem oft er aðeins þörf á að greina einstaka 

liði en í minna mæli setningarleg vensl þeirra á milli. 

2.1.4 Aðferðir til árangursmats 
Svokallaðar MUC-ráðstefnur (e. message understanding conferences) voru haldnar á 

árunum 1987 til 1997 og urðu alls sjö talsins (Gaizauskas, 1998). Ráðstefnurnar snerust 

að miklu leyti um að skilgreina árangursmat fyrir upplýsingaútdrátt en áður hafði árangur 

slíkra kerfa ekki verið mældur á nægilega staðlaðan máta og oft voru þau prófuð á sömu 

gögnum og þau voru þjálfuð á (Gaizauskas, 1998). Slíkt er ekki til fyrirmyndar þar sem 

þá er mjög líklegt að kerfin verði of háð inntakinu og erfitt sé að nýta þau fyrir nýja texta. 

Ýmsar leiðir voru prófaðar til að mæla árangur kerfanna og árangursmatið var í sífelldri 

þróun. Helstu mælitækin sem hafa haldið gildi sínu eru heimt (e. recall) og nákvæmni (e. 

precision). Hugtökin eru tekin af sviði upplýsingaheimtar (e. IR, information retrieval) 

en löguð að sviði upplýsingaútdráttar. Í stuttu máli má segja að heimt sé hlutfall þeirra 
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upplýsinga sem hægt er að draga út sem dregnar hafa verið út og að nákvæmni sé hlutfall 

þeirra upplýsinga sem dregnar hafa verið úr sem eru réttar (Gaizauskas, 1998).  

Til að lýsa þessu á skiljanlegri máta má segja að þegar svarið er að segja allan sannleikann 

sé verið að lofa 100% heimt. Þegar svarið er að segja ekkert nema sannleikann sé verið 

að lofa 100% nákvæmni (Hobbs og Riloff, 2010). Hægt er að lýsa því með formúlunum 

í (2.6a) og (2.6b). 

(2.6a) 𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =  
𝑅é𝑡𝑡𝑎𝑟 ú𝑡𝑑𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑙ý𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐴𝑙𝑙𝑎𝑟 ú𝑡𝑑𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑙ý𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 

(2.6b) ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
Ú𝑡𝑑𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑙ý𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐴𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑙ý𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Til að lýsa gildunum betur er svokölluð F-mæling (e. F-measure) nýtt til að sameina 

nákvæmni og heimt í eitt gildi. Ef þættirnir hafa jafnt vægi þýðir það að kerfi með 50% 

nákvæmni og 50% heimt mælist betur en kerfi með 70% nákvæmni og 30% heimt 

(Sundheim, 1992). Formúluna fyrir F-mælingu má sjá í (2.7). 

(2.7) 𝐹 =
2∗𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖∗ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡

𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖+ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡
 

Til viðbótar við mæligildin hér að ofan hafa skilgreiningar á fyllingu í hólfi í sniðmáti (e. 

template), sem er fágaðri útgáfa ramma, verið settar fram og eru þær sýndar í (2.8) 

(Gaizauskas, 1998). 

(2.8) Réttur útdráttur – Réttur útdráttur er í réttu hólfi. 

 Hlutréttur útdráttur – Að hluta til réttur útdráttur í hólfi. 

 Rangur útdráttur – Rangur útdráttur í hólfi. 

 Útdrátt vantar (e. missing) – Enginn útdráttur er í hólfi. 

 Falskur útdráttur (e. spurious) – Útdráttur þar sem ekkert á að vera. 

 Óskuldbundinn útdráttur (e. non-committal): Ekkert þar sem ekkert á að 

 vera. 

Með seinustu þremur mælingunum er hægt að mæla ofmyndun (e. overgeneration); 

hlutfall þeirra upplýsinga sem hafa verið dregnar út en eru falskar, vanmyndun (e. 

undergeneration); hlutfall þeirra upplýsinga sem vantar, og útskiptingu (e. substitution); 

hlutfall útdreginna upplýsinga sem eru ekki falskar en eru þó ekki réttar (hlutréttir+rangir 

útdrættir) (Gaizauskas, 1998). 

Til þess að útskýra mæligildin betur skulum við ímynda okkur texta þar sem 50 réttir 

útdrættir finnast, 40 rangir, 15 falskir og svo vantar 90 útdrætti. Ef við setjum það inn í 

formúlurnar í (2.6a-b) og (2.7) fást gildin í (2.9a-c): 
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(2.9a) 𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
𝑅é𝑡𝑡𝑎𝑟

𝐴𝑙𝑙𝑎𝑟 ú𝑡𝑑𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟
=

50

50+40+15
= 48% 

(2.9b) ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
Ú𝑡𝑑𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟

𝐴𝑙𝑙𝑎𝑟
=

50+40+15

50+90
= 75% 

(2.9c) 𝐹 =
2∗0,48∗0,75

0,48+0,75
= 59% 

Ellen Riloff (1996a) flokkaði útdrætti eftir skemanu í (2.8) en kallaði útdrætti sem eru 

hlutréttir rangt merkta. Það eru þá réttir útdrættir sem eru rangt flokkaðir. Riloff (1996a) 

tekur ekki fram að útdrættir hafi verið flokkaðir sem rangir en þeir hafa mögulega verið 

flokkaðir með fölskum útdráttum. Einnig notaði hún flokkinn tvítekningar (e. duplicate) 

til að ná utan um útdrætti sem vísa í réttan hlut í svörum, t.d. ef persónufornafn sem vísar 

í réttan hlut er dregið út. Þá virkar mynstrið rétt en upplýsingarnar sem það dregur út eru 

ekki nógu nákvæmar. Útdrættir voru líka merktir sem tvítekningar ef upplýsingarnar í 

þeim höfðu þegar verið dregnar út. Út frá þessum flokkum eru nákvæmni og heimt 

skilgreind eins og sýnt er í (2.10a-b). Að auki var F-mæling notuð og er hún sýnd í (2.10c) 

(Riloff, 1996a). 

(2.10a)   𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =  
(𝑅é𝑡𝑡𝑖𝑟 ú𝑡𝑑𝑟æ𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑡𝑣í𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟)

(𝑅é𝑡𝑡𝑖𝑟 ú𝑡𝑑𝑟æ𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑡𝑣í𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟+𝑟𝑎𝑛𝑔𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑡𝑖𝑟+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑟)
 

(2.10b)  ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =  
𝑅é𝑡𝑡𝑖𝑟 ú𝑡𝑑𝑟æ𝑡𝑡𝑖𝑟

(𝑅é𝑡𝑡𝑖𝑟 ú𝑡𝑑𝑟æ𝑡𝑡𝑖𝑟+ú𝑡𝑑𝑟æ𝑡𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟)
 

(2.10c)   𝐹 =
2∗𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖∗ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡

𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖+ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡
 

En hversu mikilli nákvæmni og heimt er hægt að ná? Um 2010 (Hobbs og Riloff, 2010) 

höfðu helstu kerfin ekki komist yfir 60% í nákvæmni og heimt þegar þau eru metin með 

MUC-prófunargögnunum, en voru þó mjög nálægt. Hobbs og Riloff (2010) nefna nokkrar 

útskýringar á því. Þegar árangur einhverra kerfa var metinn kom í ljós að helstu mistökin 

fólust í að leysa úr samvísun hluta og atburða. Einnig var talið mögulegt að einungis sé 

hægt að sækja um 60% upplýsinganna sem í textunum felast án þess að hafa aðgang að 

þekkingargrunnum eða að geta ályktað um tengsl hluta, þ.e.a.s. að textarnir gefi ekki 

meira en 60% upplýsinga sinna á máta sem auðveldlega má lesa úr.  

Annar möguleiki sem Hobbs og Riloff (2010) nefna er að Zipf-dreifingu gæti verið um 

að kenna, en þá eru neikvæð vensl á milli tíðni staks í mengi og staðsetningu þess í 

tíðniröð. Þannig eru fáir hlutir ábyrgir fyrir stærstum hluta tíðninnar. Þá fengist mikil 

bæting við það að takast á við stóru vandamálin en ógrynni minni vandamála og 

óalgengari hluta biði, sem meira mál sé að taka á.  

Loks nefna Hobbs og Riloff (2010) að góðir nafnaþekkjarar (e. NER, named entity 

recognizer), sem hafa það hlutverk að bera kennsl á ýmiss konar sérheiti í texta, þekki 
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u.þ.b. 90% hluta í texta, sem er nærri árangri manneskna. Til að þekkja atburð og rökliði 

hans þarf að bera kennsl á um það bil fjóra hluti og svo vill til að (90%)4 er um 60%. Ef 

það reynist skýringin er ekki ljóst hvað hægt er að gera til að komast upp fyrir þessi mörk. 

Ef inntakið er mjög reglulegt og jafnvel komið úr gagnagrunni upprunalega, líkt og á við 

um margar vefsíður, er hægt að draga upplýsingar út með mun meiri nákvæmni 

(McCallum, 2005).  

Við árangursmat verður að taka tillit til þess að þó að hlutlausir aðilar séu fengnir til að 

fara yfir niðurstöðurnar er ekki þar með sagt að þeir séu sammála sín á milli (McCallum, 

2005). Það er því jafnvel ómögulegt að ná 100% nákvæmni þar sem ekki er hægt að 

ákvarða rétt svar í hverju tilviki. Þegar verið er að handmerkja vensl í fréttatextum er 

samræmi milli manneskna oft í besta lagi um 70% (McCallum, 2005). 

2.2 Aðföng 
Við hönnun kerfis eins og þess sem ritgerðin fjallar um er engin ástæða til þess að finna 

upp hjólið ef þess þarf ekki. Mikill tímasparnaður fólst í því að nýta sér gögn og tól sem 

þegar eru til. Hér á eftir verður þeim gögnum og tólum sem notuð voru í verkefninu lýst, 

en þar má helst nefna málheildina sem notuð var sem inntak í kerfið og svo IceNLP, sem 

notað var til að þátta textana. 

2.2.1 Málheildin 
Eitt það mikilvægasta sem hægt var að nýta fyrir verkefnið voru textar úr Markaðri 

íslenskri málheild (hér eftir MÍM, aðgengilegt á http://mim.hi.is/). MÍM er samansafn um 

25 milljóna orða texta þar sem búið er að greina orðin málfræðilega. Textarnir skiptast í 

23 flokka og bókfræðilegar upplýsingar eru geymdar um hvern og einn texta (Mörkuð 

íslensk málheild (MÍM), e.d.). Úr safninu fékk ég texta sem safnað hafði verið úr 

Morgunblaðinu á árunum 1999 til 2011.  

Alls fengust um 43 milljóna orða hráir textar til þess að vinna úr, sem reyndist ómetanlegt. 

Það er sá hluti textanna sem er innlendar fréttir. Óhætt þótti að sleppa því að vinna með 

erlendar fréttir þar sem einblína átti á íslenska atburði. Úr þessu textasafni þurfti loks að 

finna þá texta sem voru innan sviðsins sem valið var. Um það er fjallað í kafla 2.4.2 hér 

á eftir. 

2.2.2 IceNLP 
Það var mikill akkur í því að hafa IceNLP-tólin. Fyrir það fyrsta var þá hægt að finna 

nefnimyndir orðanna og vinna út frá þeim. Nefnimyndir eru stundum kallaðar 

orðabókarmyndir og eru þær beygingarmyndir orða sem finnast í orðabókum. Þannig eru 
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nefnimyndir nafnorða í nefnifalli eintölu og nefnimyndir sagna í nafnhætti. Með því að 

nota þær var hægt að koma í veg fyrir að mismunandi orðmyndir flæktu greininguna, þar 

sem allar upplýsingar fyrir ákveðið orð söfnuðust undir sömu nefnimynd. Auk þess þurfti 

ekki að þróa setningagreiningu fyrir verkefnið þar sem IceNLP var notað, sem hefði verið 

efni í annað og líklega mun viðameira verkefni. 

2.2.2.1 Almennt um IceNLP 

Innan IceNLP eru einingar sem nýtast en eru ekki notaðar einar og sér eða alls ekki í 

verkefninu sem þessi ritgerð lýsir. Í notendahandbók fyrir IceNLP (Hrafn Loftsson og 

Anton Karl Ingason, 2011) eru einingarnar sagðar eftirfarandi: 

Tokenizer: Eining sem greinir tóka í setningu. 

SrxSegmentizer: Eining sem skiptir texta upp í setningar. 

IceMorphy: Eining sem sér um að giska á mörk óþekktra orða. 

IceTagger: IceTagger er markari sem hefur verið lýst hér að ofan. 

TriTagger: Markari sem gerður er eftir TnT-markaranum. Þegar TriTagger er 

beitt á orð sem IceTagger nær ekki að ákvarða mark fyrir næst 92,01% 

nákvæmni (Hrafn Loftsson og Anton Karl Ingason, 2011; Hrafn Loftsson, 

Kramarczyk, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2009). Þegar 

TriTagger er notaður til þess að finna orðflokka áður en IceTagger er beitt á 

texta, til að finna mörk sem passa við þann orðflokk sem valinn hefur verið fyrir 

hvert orð, næst 92,51% nákvæmni (Hrafn Loftsson og Anton Karl Ingason, 

2011; Hrafn Loftsson, Kramarczyk, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2009). 

IceParser: Eining sem þáttar texta eftir að hann hefur verið markaður. 

Lemmald: Eining sem finnur nefnimynda orða í texta. 

IceNER: Eining sem sér um að bera kennsl á hluti sem bera nöfn (e. named 

entity recognizer) fyrir íslensku. Einingin ber kennsl á manneskjur, fyrirtæki, 

staði og atburði (Hrafn Loftsson og Anton Karl Ingason, 2011). Einingin nær 

71,5% nákvæmni án þess að nota tilbúna lista af heitum (e. gazette list) og 

79,3% nákvæmni þegar listi með heitum 523 hluta var notaður (Hrafn Loftsson 

og Anton Karl Ingason, 2011).  

2.2.2.2 Lemmald 

Lemmald, sem er sá hluti IceNLP sem sér um að finna nefnimynd orða, nýtir sér 

IceTagger, sem einnig er hluti IceNLP, til þess að marka textann og Íslenska orðtíðnibók 

til þess að þjálfa Lemmald á (Anton Karl Ingason, Sigrún Helgadóttir, Hrafn Loftsson og 

Eiríkur Rögnvaldsson, 2008). Ef Lemmald fær rétta mörkun nær kerfið 98,54% 

nákvæmni. Kerfið getur einnig nýtt sér Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls (hér eftir 

BÍN, aðgengilegt á http://bin.arnastofnun.is/) til þess að ná betri árangri og nær þá 99,55% 

nákvæmni (Anton Karl Ingason o.fl., 2008).  
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Það er sérstaklega mikilvægt í íslensku að hafa gott tól til þess að finna nefnimyndir þar 

sem íslenska er svo rík að beygingum. Lemmald notar samsetta aðferð til þess að greina 

nefnimynd orðs, þannig að þegar ekki finnast heimildir fyrir nefnimynd í málheildinni 

notar Lemmald almennari aðferð til þess að finna hana út frá öðrum myndum og 

almennum reglum (Anton Karl Ingason o.fl., 2008).  

2.2.2.3 IceTagger 

IceTagger er markari fyrir íslensku. Hlutverk hans er að finna málfræðilega greiningu 

orðs, eða mark þess. Markarinn styðst við um það bil 175 handskrifaðar reglur ásamt 

leiðsagnarreglum (e. heuristics) til þess að ákvarða mark orðs (Hrafn Loftsson, 2008). 

Fyrsta skrefið er að bera kennsl á fast orðalag eða orðtök (e. idioms) sem er ávallt markað 

á sama veg. Næsta skref er að bera kennsl á agnarsagnir til þess að agnir þeirra séu 

greindar sem atviksorð en ekki forsetning.  

Loks er reglum beitt á ákveðinn samhengisglugga (e. context window) til þess að eyða 

mörkum sem geta ekki passað við orð. Farið er yfir setninguna í einni runu og hvert orð 

skoðað fyrir sig og þeim mörkum eytt sem ekki koma til greina (Hrafn Loftsson, 2008). 

Eftir það er textanum skipt í setningar og hver setning greind með leiðsagnarreglum (e. 

heuristics). Þær greina málfræðihlutverk að einhverju leyti, finna til dæmis 

forsetningarliði, og nýta þá greiningu til þess að samræma föll og kyn milli liða þar sem 

samræmi (e. feature agreement) þarf að vera til staðar, til dæmis lýsingarorða og nafnorða 

sem standa saman.  

Markamengið sem markarinn notast við er fengið úr Íslenskri orðtíðnibók (Jörgen Pind 

(ritstj.), Friðrik Magnússon og Stefán Briem, 1991). Í markamenginu eru um 600 mörk, 

en þau eru ekki öll notuð fyrir IceTagger (Hrafn Loftsson, 2008). Það getur haft áhrif á 

árangurinn, þar sem auðveldara er að gera villur þegar mörk eru svo mörg. Einnig skiptir 

máli að tíðni margræðra orða er há í íslensku. Þannig reyndust 59,7% allra tóka (e. token) 

vera tvíræð, sem er mun meira en til dæmis í ensku, þar sem 35% tóka í Brown-

málheildinni reyndust tvíræð (Hrafn Loftsson, 2008).  

2.2.2.4 IceMorphy 

Einingin IceMorphy sér um að giska á mark óþekktra orða. Slík eining getur stórbætt 

árangur markara, því það bætast sífellt við ný orð í málið og svo er útilokað að öll orð og 

allar orðmyndir séu til staðar í þjálfunarmálheildinni sem notuð er. Einingin nýtir sér 

beygingar- og orðmyndunarfræðilega greiningu, þar sem stofn orðsins er skoðaður og 

mögulegar beygingarendingar. Þar koma til reglur sem takast á við hljóðbreytingar, svo 
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hægt er að tengja börn við nefnimyndina barn (Hrafn Loftsson, 2008). Einingin getur líka 

greint samsett orð og fundið orðflokk þess. 

Ef fyrrnefndar leiðir bregðast grípur einingin til þess ráðs að skoða endingar orða. Þar 

kemur til safn handskrifaðra endinga og svo safn endinga sem safnað er sjálfvirkt (Hrafn 

Loftsson, 2008). Með hjálp þeirra reynir einingin að ráða í orðflokk orðsins með því að 

skoða endingu þess. Þessi aðferð er ónákvæmari en hinar og því er ekki gripið til hennar 

nema hinar bregðist (Hrafn Loftsson, 2008).  

IceTagger náði 91,54% nákvæmni skv. prófunum, en IceMorphy hefur mikil áhrif (Hrafn 

Loftsson, 2008). Árið 2011 var nákvæmnin komin í 91,76% (Hrafn Loftsson og Anton 

Karl Ingason, 2011).  

2.2.2.5 IceParser 

IceParser er hluti af IceNLP-tólunum og er fyrsti þáttarinn sem gerður var fyrir íslensku. 

Þáttaranum er lýst í þaula í IceParser: An Incremental Finite-State Parser for Icelandic 

eftir Hrafn Loftsson og Eirík Rögnvaldsson (2007b). Þáttarinn tekur við texta sem búið 

er að greina í orðflokka og skilar textanum hlutþáttuðum eftir reglum sem sérstaklega 

voru þróaðar fyrir þáttarann og íslensku. Í IceNLP-pípunni (e. pipeline) sér IceTagger um 

að greina textann í orðflokka og beygingarlegar myndir. IceParser notar því sama 

markamengi og IceTagger, eða markamengi Íslenskrar orðtíðnibókar.  

IceParser skiptist í tvær einingar; sú fyrri sér um að greina liði í setningum og sú seinni 

sér um að greina málfræðileg hlutverk liðanna. Hvor eining fyrir sig samanstendur af röð 

stöðuferjalda (e. sequence of finite-state transducers), sem hvert tekur sem inntak úttak 

fyrra stöðuferjalds og bætir þannig sífellt við flóknari upplýsingum um byggingu 

setningarinnar. Reglurnar sem stöðuferjöldin fylgja til að bæta setningafræðilegum 

upplýsingum við setninguna eru handskrifaðar.  

IceParser virkar þannig á svipaðan hátt og FASTUS, þannig að fyrstu stöðuferjöldin sjá 

um að finna einfalda hluti í setningu eins og hópa nafnorða og svo hópa sagnorða. Næstu 

stöðuferjöld finna svo flóknari uppbyggingu í setningunni út frá þeim upplýsingum og 

skila til næstu stöðuferjalda og svo framvegis. 

Einingin sem greinir uppbyggingu liða í setningunni vinnur upp á við (e. bottom-up) og 

greinir þá liði sem sitja dýpst í setningahríslunni fyrst. Einingin sem greinir málfræðilegt 

hlutverk liða bætir mörkum við inntakið til þess að lýsa málfræðihlutverkunum. 
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Í (2.11) má sjá þá setningarliði sem IceParser greinir og er dæmi um hvern lið gefið. Flest 

dæmin eru fengin frá Hrafni Loftssyni og Eiríki Rögnvaldssyni (2006). 

(2.11) Bygging liða 

 AdvP atviksliður  [AdvP ekki] 

 AP lýsingarorðsliður [AP kaldur] 

 NP nafnliður  [NP hestur] 

 PP forsetningarliður [PP við [NP fjallið]] 

 VP sagnliður  [VP gaf] 

 CP aðaltenging  [CP en] 

 SCP aukatenging  [SCP sem] 

 InjP upphrópunarliður [InjP hæ] 

Að auki geta nafnliðir, atviksliðir, lýsingarorðsliðir og sagnliðir staðið margir eins í röð 

og fá þá að auki merkinguna Xs, þar sem X stendur fyrir nafn liðarins. Þannig fá margir 

nafnliðir í röð merkinguna NPs. Margorða liðir fá einnig merkinguna MWE. Greint er á 

milli fjögurra gerða margorða liða; samtengingar (MWE_CP), atviksliðar (MWE_AdvP), 

lýsingarliðar (MWE_AP) og forsetningar (MWE_PP) (Hrafn Loftsson og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2006).  

Sagnliðir eru auk þessa greindir frekar eftir gerð þeirra. Þannig hafa þeir merkinguna 

VPx, þar sem x er í menginu {i, b, s, p, g} (Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson, 

2006). Túlkun þeirra er tilgreind í (2.12) og dæmi gefin. 

(2.12) Undirflokkun sagnliða 

 i sagnliður í nafnhætti   [VPi að hugsa] 

 b sagnliður sem krefst sagnfyllingar [VPb væri] 

 s sagnbót    [VPs gefið] 

 p lýsingarháttur þátíðar   [VPp farinn] 

 g lýsingarháttur nútíðar   [VPg hlæjandi] 

Þau málfræðilegu hlutverk sem IceParser greinir eru sýnd í (2.13), gerð er grein fyrir 

þeim og dæmi um hvert hlutverk gefið. 

(2.13)  Málfræðileg hlutverk 

 SUBJ  frumlag  [NP-SUBJ hún][VP veit] […] 

 OBJ  (beint) andlag  [NP-SUBJ Hún][VP á] 

      [NP-OBJ bók] 

 IOBJ  óbeint andlag  [NP-SUBJ Þú][VP gafst] 

      [NP-IOBJ honum][NP-OBJ skál] 

 OBJAP  andlag lýsingarliðar [NP-SUBJ Ég][VPb er][AP-COMP  

      bundin][NP-OBJAP þér] 

      [NP[AP órjúfanlegum] böndum] 
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 OBJNOM  nefnifallsandlag [NP-SUBJ Mér][VP finnst] 

      [NP-OBJNOM það][AP flott] 

 COMP  sagnfylling  [NP-SUBJ Sá][VP var] 

      [AP-COMP reiður]  

 QUAL  eignarfallseinkunn [NP hesturinn NP] 

      [NP-QUAL hans NP-QUAL] 

 TIMEX tímaliður  [NP-TIMEX árið 2016] 

Nafnorð hafa auk þessa stöðuvísi sem bendir á það sagnorð sem fallstýrir því. Þannig 

segir nafnliðarmerkingin NP-SUBJ> að sagnorðið komi fyrir síðar í setningunni en NP-

OBJ< að sagnorðið standi framar í setningunni. Athuga ber að í samsettum sagnlið bendir 

stöðuvísirinn á persónubeygðu sögnina. Gera þarf ráð fyrir því í leit að mynstrum, þar 

sem þar skiptir mestu máli að finna aðalsögnina. 

Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson (2007b) prófuðu IceParser bæði á textum þar 

sem mörk orðanna höfðu verið greind handvirkt og á textum þar sem IceTagger sá um að 

velja mörk orðanna. Nákvæmni mörkunar IceTagger var 91,1%, en eins og gefur að skilja 

breytir það miklu fyrir árangur IceParser. Þannig náði IceParser 96,7% nákvæmni við 

að finna rétta liði í handmerkta textanum en 91,9% við að finna liði í textanum sem 

IceTagger markaði. Að sama skapi náði IceParser 84,3% F-mælingu við að finna rétt 

málfræðihlutverk í handmerkta textanum en 75,3% nákvæmni í textanum sem IceTagger 

markaði.  

Einingin sem sér um að greina hlutverk liða er mun viðkvæmari fyrir röngum mörkum en 

einingin sem hefur það hlutverk að finna liði í setningum. Þar kemur til að fyrri einingin 

reiðir sig að mun meira leyti á rétta greiningu falls, en af þeim villum sem markarinn gerir 

er rangt fall stór hluti. Þáttarinn nýtir sér annars aðeins upplýsingar um orðflokk og svo 

fall, svo annað í markinu hefur ekki áhrif. Einnig verður að hafa í huga að íslenska hefur 

frekar frjálsa orðaröð, sem getur verið erfitt að glíma við að greina. 

2.2.3 Önnur aðföng 
Forritunarmálið Python var notað við útfærslu verkefnisins. Það hentar einkar vel fyrir 

textavinnslu og er vel stutt. Meðal pakka sem voru notaðir er subprocess sem leyfði 

forritinu að nota skeljaaðgerðir, eins og rætt verður í kafla 2.4.  

2.3 Önnur verkefni í sama dúr 
Í næstu undirköflum eru helstu aðferðir til upplýsingaútdráttar ræddar. Röð aðferðanna 

fer eftir flækjustigi, þar sem flóknari aðferðir byggja oftar en ekki á einfaldari forverum 

sínum. Einfaldast er að nota reglulegar segðir, sem vinna með textastrengi til að finna 
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einföld mynstur. Í (2.14b) má sjá mjög einfalda reglulega segð sem finnur nafnliðinn 

Akureyri í setningunni í (2.14a). Athuga skal að ef taka á tillit til íslenskra stafa þyrfti 

segðin að vera flóknari. 

(2.14a)   Akureyri styrkir félagið um tvær milljónir króna. 

(2.14b)  .* ([a-zA-Z]+) styrkir .* 

Handskrifaðar reglur eru næsta skref, þar sem þær nýta sér oft annað inntak en hráan 

texta. Dæmi um kerfi sem notar handskrifaðar reglur er FASTUS, sem nýtir röð 

stöðuferjalda, eins konar eininga í forriti, til að finna sífellt flóknari mynstur í inntakinu 

út frá úttaki fyrra stöðuferjalds í röðinni. Í dæminu í (2.15a-c) getum við ímyndað okkur 

að í (2.15b) hafi stöðuferjald fundið einstök nafnorð og sagnorð í setningunni í (2.15a). 

(2.15c) sýnir svo úttak næsta stöðuferjalds, sem nýtir úttakið í (2.15b) til að hópa saman 

nafnorð og svo sagnorð. Úttakið í (2.15c) væri svo inntak í næsta stöðuferjald, sem fyndi 

enn flóknari mynstur, svo sem hlutverk hvers nafnhóps, og svo framvegis. Í (2.15b-c) 

stendur N fyrir nafnorð og S fyrir sagnorð, NH fyrir nafnhóp og SH fyrir sagnhóp. 

(2.15a)   Pensill listamannsins hefur málað myndir aðalsins. 

(2.15b)  <N Pensill><N listamannsins><S hefur><S málað><N myndir> 

   <N aðalsins> 

(2.15c)   <NH Pensill listamannsins><SH hefur málað><NH myndir aðalsins> 

Þar sem mikil vinna liggur í gerð handgerðu reglnanna þótti eftirsóknarvert að geta búið 

þær til sjálfvirkt. Fyrstu kerfin sem gátu það byggðu á málheild þar sem búið var að 

merkja allar upplýsingar sem draga átti út. Þannig var hægt að þjálfa kerfin til að finna 

mynstur í kringum þær. AS er dæmi um slíkt kerfi.  

Þar sem helsti flöskuhálsinn í slíkum kerfum er gerð merktu málheildarinnar reyndu 

næstu kerfi að koma í veg fyrir að hennar væri þörf. AS-TS, arftaki AS, notar málheild 

þar sem aðeins er búið að flokka skjölin eftir því hvort þau eru innan málheildarinnar eða 

ekki. Þannig getur kerfið fundið með tölfræðilegum aðferðum þau mynstur sem frekar 

koma fyrir í skjölum innan sérsviðsins en utan þess.  

Kerfin sem á eftir komu vinna einungis með skjöl innan sérsviðsins, þar sem það dregur 

úr umfangi málheildarinnar. Auk þess er það að útbúa málheildina talið utan verksviðs 

útdráttarkerfisins og gert er ráð fyrir að flokkunarkerfi sjái um það. Á því sést að því 

flóknari sem kerfin verða, því sérhæfðari verða þau.  
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Næstu kerfi tókust á við það verkefni að flokka þá útdrætti sem finnast sjálfvirkt í 

merkingarflokka og safna þeim til að útbúa orðasafn innan sviðsins. Hægt er að flokka 

útdrættina með einfaldari aðferðum, svo sem reglulegum segðum, en aðeins innan mjög 

lítils sérsviðs og handgera þarf reglur til þess.  

Næsta viðfangsefni var að ná að tengja útdrættina sem fundust sjálfvirkt saman í 

heildstæða mynd. Í setningunni í (2.16a) finna mynstrin í fyrri dálk (2.16b-d) útdrættina 

í seinni dálknum í kringum virkjann gefa en þrátt fyrir að venslin á milli þeirra séu augljós 

í upphaflegu setningunni skila þau sér ekki í úttaki útdráttarkerfisins.  

(2.16a)   Frændinn gaf barninu púsluspil. 

(2.16b)  <frumlag> gefa  Útdráttur: frændi 

(2.16c)   gefa <ób.andl.>  Útdráttur: barn 

(2.16d)  gefa <b.andl.>  Útdráttur: púsluspil 

Það var því til mikils að vinna að ná að tengja mynstrin saman. Það var gert með 

svokölluðum römmum, en hver rammi geymdi öll mynstur í kringum ákveðinn virkja.  

Þar sem tekist hafði að útbúa orðasafn og mynstur innan sérsviðs sjálfvirkt var næsta 

rökrétta skref að ná að gera það á sama tíma. Þær upplýsingar má svo nýta síðar til að 

útbúa ramma úr mynstrunum. Margstiga hringrás Riloff og Jones (1999) bjó til orðasafn 

og mynstur á sama tíma en einungis fyrir einn merkingarflokk í einu. Basilisk-aðferð 

Thelen og Riloff (2002) finnur orðasafn fyrir marga merkingarflokka í einu, en sleppir 

því að útbúa mynstur fyrir sérsviðið.  

Ákjósanlegast væri að geta unnið með safn skjala án þess að nokkur forvinnsla hafi farið 

fram; merkingar, flokkun eða annað. Ex-Disco tekur inn slíka málheild og notar 

sáðmynstur, lítið upphafssafn mynstra innan sérsviðsins, bæði til að finna fleiri mynstur 

og flokka málheildina. Á móti kemur að Ex-Disco þarfnast þekkingargrunna og almenns 

orðasafns ásamt skilgreiningum á hugtökum innan sérsviðsins, svo ekki er hægt að sleppa 

við alla forvinnslu. Loks hafa tilraunir verið gerðar með slembitilviljanareiti (e. 

conditional random fields). 

2.3.1 Reglulegar segðir 
Margar leiðir eru til þess að draga út upplýsingar. Einfaldasta leiðin er að nota reglulegar 

segðir (e. regular expressions) en þær henta vel á þröngum sérsviðum þar sem þær hafa 

mikla nákvæmni (Jurafsky og Martin, 2014, bls. 754). Þær eru einnig notaðar sem hluti 

af flóknari kerfum, til dæmis Ex-Disco (Yangarber o.fl., 2000). Dæmi um mynstur í Ex-

Disco má sjá í (2.17) og verður kerfið rætt frekar í kafla 2.3.6.  
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(2.17)  np(C-company) vg(Launch) np(Satellite) 

Í dæminu í (2.17) eru C-company, Launch og Satellite nokkurs konar nöfn á orðalistum 

sem skipta máli við að draga út upplýsingar og np og vg eru þáttun í einfaldri mynd; 

nafnliðir og sagnliðir. Þannig nær mynstrið að ná utan um vensl fyrirtækisins í liðnum C-

company og gervitunglsins í Satellite, en þau felast í því að fyrirtækið skaut gervitunglinu 

á sporbaug um jörðu, eins og sagnliðurinn Launch gefur til kynna. 

2.3.2 Handskrifaðar reglur: FASTUS 
Handskrifaðar reglur eru einnig mikið notaðar. Þá er inntakið oft annað en hrár texti, til 

dæmis vefsíða þar sem upplýsingar eru birtar á mjög reglubundinn máta, og þá er hægt 

að nýta reglubundið snið síðunnar (e. formatting) til þess að finna upplýsingar sem skipta 

máli (McCallum, 2005).  

FASTUS fær sem inntak hráan texta og pípar honum inn í röð stöðuferjalda (Hobbs o.fl., 

1997; Appelt og Hobbs, 1993; Hobbs og Appelt, 1992). Hvert stöðuferjald notar 

handskrifaðar reglur til þess að bæta sífellt greinarbetri upplýsingum við textann um 

uppbyggingu hans. Þannig greinir kerfið fyrst margorða segðir og sérnöfn, næsta stig 

skiptir setningum upp í nafnhópa, sagnhópa, forsetningar og agnir og þriðja stigið ber 

kennsl á flókna nafnhópa og sagnhópa, svo sem samsetta nafnliði (Jón og Gunna).  

Í (2.18b) má sjá hvernig fyrsta stig kerfisins hefur greint margorða segðir og sérnöfn í 

setningunni í (2.18a). Í (2.18c) hefur annað stig kerfisins nýtt úttakið í (2.18b) til að skipta 

setningunni upp í nafnhópa, sagnhópa, forsetningar og agnir.  

(2.18a)  Geir goði hrósaði sér af því að veita Gunnari banasár. 

(2.18b)  <N Geir goði> hrósaði sér af því að veita <N Gunnari> banasár. 

(2.18c)   <N Geir goði><S hrósaði><N sér><F af><N því><S að veita> 

   <N Gunnari><N banasár> 

Fyrstu stigin bera kennsl á málfræðilega byggingu og sinna í raun því hlutverki sem 

markarar og þáttarar sinna í flóknari kerfum. Þau eru því nokkuð óháð því sérsviði sem 

verið er að skoða. Næstu stig finna mynstur innan sérsviðsins í úttaki síðasta 

stöðuferjaldsins á undan og loks eru mynstur sem eru samsvarandi sameinuð. FASTUS 

hefur því mjög svipaða uppbyggingu og IceParser, sem einnig byggir á röð stöðuferjalda 

til setningagreiningar. 
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Í (2.19a-b) má sjá dæmi um mynstur innan FASTUS og svo sambærilegt íslenskt mynstur. 

Í (2.19c) fyndi kerfið orðin veita og banasár og þar á milli er nafnhópur (Gunnari) sem 

inniheldur þá upplýsingar um það hver særður var banasári.  

(2.19a)  take <HumanTarget> hostage 

(2.19b)  veita <mannlegt skotmark> banasár 

(2.19c)   Geir goði hrósaði sér af því að veita Gunnari banasár. 

FASTUS nýtir sér það sem komið var inn á í kafla 2.1.3; að upplýsingaútdráttur snýst ekki 

um að skilja texta heldur að finna upplýsingar. Þar kemur lítill hluti textans að notum og 

upplýsingar birtast oft á frekar einfaldan og fastmótaðan hátt (Appelt og Hobbs, 1993). 

Annað sem skiptir máli er að þó að það sé ekki mikil forvinnsla er það rétt forvinnsla sem 

fer fram (Hobbs og Appelt, 1997). 

2.3.3 Sjálfvirkt gerðar reglur: CIRCUS og AutoSlog 
Helstu gallarnir við handgerðar reglur er að það tekur oft langan tíma að þróa reglurnar 

og krefst það mikillar sérþekkingar á sviðinu sem unnið er með (Hobbs og Riloff, 2010). 

Sem dæmi má nefna að það tók 1.500 klukkustundir að þróa reglurnar fyrir CIRCUS 

(Riloff, 1993). Að auki er erfitt að færa þekkinguna sem hefur myndast og reglurnar á 

milli sérsviða (McCallum, 2005). Loks má nefna að oft skipta reglurnar þúsundum og 

tengjast oft innbyrðis. Því er bæði auðvelt að gera villur og erfitt að breyta reglunum 

(McCallum, 2005).  

Það hefur því orðið sífellt vinsælla að finna leiðir til þess að finna reglurnar, eða 

útdráttarmynstrin, sjálfvirkt. Tölfræðilegar aðferðir og vélrænt nám (e. machine learning) 

hafa komið að góðum notum í þeirri leit. 

Fyrstu kerfin reiddu sig á málheild þar sem búið var að merkja þá liði sem draga átti út til 

þjálfunar. Sem dæmi má nefna AS, sem byggir sjálfvirkt orðasafn svokallaðra virkja (e. 

trigger words) (Riloff, 1993). Virki er orð sem skiptir sérsviðið máli og birtist oftast í 

ákveðnu samhengi við nafnliðinn sem á að draga út. Í (2.20a-c) eru þýdd dæmi frá Riloff 

(1993) sýnd, en eins og mögulega er hægt að álykta um út frá dæmunum er sérsviðið sem 

notað var hryðjuverk. Leiðsagnarreglan fyrir setningarlega uppbyggingu mynstursins er 

sýnd og svo reglan sjálf.  

(2.20a)  <frumlag> þolmyndarsögn  <fórnarlamb> var drepið 

(2.20b)  germyndarsögn <andlag>  sprengdi <skotmark> 

(2.20c)   nafnorð forsetning <nafnliður> sprengja við <skotmark> 
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Í (2.20a-c) er virkinn undirstrikaða orðið, en hann ásamt setningarlega umhverfinu er 

notaður til að bera kennsl á nafnliðinn innan hornklofanna, sem fellur þá í þann flokk sem 

tiltekinn er. Þannig dregur mynstrið í (2.20a) út fórnarlamb verknaðarins sem virkinn 

lýsir. 

AS byggir á CIRCUS en í stað þess að handgera reglurnar líkt og CIRCUS fær AS sem 

inntak annaðhvort málheild þar sem allir nafnliðir sem skipta máli hafa verið merktir eða 

safn texta og samsvarandi svaralykla (e. answer keys), sem segja til um hvaða nafnliðir 

skipta máli (Riloff, 1996b). AS er þjálfað á málheildinni til þess að safna þeim virkjum 

sem ákvarða málfræðihlutverk nafnliðarins og gefa til kynna að nafnliðurinn innihaldi 

upplýsingar sem skipta máli (Riloff, 1996b).  

AS nýtir sér leiðsagnarreglur (e. heuristics) um setningarlegt samhengi í kringum nafnliði 

til þess að geta fundið alla nafnliði í texta og virkja þeirra. Þannig lýsa leiðsagnarreglurnar 

til dæmis mögulegu samhengi í kringum frumlög eins og sýnt er í (2.21), en frumlagið er 

þá nafnliðurinn sem á að draga út (Riloff, 1996b). 

(2.21) <frumlag> þolmyndarsögn 

 <frumlag> germyndarsögn 

 <frumlag> sögn í nafnhætti 

 <frumlag> hjálparsögn nafnorð 

2.3.4 Ómörkuð málheild: AutoSlog-TS 
Þó að tíminn sem sparast við að gera ekki handgerðar reglur hafi verið umtalsverður er 

einnig tímafrekt að útbúa markaða málheild eða svaralykla til að þjálfa kerfi á. Það væri 

því mikill akkur í því að komast hjá því að útbúa slík gögn. AS-TS, sem er eins konar 

framþróun á AS, fer þá leið að þjálfa kerfi á málheild þar sem búið er að flokka skjöl eftir 

því hvort þau skipta máli fyrir sérsviðið eða ekki (Riloff, 1996a). Þar skiptir máli að 

skjölin sem flokkuð eru utan sérsviðsins séu þó nálægt því að eiga heima þar og að nokkuð 

jöfn skipting sé á milli hluta málheildarinnar, en þannig virkar kerfið best. 

Eins og nafn kerfisins bendir til byggir það á AS og bætir við tölfræðilegum aðferðum til 

þess að komast hjá því að nota markaða málheild. AS-TS nýtir sér aðferðir AS til þess að 

finna alla mögulega nafnliði en bætir við tveimur leiðsagnarreglum. Mynstrin eru eins að 

uppbyggingu og mynstur AS. Önnur breyting er að AS-TS leyfir mörgum reglum að 

virkjast á sama tíma, ólíkt AS, þannig að hægt er að finna mörg mynstur í einu (Riloff, 

1996a). Síðan nýtir kerfið sér tölfræði til að raða mynstrum eftir því hversu hagnýt þau 

eru fyrir sérsviðið.  
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2.3.5 Sérhæfðari kerfi: Rammar, margstiga hringrás og Basilisk-aðferðin 
Aðrar aðferðir vinna með málheild sem inniheldur einungis skjöl sem skipta máli fyrir 

sérsviðið og er þannig minni í sniðum. Þannig þarf ekki að halda utan um skjöl sem eru 

næstum því innan sérsviðsins eða magn þeirra. Í raun er verkefnið sem felst í því að útbúa 

málheildina aðskilið upplýsingaútdrættinum og látið í hendur flokkara (e. classifier) en 

þannig eykst sérhæfing kerfisins. 

2.3.5.1 Söfnun orða innan sérsviðs 

Safn orða innan sérsviðsins og upplýsingar um það hvaða merkingarflokkum þau tilheyra 

(e. semantic lexicon) kemur að góðum notum við upplýsingaútdrátt (Thelen og Riloff, 

2002) og skiptir máli fyrir dýpri greiningu í þeim verkefnum sem fjallað verður um næst. 

Þannig væri hægt að nota merkingarlegar upplýsingar um feitletruðu orðin sem mynstrið 

í (2.22b) dregur út í (2.22c-d) til þess að greina á milli þess hvort um er að ræða 

tímasetningu eða staðsetningu, en það eru þá tveir ólíkir merkingarflokkar (e. semantic 

categories). (2.22a) sýnir svo leiðsagnarregluna fyrir setningarlega uppbyggingu 

mynstursins í (2.22b). 

(2.22a)   germyndarsögn forsetning <nafnliður> 

(2.22b)  koma á <nafnliður> 

(2.22c)   Ég kem á fimmtudag 

(2.22d)  Ég kem á Akureyri 

Riloff og Shepherd (1997) söfnuðu orðum í orðasafn fyrir tiltekið sérsvið sjálfvirkt með 

hjálp ómarkaðrar málheildar texta sem skipta máli fyrir sérsviðið og nokkurra sáðorða (e. 

seed words). Sáðorðin eru þá nafnorð sem mynstur innan sérsviðsins draga út og innihalda 

mikilvægar upplýsingar fyrir sérsviðið. Unnið var með einn merkingarflokk í einu og þá 

voru fimm sáðorð innan hvers flokks. Þannig gæti merkingarflokkur tímasetningar 

innihaldið „fimmtudagur“ og merkingarflokkur staðsetningar innihaldið „Akureyri“, sbr. 

dæmi (2.22c-d). 

Þær fundu þannig allar setningar í málheildinni sem innihéldu að minnsta kosti eitt 

sáðorð. Því næst voru þær setningar hlutþáttaðar og samhengisglugga (e. context window) 

safnað innan setningar alls staðar þar sem sáðorð var höfuð nafnliðar. Samhengisglugginn 

innihélt næsta nafnorð fyrir framan sáðorðið og næsta nafnorð á eftir sáðorðinu. Í 

setningunni í (2.23) inniheldur samhengisglugginn fyrir hluti nafnorðin Ísland og Evrópu. 

(2.23) Ísland er hluti af Evrópu. 
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Þar á eftir var hverju orði innan merkingarflokksins gefin einkunn eftir formúlu sem í 

grófum dráttum finnur skilyrt líkindi þess að orðið kæmi fyrir í samhengisgluggum 

flokksins. Þar næst eru svokölluð stopporð (e. stopwords) síuð frá ásamt fátíðum orðum 

og töluorðum. Stopporðalistinn innihélt að mestu fornöfn. Stopporðin eru síuð frá þar sem 

þau innihalda engar nauðsynlegar upplýsingar fyrir sérsviðið. 

Þeim nafnorðum sem eftir standa er raðað eftir einkunn þannig að þau sem efst eru á 

listanum ættu að tengjast merkingarflokknum mest. Efstu fimm nafnorðunum sem eru 

ekki þegar á sáðorðalistanum fyrir hvern merkingarflokk er bætt við hann og ferlið er 

endurtekið þar til nógu mörg orð þykja hafa fengist. Ekki er hægt að skilgreina 

nákvæmlega þann fjölda orða sem skilar ásættanlegum niðurstöðum heldur verður 

notandi að finna hvaða fjöldi orða gefur besta raun með prófunum. 

2.3.5.2 Margstiga hringrás 

Riloff og Jones (1999) samtvinnuðu eldri aðferðir og byggðu á þeim til þess að finna bæði 

hagnýt útdráttarmynstur og merkingarorðasafn fyrir sérsviðið á sama tíma. Kerfið, sem 

þær nefna margstiga hringrás (e. multi-level bootstrapping), tekur sem inntak aðeins 

ómarkaða málheild texta innan sérsviðsins og sáðorð fyrir merkingarflokk og nýtir sér 

gagnkvæma hringrás (e. mutual bootstrapping). Kerfið finnur mynstur og orð fyrir einn 

merkingarflokk í einu, svo keyra þarf það fyrir hvern merkingarflokk. 

Fyrst er AS, sem lýst var í kafla 2.3.3 hér að ofan, nýtt til þess að finna öll möguleg 

útdráttarmynstur í málheildinni og útdrætti þeirra. Sáðorðin mynda upphaflegt orðasafn 

sem er sent ásamt öllum mögulegum mynstrum inn í innri hringrás, en kerfið skiptist í 

ytri og innri hringrás. Hlutverk innri hringrásarinnar er að finna ný mynstur og orð innan 

sérsviðsins og hlutverk ytri hringrásarinnar er að leggja mat á áreiðanleika nýliðanna og 

bæta einungis þeim bestu við endanlegt safn mynstra og orða. Mynd 4 sýnir innri virkni 

margstiga hringrásarinnar, en myndin er þýdd úr Riloff og Jones (1999). 
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Mynd 4: Margstiga hringrás. 

Innan innri hringrásarinnar fær hvert mynstur einkunn eftir RlogF-formúlunni sem þróuð 

var fyrir AS-TS og sýnd er í (2.24) (Riloff, 1996a; Riloff og Jones, 1999). Í formúlunni 

táknar Fi fjölda útdrátta mynstursins sem eru innan orðasafnsins, Ni er heildarfjöldi ólíkra 

útdrátta mynstursins og 𝑅𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁𝑖
. 

(2.24) 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 𝑚𝑦𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ log2 𝐹𝑖  

Mynstrunum er svo raðað eftir einkunn og besta mynstrið valið. Gert er ráð fyrir að allir 

nafnliðir sem besta mynstrið dregur út séu hluti af orðasafninu og þeim er því öllum bætt 

við tímabundið orðasafn innan innri hringrásarinnar. Þá er hægt að endurbæta 

einkunnagjöf mynstranna út frá nýju nafnliðunum í orðasafninu og raða mynstrunum upp 

á nýtt. Nýtt mynstur er valið sem besta mynstrið og útdráttum þess bætt við tímabundna 

orðasafnið. Þannig gengur innri hringrásin í ákveðið margar ítranir, en í sinni tilraun létu 

Riloff og Jones innri hringrásina keyra í 50 skipti. Eftir það eru allir nafnliðir í tímabundna 

orðasafninu sendir til ytri hringrásarinnar ásamt mynstrum í vægisröð. 

Ytri hringrásin sér um að velja aðeins fimm bestu nafnliðina úr í hvert skipti og bæta þeim 

við endanlega orðasafnið. Til þess að velja úr bestu nafnliðina er öllum nafnliðunum í 

tímabundna orðasafninu úr innri hringrásinni gefin einkunn eftir formúlunni í (2.25). 

(2.25) 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 𝑛𝑎𝑓𝑛𝑙𝑖ð𝑎𝑟 𝑖 =  ∑ 1 + (0,01 ∗ 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛(𝑚𝑦𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟 𝑘))
𝑁𝑖
𝑘=1  

Í formúlunni er Ni fjöldi ólíkra mynstra innan merkingarflokksins sem drógu út nafnliðinn 

i. Til þess að koma í veg fyrir að tvö mynstur fengju sömu einkunn er einkunn hvers 

mynsturs sem dregur út nafnliðinn i notað til að gera upp á milli. Þessi einkunnagjöf er 
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frábrugðin þeirri sem Riloff og Shepherd (1997) nota þar sem samhengisgluggi er ekki 

notaður. 

Eins og áður segir bætir ytri hringrásin fimm bestu nafnliðunum við endanlega 

orðasafnið. Þá sendir hún uppfærða orðasafnið sem inntak í innri hringrásina til að finna 

fleiri nafnliði. Ytri hringrásin er svo keyrð þar til ásættanlegur fjöldi nafnliða hefur fengist 

í orðasafnið. Þá er vægisröð mynstranna úr síðustu umferðinni nýtt til að safna bestu 

mynstrunum, þar sem sú röðun er unnin út frá áreiðanlegustu útgáfu orðasafnsins. 

Þegar hér er komið sögu er hægt að fara handvirkt yfir orðasafnið og listann af 

útdráttarmynstrum, en það tekur, eins og gefur að skilja, mun styttri tíma en að útbúa 

mynstrin og orðin innan merkingarflokksins handvirkt. 

2.3.5.3 Rammar 

Riloff og Schmelzenbach (1998) þróuðu aðferð til þess að útbúa svokallaða ramma sem 

geyma upplýsingar (e. case frames) út frá ómarkaðri málheild, útdráttarmynstrum og 

merkingarorðasafni fyrir sérsviðið. Rammarnir sameina útdráttarmynstur og tengja 

útdrætti þeirra við merkingarflokka og hlutverk. Það er gert því við það að láta hvert 

mynstur aðeins draga út einn hlut, eins og CIRCUS, AS og AS-TS gera sbr. kafla 2.3.2 

og 2.3.3 hér að ofan, verður úttakið óþarflega brotakennt miðað við inntakið, sem veitir 

mun meiri upplýsingar en svo um vensl ólíkra útdráttarliða (Riloff og Schmelzenbach, 

1998).  

Að auki dregur það að nota merkingarhömlur með mynstrunum úr ónákvæmni og 

fölskum útdráttum, líkt og sést á dæmi (2.26c-d), sem er endurtekið frá (2.22) (Riloff og 

Schmelzenbach, 1998). Ef merkingarhömlurnar væru handgerðar gæti hömlusmiðurinn 

til dæmis misst af því að mynstrið í (2.26b) geti dregið út staðsetningar. 

(2.26a)   germyndarsögn forsetning <nafnliður> 

(2.26b)  koma á <nafnliður> 

(2.26c)   Ég kem á fimmtudag 

(2.26d)  Ég kem á Akureyri 

AS-TS er notað til að finna útdráttarmynstur fyrir sérsviðið og raða þeim eftir einkunn. 

Aðferð Riloff og Shepherd (1997) við sáðorðasöfnun, sem rædd var í kafla 2.3.5.1, er 

notuð til þess að byggja upp orðasafn fyrir hvern merkingarflokk (Riloff og 

Schmelzenbach, 1998). Hér þarf að fara handvirkt í gegnum bæði útdráttarmynstrin og 

orðasafnið áður en haldið er áfram til þess að tryggja að ekkert gruggugt læðist með. 

Þegar því er lokið er hvert mynstur athugað til að ákvarða hvort það hafi sterka 
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tilhneigingu til að draga út nafnliði úr einhverjum ákveðnum merkingarflokki. Það getur, 

eins og áður sagði, dregið úr ónákvæmni (Riloff og Schmelzenbach, 1998).  

Loks er hver merkingarflokkur sem tengist mynstrinu tengdur við hlutverk innan 

sérsviðsins, til að gefa nánari upplýsingar um hlutverk nafnliðarins sem dreginn er út. 

Athuga skal að hvert mynstur getur tengst mörgum merkingarflokkum og hlutverkum, 

eins og sést á (2.27b) hér að neðan, en dæmið er þýtt frá (Riloff og Schmelzenbach, 1998). 

Loks eru sambærileg mynstur, sem snúast um sama virkja, tengd saman til þess að mynda 

ramma.  

Í (2.27a-c) sjást sjálfstæð mynstur sem öll hafa sama virkjann og geta því myndað saman 

ramma, sem sýndur er í (2.27d) (Riloff og Schmelzenbach, 1998). Fyrri dálkurinn í 

(2.27a-c) sýnir mynstrið sem notað er og seinni dálkurinn sýnir merkingarflokka og 

hlutverk sem tengjast mynstrinu. Í (2.27d) snýst ramminn um virkjann sprengja, sem er 

sagnorð í þessu tilviki. Í fyrsta dálknum í mynstrunum þar fyrir neðan er 

merkingarflokkur sýndur, í öðrum dálki er sýnt hver setningarliðurinn er og í þriðja 

dálknum sést merkingarlegt hlutverk útdráttarins innan sérsviðsins. 

(2.27a)   <frumlag> sprengja (gm.)      gerandi, hlutv. hryðjuverkamaður 

(2.27b)  sprengja (gm.) <beint andlag>  skotmark, hlutv. bygging eða farartæki 

(2.27c)   sprengja (gm.) í <nafnliður>     staðsetning 

(2.27d)  Virki: sprengja (gm.) 

   gerandi frumlag      hryðjuverkamaður 

   skotmark beint andlag      bygging, farartæki 

   staðsetning FL(í)       staðsetning  

Úttakið úr kerfinu er þá rammar sem geta dregið marga nafnliði út úr setningu með sama 

virkja og sýnt vensl nafnliðanna. Í (2.28b) sést hvernig mynstrunum í rammanum í (2.27d) 

hefur verið beitt á setninguna í (2.28a) til að finna nafnliðina innan hornklofanna út frá 

virkjanum sprengdi, sem er skáletraður í (2.28b). 

(2.28a)   Hryðjuverkamaðurinn sprengdi sendiráðið í Lundúnum í gær. 

(2.28b)  <Hryðjuverkamaðurinn> sprengdi <sendiráðið> <í Lundúnum> í gær. 

2.3.5.4 Basilisk-aðferðin 

Gallinn við margstiga hringrásina úr kafla 2.3.5.2 er að hún finnur aðeins orð og 

útdráttarmynstur fyrir einn merkingarflokk í einu. Það getur verið mjög hamlandi fyrir 

hraða og umfang leitarinnar. Thelen og Riloff (2002) þróuðu því aðferð til þess að finna 

orð innan margra merkingarflokka í einu, sem þau nefna Basilisk.  
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Kerfið tekur sem inntak málheild með ómörkuðum textum og sáðorðum fyrir hvern 

merkingarflokk. AS er notað til þess að finna öll möguleg útdráttarmynstur í málheildinni. 

Því næst er mengi þeirra útdráttarmynstra sem helst draga út nafnliði sem eru í 

orðasafninu fundið. Það er gert með því að gefa hverju mynstri einkunn eftir RlogF-

formúlunni sem þróuð var fyrir AS-TS og sýnd er að ofan í (2.24) (Riloff, 1996a). Thelen 

og Riloff (2002) kalla safn mynstranna mynstramengi (e. pattern pool).  

Höfuð þeirra nafnliða sem mynstrin í mynstramenginu draga út fara í mengi mögulegra 

orða (e. candidate word pool). Hvert orð í menginu fær einkunn sem byggist á því hvaða 

mynstur, af öllum útdráttarmynstrum sem AS fann, draga orðið út og hvort þau tengjast 

merkingarflokknum sérstaklega. Fimm bestu mynstrunum er bætt við orðasafnið, 

mynstramengið og mengi mögulegra orða eru tæmd og hringrásin hefst á ný (Thelen og 

Riloff, 2002).  

Basilisk notast einungis við eina hringrás og er því afkastameiri en margstiga hringrásin 

sem Riloff og Jones (1999) nota, þar sem hún er hreiðruð (e. nested). Á móti kemur að 

hreiðraða hringrásin skilar líka útdráttarmynstrum fyrir merkingarflokkinn en ekki 

Basilisk (Thelen og Riloff, 2002).  

Með því að safna orðum fyrir marga merkingarflokka í einu og passa þannig að þeir 

skarist ekki með frekar einfaldri árekstraúrlausn (e. conflict resolution) nær Basilisk mun 

meiri nákvæmni en margstiga hringrásin. Basilisk ályktar líka ekki eins og margstiga 

hringrásin (Riloff og Jones, 1999) að öll orð sem mynstur dregur út séu innan 

merkingarflokks, heldur athugar það sérstaklega. Þannig reiðir Basilisk sig ekki á 

vísbendingar frá einu mynstri heldur mörgum, sem er mun áreiðanlegra (Thelen og Riloff, 

2002). 

2.3.6 Aðrar aðferðir: Ex-Disco og CRF 
Óskastaðan er auðvitað að komast hjá því að gera nokkuð við skjölin áður en kerfi er 

þjálfað á þeim. Þannig tekur Ex-Disco (Yangarber o.fl., 2000) inn málheild sem hefur 

hvorki verið mörkuð, flokkuð né vinsað úr henni. Einnig eru svokölluð sáðmynstur notuð 

sem inntak, en þau eru notuð til að finna fleiri mynstur og skipta málheildinni samtímis 

upp eftir því hvort skjöl skipta máli fyrir sérsviðið eða ekki. Flokkun skjalanna fer því 

sjálfvirkt fram og skipting málheildarinnar verður sífellt nákvæmari eftir því sem fleiri 

mynstur finnast (Yangarber o.fl., 2000; Hobbs og Riloff, 2010).  
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Ferlið er þó ekki alveg sjálfvirkt og án undirbúnings, því Ex-Disco þarfnast 

þekkingargrunna og almenns orðasafns ásamt skilgreiningum á hugtökum innan 

sérsviðsins (Yangarber o.fl., 2000). Um hugtakaskilgreiningarnar til dæmis gildir hið 

sama og um handgerðu reglurnar; ekki er hægt að flytja þær á milli sérsviða, heldur þarf 

að endurvinna þær frá grunni. 

Ýmsar aðrar leiðir eru í boði til þess að draga út upplýsingar úr texta. Til dæmis hafa 

svokallaðir slembitilviljanareitir (e. conditional random fields, CRF) verið notaðir og 

gefið góða raun (Batcha, 2013).  

2.3.7 Upplýsingaútdráttur í íslenskum verkefnum: MerkOr og félagar 
Árið 2009 hlaut verkefnið Hagkvæm máltækni utan ensku – íslenska tilraunin 

Öndvegisstyrk Rannís til þriggja ára (Styrkir málvinnsluhóps Háskólans í Reykjavík, e.d.; 

Rannís, e.d.). Innan þess verkefnis var meðal annars unnið að sjálfvirkum útdrætti 

merkingarvensla í íslensku (The Icelandic Language Technology Research Group, e.d.). 

Afraksturinn varð MerkOr – íslenskur merkingarbrunnur, en í safninu eru hundruð 

þúsunda merkingarvensla (Málföng, e.d.-a). Gagnasafnið var hluti af doktorsverkefni 

Önnu Bjarkar Nikulásdóttur. 

Textar úr MÍM voru nýttir til þess að draga út merkingarvenslin. Aðeins hluti textanna 

var notaður, til að mynda textar úr Morgunblaðinu, Læknablaðinu, af Vísindavefnum og 

úr opinberum skýrslum (Anna B. Nikulásdóttir og Matthew Whelpton, 2010).  

Þar sem íslenska er mun ríkari að beygingum en enska, sem flestar aðferðir til útdráttar 

hafa miðast við, var nauðsynlegt að laga aðferðirnar að því. Nokkrar aðferðir voru 

prófaðar í verkefninu og þannig var útgáfa af málheildinni sem innihélt upplýsingar um 

orðflokka og nefnimynd (e. lemma) orða notuð fyrir tölfræðilegar aðferðir en fyrir 

aðferðir sem byggðu á mynstrum þurfti hlutþáttaðan texta. Textar úr MÍM innihalda 

upplýsingar um orðflokk hvers orð og nefnimynd þess (Málföng, e.d.-b) en þar sem 

málheildin var enn í vinnslu þegar verkefni Önnu Bjarkar var unnið var IceTagger nýttur 

til að finna orðflokka orðanna og Lemmald fann nefnimynd orða. IceParser sá svo um að 

hlutþátta textana (Anna B. Nikulásdóttir og Matthew Whelpton, 2010). 

Til þess að finna algeng merkingarvensl í íslensku með útdráttarmynstrum þurfti að finna 

þau setningamynstur sem táknuðu þau. Hlutþáttaður texti var notaður til þess að draga út 

alla þá nafnliði og forsetningarliði sem gætu innihaldið nafnorð og/eða lýsingarorð sem 

lýstu venslum. Nokkrar skorður voru settar þeim liðum sem komu til greina. Þannig varð 
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nafnliður að innihalda í það minnsta eitt nafnorð eða að minnsta kosti eitt nafnorð og að 

minnsta kosti eitt lýsingarorð. Einnig voru hliðskipaðir nafnliðir eða lýsingarliðir dregnir 

út, ásamt öllum forsetningarliðum sem innihéldu að minnsta kosti eitt nafnorð.  

Að lokum voru öll nafnorð með tengdum forsetningarlið dregin út (Anna B. Nikulásdóttir 

og Matthew Whelpton, 2010). Eins og sést á skorðunum kemur alveg til greina að margar 

þeirra komi til í hverri setningu. Segjum að við höfum setningarbrotið í (2.29a-b) (fengið 

frá Önnu B. Nikulásdóttur og Matthew Whelpton, 2010). (2.29a) sýnir úttak IceParser 

og (2.29b) sýnir mynstrið sem finnur venslin. Strengurinn á eftir orðinu sjálfu sýnir 

markið og hástafa strengirnir sýna gerð hvers setningarliðar.  

(2.29a)   [NP[APs[AP feitur lkensf AP][CP og c CP][AP kryddaður lkensf  

   AP]APs] matur nken NP] 

(2.29b)  [NP[APs[AP lensf][CP og c][AP lensf]] nen]  

Eins og sést finnast hér hliðskipaðir lýsingarorðsliðir innan nafnliðar, sem uppfyllir fleiri 

en eitt skilyrði. Í slíkum tilvikum er lengsta keðja liða dregin út (Anna B. Nikulásdóttir 

og Matthew Whelpton, 2010). 

Um 370.000 útdráttarmynstur fundust á þennan hátt, en aðeins um 5.300 þeirra komu 

fyrir oftar en tíu sinnum í málheildinni. Markamengi íslensku inniheldur um 700 mörk og 

þar sem ekki reyndist þörf á svo fínni aðgreiningu var brugðið á það ráð að sameina 

útdráttarmynstur þegar munur á mörkum þótti ekki hafa áhrif á merkingu, svo sem tala 

orðanna og annað en orðflokkur fornafna og lýsingarorða.  

Eftir slíkar aðgerðir reyndist endanlegur fjöldi útdráttarmynstra vera 71 (Anna B. 

Nikulásdóttir og Matthew Whelpton, 2010). Þau mynstur voru síðan nýtt til þess að draga 

út merkingarvensl. Hinum ólíku aðferðum til útdráttar sem voru nefndar fyrr í kaflanum, 

tölfræðilegum aðferðum og aðferðum sem byggja á mynstrum, var loks fléttað saman til 

að fá betri og traustari niðurstöður.  

Í lokaritgerð Franks Cassata til B.Sc.-prófs í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík 

(2007) skoðaði hann hvernig draga mætti sjálfvirkt út hugtök eða samheiti í hugtakasafn 

(e. thesaurus) úr íslenskum textum. Í upphafi skilgreindi hann mynstur með reglulegum 

segðum til þess að draga út ákveðin vensl úr hlutþáttuðum texta. Því næst var textinn 

hlutþáttaður með IceParser og leitað var að mynstrunum (Frank Cassata, 2007).  

Þegar mynstur fannst var útbúin þrístæða með þeim orðum sem fundust með mynstrunum 

og svo venslunum þeirra á milli, en venslin eru hluti af skilgreiningu mynstursins. Því 
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næst var nefnimynd orðanna í þrístæðunni fundin með hjálp CST lemmatiser, tóli sem 

þjálfað var fyrir íslensku til þess að finna nefnimyndir orða. Tólið var þjálfað með hjálp 

málheildarinnar úr Íslenskri orðtíðnibók (Frank Cassata, 2007). Hafa ber í huga að 

Lemmald var ekki til á þessum tíma og var þetta fyrsta tilraunin til að nota tól til að finna 

nefnimyndir orða í íslensku (Anton Karl Ingason o.fl., 2008).  

Í (2.30a-c) (fengið frá Frank Cassata, 2007) sést í fyrsta lagi hlutþáttaður hluti setningar, 

í öðru lagi mynstur sem passar við setningarhlutann og í þriðja lagi þrístæðan sem finnst 

og er send í CST lemmatiser til að fá nefnimyndir fyrir þrístæðuna. 

(2.30a) {*SUBJ> [NP blístrið nheng NP] *SUBJ>} [VP hljómaði sfg3eþVP] 

(2.30b) {*SUBJ .*? \[NP (.*?) NP\] .*? *SUBJ>} .*? \[VP[a-z]+ (.*?)VP[a-z]+\] 

(2.30c)  (blístrið_nheng, subject-of, hljómaði_sfg3eþ) → lemmatiser →(blístur,  

  subject-of, hljóma) 

Karin Christiansen (2014) þróaði fyrsta samantektartólið fyrir íslensku. Hún útfærði tvær 

þekktar aðferðir fyrir samantekt texta; TextRank, sem byggir meðal annars á samhengi 

og endurtekningu, og TFxIDF, sem byggir á tíðni og er útskýrt í kafla 2.4.3. Samantekt 

texta er eins og áður segir skyld upplýsingaútdrætti en þó ekki eins, svo að aðferðirnar 

sem hún nýtir gagnast ekki við upplýsingaútdrátt.  

Í IceNLP-svítunni er nafnaþekkjari, IceNER, en auðkenning nafna er undirsvið 

upplýsingaútdráttar. Einingin notar málfræðilegar aðferðir en ekki tölfræðilegar. Einn 

annar nafnaþekkjari er til fyrir íslensku, Íslenskur textaskimi, en ekki er vitað um afdrif 

hans. Ekki er til sjálfstætt kerfi sem sinnir almennum upplýsingaútdrætti fyrir íslensku. 

2.4 Ferli  
Í ljósi þess sem nefnt hefur verið að framanverðu um önnur kerfi í svipuðum dúr er tími 

til kominn að lýsa kerfinu sem var hannað fyrir ritgerð þessa. Í kafla 2.4.1 er hönnun 

kerfisins rædd og hvernig ákveðið var hvaða aðferð ætti að nota. Í kafla 2.4.2 er farið í 

söfnun textanna sem notaðir voru sem inntak. Kafli 2.4.3 fjallar um flokkun textanna sem 

fengnir voru. Kafli 2.4.4 snýst um undirbúning þeirra hjálpargagna sem kerfið þarfnast. 

Loks fjallar kafli 2.4.5 um gerð rammanna og allt sem því fylgir. 

Mynd 5 sýnir yfirlit fyrri hluta verkefnisins. Hér á eftir verður í stuttu máli farið í hvern 

hluta einingarinnar og inntak, úttak og virkni útskýrð. 
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Mynd 5: Yfirlitsmynd rammagerðar. 

Fyrsti hluti rammagerðarinnar, söfnun mynstra og orða, sér um að safna öllum mynstrum 

sem finnast í textunum og ákvarða hvaða mynstur skipta máli fyrir sérsviðið. Á sama tíma 

finnur mynsturgerðin safn orða sem skipta máli fyrir sérsviðið. Einingin fær sem inntak í 

fyrsta lagi þjálfunarmálheild, safn texta sem eiga heima innan sérsviðsins. Einingin þarf 

einnig lista af þeim merkingarflokkum sem safna á orðum fyrir og svo sáðorð innan 

sérsviðsins fyrir hvern merkingarflokk, til að byrja söfnunina á.  

Einingin skilar svo mynstrum innan sérsviðsins og orðum innan hvers merkingarflokks, 

en fara þarf yfir báða lista handvirkt til að tryggja að allt sé rétt. Rammagerðin notar það 

úttak sem inntak, en þarf einnig lista af þeim merkingarhlutverkum sem finnast innan 

sérsviðsins, svo hægt sé að tengja merkingarflokkana við þau.  

Fyrsta verk rammagerðarinnar er að tengja mynstrin við ákveðna merkingarflokka til að 

veita þeim merkingarhömlur. Þannig er hægt að auka nákvæmni kerfisins og koma í veg 

fyrir að mynstur dragi út orð í röngum merkingarflokki. Rammagerðin sér svo um að 

sameina mynstur sem eru sambærileg í svokallaða ramma, eins og útskýrt hefur verið í 

kafla 2.3.5.3. Dæmi um mynstur sem sameina má í ramma er sýnt í (2.31a-c). Í (2.31d) 

sést svo ramminn sem myndaður er. 

(2.31a) <frumlag> sprengja (gm.)     gerandi, hlutv. hryðjuverkamaður 

(2.31b) sprengja (gm.) <beint andlag>  skotmark, hlutv. bygging eða farartæki 

(2.31c)  sprengja (gm.) í <nafnliður>     staðsetning 

(2.31d) Virki: sprengja (gm.) 

  gerandi frumlag         hryðjuverkamaður 

  skotmark beint andlag     bygging, farartæki 

  staðsetning FL(í)      staðsetning 
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Einingin skilar svo tilbúnum römmum sem hægt er þá að nýta til að draga út upplýsingar 

úr textum innan sérsviðsins. Rammarnir eru betri en stök mynstur því með þeim tekst að 

tengja saman þær upplýsingar sem finnast í textunum í heildstæða mynd. Eins og gildir 

um mynstrin og orðin þarf að fara yfir rammana til að tryggja að sameiningarferlið hafi 

farið rétt fram. 

2.4.1 Hönnun kerfisins 
Þegar kerfið er hannað þarf að hafa markmið þess í huga. Í fyrsta lagi þarf að ákveða 

innan hvaða sérsviðs það á að vera. Ég vildi velja sérsvið sem skiptir nýbúa máli að fá 

upplýsingar um sem fyrst en væri samt nógu afmarkað til að gott væri að vinna með það. 

Riloff (1993) nefnir að fréttir hafi frekar fasta byggingu, þannig að mikilvægustu 

upplýsingarnar koma í upphafi fréttarinnar. Niðurstaðan varð því að velja fréttir á sviði 

náttúruhamfara og veðurs. Einn kostur við slíkar fréttir er að þær eru oftast frekar stuttar 

og hnitmiðaðar, svo auðveldara ætti að vera að eiga við þær.  

Eftir að hafa kynnt mér þær aðferðir sem lýst var í kafla 2.2 og vega og meta kosti þeirra 

og galla þurfti að ákveða hvernig vinna ætti verkefnið sem þessi ritgerð fjallar um. 

Aðferðafræði FASTUS var tekin til skoðunar en þar sem ætlunin er að þróa verkefnið áfram 

reyndist hún ekki henta, þar sem handskrifa þarf allar reglur og þær gilda aðeins fyrir eitt 

sérsvið. Til þess að nýta verkefnið fyrir annað sérsvið þyrfti því að skrifa nýjar reglur, en 

eins og rætt var í kafla 2.2 er það gríðarlega tímafrekt. Því var horfið frá því að nota 

FASTUS.  

Á sama hátt hentaði Ex-Disco (Yangarber o.fl., 2000) ekki í verkefnið, þar sem 

skilgreiningar á hugtökum innan sérsviðsins eiga, eins og gefur að skilja, einungis við það 

sérsvið. Þar kemur einnig til að þeir þekkingargrunnar og þau orðasöfn sem Ex-Disco 

nýtir eru ekki til staðar fyrir íslensku. 

Það var því heillandi að hafa einhvers konar sjálfvirkni í kerfinu. Ég ákvað því að reyna 

að nýta það sem hentaði best úr verkum Ellenar Riloff og samstarfsfélaga (1993; 1996a; 

1996b; Riloff og Shepherd, 1997; Riloff og Schmelzenbach, 1998; Riloff og Jones, 1999; 

Thelen og Riloff, 2002; 2007), laga það að íslensku og byggja við það.  

Ég ákvað að búa til ramma en ekki einungis mynstur til þess að tapa ekki þeim venslum 

milli upplýsinga sem setningaskipanin veitir. Riloff og Schmelzenbach (1998) tala um að 

upplýsingarnar sem mynstrin veita séu óþarflega brotakenndar og að mikil vinna fari í að 

púsla þeim saman í heildstæða mynd.  
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Ég hafði ekki aðgang að AS eða AS-TS en hægt var að nýta almennu reglurnar sem kerfin 

styðjast við og laga þær að íslensku. IceNLP var notað til þess að hlutþátta textann en 

enginn þáttari er til fyrir íslensku sem fullþáttar texta. Það kom ekki að sök, því eins og 

sagt hefur verið frá í kafla 2.3 hentar hlutþáttun einkar vel í upplýsingaútdrætti.  

Þægilegast væri að finna bæði útdráttarmynstur og orð innan merkingarflokka á sama 

tíma, þar sem mörg sömu gögnin koma við sögu í söfnun þeirra, svo margstiga hringrás 

(Riloff og Jones, 1999) varð fyrir valinu sem grunnur. RlogF-formúlan, sem Riloff 

(1996a) notar í upphaflegu aðferðinni og útskýrð er í kafla 2.3.4, var notuð. Henni var þó 

breytt í samræmi við útgáfu Phillips og Riloff (2007) þannig að einum var bætt við inni í 

logranum til þess að orð sem koma aðeins einu sinni fyrir fái ekki núll í einkunn og ekki 

sé hægt að gera upp á milli þeirra. Uppfærða útgáfu formúlunnar má sjá í (2.32). 

(2.32) 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 𝑚𝑦𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ log2(𝐹𝑖 + 1) 

Basilisk-aðferðin, sem rædd var í kafla 2.3.4, stendur sig betur við að finna orð innan 

merkingarflokka en margstiga hringrás og getur fundið orð fyrir marga merkingarflokka 

í einu en finnur þó ekki útdráttarmynstur. Í niðurstöðum skýrslu Thelen og Riloff (2002) 

um Basilisk-aðferðina kemur fram að þau hafi þróað útgáfu af margstiga hringrásinni sem 

gat fundið orð fyrir marga merkingarflokka í einu en þar sem útgáfunni er ekki lýst í þaula 

geri ég ráð fyrir að hlutinn sem finnur mynstrin hafi ekki verið fullvirkur í þeirri útgáfu.  

Úttak margstiga hringrásarinnar eru orð og útdráttarmynstur fyrir hvern merkingarflokk 

en betra væri að vinna með ramma, eins og útskýrt hefur verið í kafla 2.3.5. Hönnun 

kerfisins gerði því ráð fyrir að farið væri handvirkt yfir úttakið úr margstiga 

hringrásareiningunni og bestu mynstrin og svo bestu orðin fyrir hvern merkingarflokk 

valin úr sem inntak í rammagerðareiningu sem mótuð er eftir aðferð Riloff og 

Schmelzenbach (1998). Þetta er gert fyrir hvern merkingarflokk fyrir sig og öllum 

mynstrum safnað saman í eitt mynstrasafn.  

Úttakið úr rammagerðareiningunni er þá fullgerðir rammar þar sem búið er að tengja 

hólfið fyrir nafnliðinn sem hvert mynstur innan rammans dregur út við merkingarflokk 

og merkingarhlutverk. Því næst er farið yfir rammana handvirkt til að tryggja að þeir séu 

réttir.  

Það að finna útdráttarmynstur og orð að mestu leyti sjálfvirkt gerir það að verkum að 

þróunarhringrásin verður hraðari en ella, eins og Cowie og Lehnert (1996) lýsa. 
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Eftir að taka tillit til allra þessara þátta var kerfið í heild sinni hannað á þann veg sem sjá 

má á mynd 6.  

 

Mynd 6: Heildaryfirlit kerfis. 

Hér að ofan á mynd 6 sést forritið í heild sinni og helstu samskipti á milli eininga. 

Forvinnslan er í raun aðalhluti fyrri hluta kerfisins, en hún sér um að útbúa ramma og svo 

orð innan hvers merkingarflokks. Gögnin eru þá send í gagnagrunninn (1). Forvinnslan 

sendir gögnin því yfir í gagnagrunninn, sem sér um að skrifa þau í skjöl. Þegar kveikt er 

á forritinu sendir miðstöðin beiðni til gagnagrunns um að lesa gögnin inn og þá sendir 

gagnagrunnurinn gögnin yfir til miðstöðvar (2).  

Miðstöðin ræsir einnig viðmótið í upphafi, en það sér um samskipti við notandann. Þannig 

skrifar notandinn eða afritar texta í viðmótið sem þýða á. Viðmótið sendir textann til 

miðstöðvar (5), sem sendir hann ásamt gögnum áfram til þýðingarvinnslunnar (3). 

Þýðingarvinnslan er aðalhluti seinni hluta verkefnisins, og sér um að þýða texta, eins og 

nafnið gefur til kynna. Þýðingarvinnslan skilar miðstöðinni þýddum texta (4) og 

miðstöðin sér um að senda hann í viðmótið á réttu formi (6). Loks birtir viðmótið 

notandanum þýdda útgáfu textans. 

Farið er nánar í virkni forvinnslunnar í kafla 2.4.5 og virkni þýðingarvinnslunnar er rædd 

í kafla 3.  

2.4.2 Söfnun textanna 
Eins og lýst var í kafla 2.3 fengust textarnir úr Markaðri íslenskri málheild. Það var því 

lítið sem ekkert mál að fá efnivið fyrir verkefnið. Eins og lýst er í kafla 2.4.3 hér að neðan 

þurfti þó að safna textum til viðbótar og þeir reyndust bæta niðurstöður gífurlega. 

Textarnir sem valdir voru í málheildina eru fréttatextar og því má ætla að villur séu 

tiltölulega fáar. Þó finnast villur í textunum, bæði stafsetningarvillur og málfarsvillur, 
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sem gera vinnslu textanna erfiðari. Það þótti þó ekki réttlætanlegt að leiðrétta villurnar 

þar sem það yrði mjög tímafrekt og afraksturinn yrði líklega ekki nægur til að réttlæta 

vinnuna. 

2.4.3 Flokkun textanna 

2.4.3.1 Upphafleg flokkun 

Í upphafi var gert einfalt forrit í Python sem virkaði í skipanalínu. Forritið tekur sem 

inntak möppuna þar sem allir textarnir voru geymdir og möppu skjala sem þegar hafa 

verið flokkuð sem mikilvæg. Forritið ítrar yfir fyrri möppuna og síar frá þau skjöl sem 

finnast í seinni möppunni. Fyrir hvert það skjal sem eftir stendur er texti skjalsins 

prentaður í skipanalínunni og notandinn spurður hvort skjalið er mikilvægt eða ekki.  

Ef notandinn ýtir á 1 er nafn skjalsins skrifað í skjalið relevant.txt, sem síðan er notað til 

að afrita öll nýlega flokkuð skjöl yfir í seinni möppuna, og næsta skjal er tekið fyrir. Ef 

annað er valið er ekkert gert og næsta skjal tekið fyrir. Þar sem ekkert var gert við þau 

skjöl sem voru ekki flokkuð sem mikilvæg og upphaflega málheildin innihélt yfir 40 

þúsund skjöl þurfti að harðkóða í forritið í hvert skipti hvert komið var í yfirferðinni. Það 

hefði mátt gera á fágaðri máta en það reyndist ekki nauðsynlegt. Með hjálp forritsins 

fundust 211 skjöl. 

2.4.3.2 Viðbætur 

Eftir að fyrstu niðurstöður fengust úr úrvinnslu textanna kom í ljós að nauðsynlegt var að 

bæta við textum. Þar sem það var mjög tímafrekt að fara í gegnum öll skjölin var ákveðið 

að leita sérstaklega að skjölum sem innihéldu orðin veður, flóð og eldgos og fara yfir þau. 

Þau reyndust 2.837 talsins, þar af 2.230 sem ekki höfðu verið skoðuð áður. Við það að 

bæta við skjölum sem þannig fundust og áttu heima innan sérsviðsins fengust 62 skjöl til 

viðbótar.  

Til þess að fá fleiri skjöl og fjölbreyttari var flokkur veðurfrétta á vefmiðlinum visir.is 

skoðaður og viðeigandi fréttum þaðan bætt við safnið. Þar bættust við 28 skjöl og þar með 

innihélt viðbótin 90 skjöl. Viðbótin bætti niðurstöðurnar heilmikið, enda var hún um 43 

prósent af textasafninu sem fyrir var, sem taldi 211 skjöl.  

Eftir miklar endurbætur á kerfinu var ákveðið að bæta fleiri textum við málheildina til að 

reyna að fá enn betri niðurstöður. Í þeirri umferð voru skjöl sem innihéldu orðin veður, 

flóð og eldgos fyrst skoðuð. Þar fundust 50 skjöl sem áttu heima innan sérsviðsins og eftir 

er að skoða 1.821 skjal sem mögulega á heima innan sérsviðsins. Af visir.is voru 40 skjöl 
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til viðbótar fundin. Alls er því viðbótin 90 skjöl. Hluti skjalanna var notaður í 

prófunarmálheildina svo alls urðu skjölin í þjálfunarmálheildinni 330 talsins. 

2.4.4 Undirbúningur hjálpargagna 

2.4.4.1 Sáðorð, merkingarflokkar og merkingarhlutverk 

Kerfið sá um að safna orðum í orðasafn hvers merkingarflokks sjálfvirkt en til þess þurfti 

sáðorð fyrir hvern merkingarflokk. Eftir vinnuna við flokkun málheildarinnar hafði 

höfundur nokkuð góða tilfinningu fyrir því hvaða orð hentuðu sem sáðorð innan hvers 

merkingarflokks fyrir sjálfvirku söfnunina. Að sama skapi voru merkingarflokkar og 

merkingarhlutverk innan þeirra ákvörðuð handvirkt eftir lestur frétta innan sérsviðsins og 

orðalistanna. Um það verður nánar fjallað í kafla 2.4.5 hér að neðan. 

2.4.4.2 Málheildin 

Rætt hefur verið um söfnun og flokkun textanna í málheildina hér að ofan í köflum 2.4.2 

og 2.4.3. Textunum sem valdir voru var skipt upp í prófunarmálheild, sem innihélt 82 

skjöl, og þjálfunarmálheild, sem innihélt 330 skjöl. Sú fyrri var notuð til að meta árangur 

kerfisins en sú seinni til að þjálfa kerfið. 

2.4.4.3 Leiðsagnarreglur 

Ellen Riloff og Mark Schmelzenbach (1998) tóku fram hvernig skipta ætti mynstrunum 

upp eftir setningauppbyggingu og skilgreindu svokallaðar leiðsagnarreglur. Þannig 

skiptir til dæmis máli hvort sögn sem virkir mynstur er í þolmynd eða germynd, þar sem 

munur er á merkingu frumlags í Gjöfin var gefin og Stúlkan gaf gjöf. Hlutverk virkja er 

útskýrt í kafla 2.3.2. Í (2.33) og (2.34) eru virkjarnir undirstrikaðir. Í (2.33) má sjá 

leiðsagnarreglur Riloff og Schmelzenbach (1998). 

(2.33) Ef nafnliðurinn er frumlag 

  <subj> active-verb  <perp> bombed 

  <subj> passive-verb  <victim> was murdered 

  <subj> verb infin.  <perp> attempted to kill 

  <subj> aux noun  <victim> was victim 

 Ef nafnliðurinn er andlag 

  active-verb <dobj>  bombed <target> 

  passive-verb <dobj>  killed <victim> 

  infin. <dobj>   to kill <victim> 

  gerund <dobj>  killing <victim> 

  noun aux <dobj>  fatality was <victim> 

 Ef nafnliðurinn er innan forsetningarliðar 

  noun prep <np>  bomb against <target> 

  active-verb prep <np> killed with <instrument> 

  passive-verb prep <np> was aimed at <target>  
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Í skiptingu mynstranna (sjá 2.33) er gert ráð fyrir að sagnmynstur þar sem aðalsögnin er 

í nafnhætti séu höfð út af fyrir sig. Í aðlögun reglnanna að íslensku var þetta ekki talið 

skipta máli og mynstrin voru flokkuð með germyndarmynstrum (sjá 2.34).  

(2.34)  Ef nafnliðurinn er frumlag 

  <frl> germyndarsögn  <hitinn> lækkaði 

  <frl> þolmyndarsögn  <hitinn> var lækkaður 

  <frl> sögn sagnfylling <skýið> var óveðursský 

 Ef nafnliðurinn er beint andlag 

  germyndarsögn <b.andl.> sendi <gjöfina> 

  þolmyndarsögn <b.andl.> send <manninum>  

 Ef nafnliðurinn er óbeint andlag 

  germyndarsögn <ób.andl.> sendi <manninum> gjöfina 

 Ef nafnliðurinn er sagnfylling 

  nafnorð sögn <sagnfylling> hinn látni var <fórnarlamb> 

 Ef nafnliðurinn er innan forsetningarliðar 

  no. fs. <NL>   skjálfti við <staðsetning> 

  germyndarsögn fs. <NL> lækkaði í <frostmark>  

  þolmyndarsögn fs. <NL> var lækkaður í <frostmark>  

Leiðsagnarreglurnar eru hvergi teknar sérstaklega fram í gögnunum heldur eru þær 

harðkóðaðar í leitarföllin. Um það er betur rætt í kafla 2.4.5 hér að neðan. 

2.4.4.4 Merkingarflokkar og merkingarhlutverk 

Til þess að geta gefið betri upplýsingar um orðin innan sérsviðsins varð að ákveða þá 

merkingarflokka sem skiptu máli fyrir sérsviðið. Þeir skilgreina tegund þeirra upplýsinga 

sem dregnar eru út úr textunum. Í upphafi voru fimm flokkar skilgreindir; veður, hamfarir, 

tímasetning, staðsetning og hitastig. Veðurflokknum var ætlað að veita upplýsingar um 

hvernig veður talað er um í fréttinni; er sól, rigning, éljagangur eða hálka? 

Hamfaraflokkurinn skilgreinir í upphafi nokkrar tegundir náttúruhamfara; snjóflóð, 

eldgos og jarðskjálfta. Það segir sig sjálft hvað flokkar tímasetningar og staðsetningar 

skilgreina, og loks dregur flokkur hitastigs út hversu heitt er, ef rætt er um hita í fréttinni. 

Eftir prófanir var sjötta flokknum, manneskja, bætt við þar sem það þótti vanta orð til að 

fylla í hólf frumlagsmynstra. Það vantaði lýsingu á því hver bjargaði fólki, hver lenti í 

hamförum og annað í þeim dúr.  

Merkingarflokkunum eru svo gefin merkingarhlutverk, eftir eðli upplýsinganna sem 

dregnar eru út. Þannig hljóta veðurflokkurinn og hamfaraflokkurinn báðir hlutverkið 

atburðir, tímasetning fær tímasetningarhlutverk, staðsetningarflokkurinn fær 

staðsetningarhlutverk, hitastigsflokkurinn fær hlutverkið ástand og flokkur manneskna 

fær hlutverkið manneskja. 
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2.4.4.5 Stopporðalistar 

Eftir umhugsun var ákveðið að útbúa ekki stopporðalista fyrir fyrri hlutann, þar sem þar 

skiptir máli að finna sem flest mynstur, hvort sem það sem þau draga út eða ekki skiptir 

máli. Það hafði líklega áhrif á vægismat mynstranna en þó var komið í veg fyrir að slík 

orð rötuðu á orðalista innan sérsviðsins. Það verður þó að minnast á að það hefur þau 

áhrif að veðurfarssagnir, líkt og rigna og snjóa, finnast, þar sem leppurinn sem oft birtist 

með þeim finnst. Þá er hægt að búa til mynstur fyrir þær og þá er hægt að gera sérstaklega 

ráð fyrir þeim í málmyndunarhlutanum ef þess gerist þörf. 

2.4.5 Gerð rammanna 
Þegar búið var að útbúa öll hjálpargögn var komið að því að hefja útfærslu 

forvinnslueiningarinnar, sem sér um að búa til rammana sem notaðir verða til þýðingar. 

Á mynd 7 má sjá útfærslu einingarinnar í grófum dráttum. Innan kassanna sjást nöfn 

hverrar einingar og við hlið örvanna sést inntak hverrar einingar. Virkni mynstra- og 

orðasöfnunarinnar er rædd í undirköflum 2.4.5.1-2.4.5.3 og virkni rammagerðarinnar er 

rædd í undirköflum 2.4.5.4 og 2.4.5.5. 

 

Mynd 7: Yfirlitsmynd rammagerðar. 

Á mynd 8 sést innri virkni mynstra- og orðasöfnunarinnar. Einingin byrjar á að finna öll 

möguleg mynstur sem finnast í málheildinni. Næsta skref er að vega og meta mynstrin og 

komast að því hver þeirra hafa merkingu fyrir sérsviðið, ásamt því að finna orð sem skipta 

máli fyrir sérsviðið. Loks þarf að fara yfir mynstra- og orðasöfnin sem fundust og athuga 

hvort þau eigi rétt á að vera í safninu. 
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Mynd 8: Innri virkni mynstur- og orðasöfnunar. 

Á mynd 9 sést svo virkni rammagerðarinnar. Rammagerðin fær sem inntak yfirfarin 

mynstur og orð frá fyrri einingu og byrjar á að tengja mynstrin við merkingarflokka og 

hlutverk, út frá því í hvaða merkingarflokkum útdrættir þeirra eru. Þá eru sambærileg 

mynstur sameinuð í ramma, til að vensl þeirra á milli varðveitist. Loks er farið handvirkt 

yfir rammana til að tryggja að allt sé rétt í þeim og yfirförnum römmum er skilað til 

miðstöðvar forritsins.  

 

Mynd 9: Innri virkni rammagerðar. 

2.4.5.1 Þáttun málheildarinnar 

Fyrsta skrefið í gerð rammanna er að útbúa safn mynstra og svo safn merkingarbærra orða 

fyrir sérsviðið. Til þess að ákvarða hvaða mynstur hafa merkingu fyrir sérsviðið þarf að 

byrja á að finna öll möguleg mynstur í þjálfunarmálheildinni. Í seinni skrefum eru þau 

metin, þeim raðað eftir vægi og merkingarbær mynstur valin úr. 

Forritið nýtti sér IceNLP til þess að þátta textana. Útgáfa af IceNLP sem gæti fylgt með 

forritinu og fljótlegt er að sækja upplýsingar til var notuð. 

Þar sem IceNLP er skrifað í Java þurfti einhvers konar „milligöngumann“ til að hafa 

samskipti við tólapakkann. Fyrir valinu varð að nota subprocess, einingu í Python sem 

styður skeljaaðgerðir. Með hennar hjálp er hægt að vinna í skipanalínu innan forritsins og 

kalla þannig á IceNLP. Þar sem hver eining IceNLP er geymd í sinni möppu var ekki 

einfalt mál að senda upplýsingar á milli eininga með Python. Það var leyst með sérstakri 

einingu innan forritsins, Shell(). Einingin sá um samskipti við IceNLP með hjálp 
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subprocess til þess að einangra þau sem mest, þar sem það getur haft ófyrirsjáanlegar 

afleiðingar að fá villu sem tengist skipanalínu.  

Einingar IceNLP voru pípaðar saman þannig að úttakið úr einni einingu varð inntakið í 

þá næstu. Í stuttu máli var textunum fyrst skipt í setningar, svo voru mörk orða fundin og 

því næst var textinn þáttaður. Einnig voru nefnimyndir hvers orðs fundnar. Vinnslu 

textanna er lýst hér að neðan. 

Shell() einingin þarf sem inntak þá möppu sem inniheldur þjálfunarmálheildina. Einingin 

ítrar yfir skjölin innan möppunnar. Texti hvers skjals er lesinn og hann hreinsaður af 

gæsalöppum og tómum línum, en það sýndi sig að annars var hætta á því að þáttarinn 

greindi gæsalappirnar sem sérstakt orð sem átti til að rata ranglega í höfuð útdráttar eða 

mynsturs. Því næst er hreinsaður texti sendur til SrxSegmentizer, sem sér um að skipta 

textanum upp í setningar. Önnur eining innan IceNLP, tokenizer, getur einnig skipt texta 

í setningar en þar sem SrxSegmentizer gat lesið inntak beint úr skipanalínu og skilað úttaki 

í skipanalínu þótti það heppilegra til pípunar. 

Dæmið í (2.35a) er innihald ímyndaðs skjals. (2.35b) er þá úttak SrxSegmentizer eftir 

yfirferð textans, sem síðar er sent til IceTagger og Lemmalds. 

(2.35a)  Það kólnar í veðri á morgun. Veður á Akureyri um helgina verður gott.   

(2.35b)  Það kólnar í veðri á morgun. 

   Veður á Akureyri um helgina verður gott. 

Hver setning í úttaki SrxSegmentizer er send til IceTagger, sem sér um að greina hvert 

orð málfræðilega. Úttakið, hver setning ásamt málfræðilegri greiningu, er skrifað í 

sérstakt skjal sem síðar er notað sem inntak í næstu einingu, IceParser. Í (2.36) er þá 

úttakið úr IceTagger fyrir ímyndaða skjalið í (2.35a), eftir að IceTagger fékk úttakið í 

(2.35b) inn. Hér hafa öll orð fengið málfræðilega greiningu, sem sýnd er í strengnum á 

eftir hverju orði. 

  (2.36)  Það fphen  kólnar sfg3en  í aþ  veðri nheþ  á ao  morgun nkeo  . .   

   Veður nhen  á aþ  Akureyri nveþ-s  um ao  helgina nveog  verður sfg3en  

   gott lhensf  . .   

Í sama skrefi er úttakið frá SrxSegmentizer sent til Lemmalds, en hlutverk þess er að finna 

nefnimynd hvers orðs. Þar sem þegar er búið að finna mörkun setningarinnar eru einungis 

nefnimyndirnar geymdar. Nefnimyndir hverrar setningar eru geymdar í eigin línu í 

sérskjali, þar sem nefnimyndunum er bætt við XML-tré þáttaðra setninga utan Shell() 
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einingarinnar. (2.37) sýnir safn nefnimynda fyrir setningarnar tvær í (2.35a). Eins og sést 

á seinni setningunni finnur Lemmald ekki réttu nefnimyndina Akureyri, sem gæti dregið 

dilk á eftir sér í frekari úrvinnslu. 

(2.37) Það kólna í veður á morgunn . 

 Veður á Akureyrur um helgi verða góður . 

Loks er úttak IceTagger sent til IceParser, sem sér um að þátta setningarnar. Hægt er að 

velja um að fá úttakið á ýmiss konar formi, til dæmis eina setningu í línu. Fyrir valinu 

varð XML, en það þótti þægilegast til frekari úrvinnslu. Þannig var hægt að nota lxml, 

einingu sem virkar í Python, til þess að ítra yfir liðina í stað þess að handskrifa reglur til 

þess. Í (2.38a) sést úttak IceParser fyrir inntakið úr (2.36). Í (2.38b) sést hvernig búið er 

að bæta nefnimyndunum sem Lemmald fann við úttakið, en þær voru sýndar í (2.37).  

(2.38a)  
<SENTENCE> 

<PHRASE> [NP-SUBJ> 

  <WORDS> 

   <WORD> Það 

    <TAG>fphen</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [VP 

  <WORDS> 

   <WORD> kólnar 

    <TAG>sfg3en</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> í 

    <TAG>aþ</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> veðri 

     <TAG>nheþ</TAG> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> á 

    <TAG>ao</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 
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  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> morgun 

     <TAG>nkeo</TAG> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <WORDS> 

  <WORD> . 

   <TAG>.</TAG> 

  </WORD> 

 </WORDS> 

 <PHRASE> [NP-SUBJ> 

  <WORDS> 

   <WORD> Veður 

    <TAG>nhen</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> á 

    <TAG>aþ</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> Akureyri 

     <TAG>nveþ-s</TAG> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> um 

    <TAG>ao</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> helgina 

     <TAG>nveog</TAG> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [VPb 

  <WORDS> 

   <WORD> verður 

    <TAG>sfg3en</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [AP-COMP< 
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  <WORDS> 

   <WORD> gott 

    <TAG>lhensf</TAG> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <WORDS> 

  <WORD> . 

   <TAG>.</TAG> 

  </WORD> 

 </WORDS> 

</SENTENCE> 

 

 (2.38b)  

<SENTENCE> 

<PHRASE> [NP-SUBJ> 

  <WORDS> 

   <WORD> Það 

    <TAG>fphen</TAG> 

    <LEMMA>Það</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [VP 

  <WORDS> 

   <WORD> kólnar 

    <TAG>sfg3en</TAG> 

    <LEMMA>kólna</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> í 

    <TAG>aþ</TAG> 

    <LEMMA>í </LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> veðri 

     <TAG>nheþ</TAG> 

     <LEMMA>veður </LEMMA> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> á 

    <TAG>ao</TAG> 

    <LEMMA>á</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 
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    <WORD> morgun 

     <TAG>nkeo</TAG> 

     <LEMMA>morgunn</LEMMA> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <WORDS> 

  <WORD> . 

   <TAG>.</TAG> 

   <LEMMA>.</LEMMA> 

  </WORD> 

 </WORDS> 

 <PHRASE> [NP-SUBJ> 

  <WORDS> 

   <WORD> Veður 

    <TAG>nhen</TAG> 

    <LEMMA>Veður </LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> á 

    <TAG>aþ</TAG> 

    <LEMMA>á</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> Akureyri 

     <TAG>nveþ-s</TAG> 

     <LEMMA>Akureyrur </LEMMA> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [PP 

  <WORDS> 

   <WORD> um 

    <TAG>ao</TAG> 

    <LEMMA>um</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

  <PHRASE> [NP 

   <WORDS> 

    <WORD> helgina 

     <TAG>nveog</TAG> 

     <LEMMA>helgi </LEMMA> 

    </WORD> 

   </WORDS> 

  </PHRASE> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [VPb 

  <WORDS> 

   <WORD> verður 
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    <TAG>sfg3en</TAG> 

    <LEMMA>verða </LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <PHRASE> [AP-COMP< 

  <WORDS> 

   <WORD> gott 

    <TAG>lhensf</TAG> 

    <LEMMA>góður</LEMMA> 

   </WORD> 

  </WORDS> 

 </PHRASE> 

 <WORDS> 

  <WORD> . 

   <TAG>.</TAG> 

   <LEMMA>.</LEMMA> 

  </WORD> 

 </WORDS> 

</SENTENCE> 

2.4.5.2 Söfnun mynstra 

Þá er komið að því að leita að öllum nafnliðum í þáttuðu setningunum og tengja þá við 

virkja til að mynda mynstur. Gert er ráð fyrir að nafnliðir innihaldi þær upplýsingar sem 

vert er að draga út úr textunum og því byggjast öll mynstrin á því að draga þá út. Í 

mynstrasöfnuninni var ákveðið að safna einnig mynstrum sem drógu út nafnliði sem 

innihéldu annað en nafnorð, þ.e.a.s. fornöfn og töluorð, þar sem gert var ráð fyrir að 

mynstrin gætu dregið út nafnorð þó að þau gerðu það ekki í það skiptið. Því var ætlað að 

koma í veg fyrir skort á gögnum. 

Mögulegum setningagerðum mynstranna og hlutverki virkjanna er lýst í kafla 2.3.4 og 

2.4.4. Þegar nafnliður finnst fer það eftir málfræðilegu hlutverki hans hvar virkjann er að 

finna. Þannig gilda aðrar reglur um frumlag en nafnliði innan forsetningarliða. Í (2.39a) 

hafa nafnliðir verið feitletraðir. Í (2.39b) sjást þau mynstur sem draga nafnliðina út, virki 

hvers mynsturs er feitletraður og nefnimynd hvers útdráttar sýnd.  

(2.39a) Það kólnar í veðri á morgun. Veður á Akureyri um helgina  

  verður gott. 

(2.39b) subj|nom|kólna|active  Það 

  noun|dat|kólna|active pp|í  veður 

  noun|acc|kólna|active pp|á  morgunn 

  subj|nom|verða|active  Veður 

  noun|dat|veður|active pp|á  Akureyrur 

  noun|acc |veður|active pp|um  helgi 
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Subj þýðir að útdrátturinn er frumlag, „noun“ þýðir að útdrátturinn er innan 

forsetningarliðar. Fallið er gefið upp með næsta lið, en hann getur haft gildin nom, acc, 

dat og gen, eftir því hvort útdrátturinn er í nefnifalli, þolfalli, þágufalli eða eignarfalli. 

Þannig er hægt að greina á milli setningarhluta eins og í bílinn og í bílnum, sem hafa ekki 

sömu merkingu.  

Næsti liður í mynstrinu segir hver virkinn er og sá á eftir getur haft gildin active eða 

passive, eftir því hvort sögnin sem kemur mögulega við sögu er í germynd eða þolmynd. 

Ef virkinn er nafnorð fær hann gildið active. Ef útdrátturinn er innan forsetningarliðar 

segir næsti hluti mynstursins hver forsetningin er. Í (2.39a-b) sést til dæmis að virkinn 

kólna finnst í fyrri setningunni og til er mynstrið noun|dat|kólna|active pp|í sem dregur 

út nafnliðinn veðri.  

Reglurnar miðast mjög við úttak IceNLP. Þannig er þáttunin sem IceParser skilar 

hlutþáttun, sem veldur meðal annars því að ómögulegt er að segja til um hvar tengja á 

forsetningarliði. Einnig þurfti að gera sérstaklega ráð fyrir liðnum í gær, sem greindur er 

sem AdvP, eða atviksliður, í IceParser. Atviksliðir eru hunsaðir í mynstraleitinni svo 

skilgreina þurfti sértilvik fyrir liðinn svo að hann yrði túlkaður sem forsetningarliður. Að 

sama skapi er ekki hægt að greina hvar aukasetningar enda, svo erfitt var að tengja 

nafnliði innan þeirra við rétta virkja, líkt og í setningunni í (2.40). Þar reyndist erfitt að 

tengja nafnliðinn Maðurinn við virkjann gekk og var ákveðið að sætta sig við það.  

(2.40) Maðurinn sem beit hundinn gekk upp á hólinn. 

Sérstök leitarföll voru skilgreind fyrir flestar gerðir nafnliða, en þar sem NP-OBJAP var 

mjög sjaldgæfur og erfitt var að segja til um hvar virkinn var, var ákveðið að útfæra ekki 

leitarfall fyrir slíka nafnliði að svo stöddu. Einnig kom til álita hvernig meðhöndla ætti 

TIMEX-liði. Eftir athugun kom í ljós að þeir gegndu langoftast hlutverki aukanafnliðar, 

eins og 1984 í (2.41), sem stendur með árið, sem er höfuð nafnliðarins. Því var ekkert 

leitarfall útfært fyrir TIMEX-liði en þeim var safnað með öðrum liðum, líkt og um 

lýsingarorð væri að ræða. 

(2.41) Völlurinn var byggður árið 1984. 

Eins og áður segir bendir stöðuvísirinn í IceParser á persónubeygðu sögnina, þannig að 

NP-OBJ< bendir framar í setninguna. Það er þó ekki algilt að sú sögn sé virkinn, til dæmis 

þegar persónubeygða sögnin er hjálparsögn, og því þurfti að skilgreina sérstaklega hvað 

gera átti í slíkum tilvikum til að finna aðalsögnina. Í (2.42) sést dæmi um þáttun setningar 
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þar sem stöðuvísirinn í frumlaginu hann bendir ekki á aðalsögnina séð heldur 

hjálparsögnina Hefur. 

(2.42) [VP Hefur] [NP-SUBJ< hann] [VPs séð] [NP-OBJ< mig] ? ? 

Eins og sést þá miðar forritið mikið til við úttak IceParser og sérkenni þess, þannig að 

leitarföllunum þyrfti að breyta ef nýr þáttari væri tekinn til notkunar. Einingin lxml, sem 

virkar í Python, er notuð til að vinna með XML-tréð sem fékkst úr þáttuninni. Leitarföllin 

voru svo skilgreind út frá aðferðum lxml. 

Í lok þessa hluta ferlisins ættu öll möguleg mynstur fyrir nafnliði innan málheildarinnar 

að hafa fundist. 

2.4.5.3 Mynstrin vegin og orðum safnað 

Þegar búið er að finna öll möguleg mynstur í málheildinni er rétt að meta vægi þeirra. 

Skipta þau máli fyrir sérsviðið? Mynstrin eru metin á sama tíma og merkingarbær orð 

fyrir sérsviðið eru fundin og er það gert með margstiga hringrás Riloff og Jones (1999), 

sem útskýrð var í kafla 2.3.4.  

Inntak forritshlutans er safn allra mynstra og svo sáðorð fyrir hvern merkingarflokk. Í 

(2.43) má sjá lista yfir þau sáðorð sem notuð voru í hverjum merkingarflokki. 

(2.43) veður:  veður, rigning, snjór, snjókoma, frost, sól 

 hamfarir:  eldgos, jarðskjálfti, flóð, snjóflóð, skjálfti 

 hitastig:  hiti, hitastig, gráða, lofthiti, frostmark 

 staðsetning:  vesturland, austurland, reykjavík, akureyri, suðurland 

 manneskja:  björgunarsveit, lögregla, landhelgisgæsla, slökkvilið,  

   leitarhundur 

 tímasetning:  morgunn, þriðjudagur, helgi, klukka, kvöld 

Þá var ítrað yfir málheildina á ný og ef mögulegir virkjar fundust í setningu var hún 

skoðuð nánar. Öllum mynstrum sem innihéldu virkjann var flett upp og athugað hvort 

þau pössuðu við virkjann og umhverfi hans. Ef slíkt mynstur fannst var viðeigandi nafnlið 

safnað sem útdrætti mynstursins. Ef enginn virki finnst í setningu er ekkert gert við þá 

setningu og sú næsta tekin fyrir. Í (2.44a) finnst enginn virki innan sérsviðsins og ekkert 

frekar er gert. Í (2.44b) finnst aftur á móti virkinn mæla og þá dregur mynstrið í (2.44c) 

út Vísindamaðurinn og mynstrið í (2.44d) út útdráttinn hitastig sjávar. 

(2.44a)   Akstur krefst einbeitingar.  

(2.44b)  Vísindamaðurinn mælir hitastig sjávar. 

(2.44c)   subj|nom|mæla|active  Útdráttur: vísindamaður 

(2.44d)  obj|acc|mæla|active   Útdráttur: hitastig sjávar 
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Þegar yfirferð allra setninga er lokið og öllum útdráttum hefur verið safnað og þeir tengdir 

við mynstrið sem dró þá út er komið að næsta hluta. Sá hluti skiptist í ytri og innri hluta 

og hlutverk hans er að safna bestu mynstrunum og bestu orðunum fyrir hvern 

merkingarflokk. Til upprifjunar má sjá yfirlit fyrir eininguna á mynd 10, sem einnig er 

sýnd í kafla 2.3.5.2. 

 

Mynd 10: Innri virkni margstiga hringrásar. 

Fyrir hvern merkingarflokk í orðasafninu heldur forritið utan um endanlegt orðasafn, auk 

þess að halda utan um endanlegt safn bestu mynstranna. Ytri hlutinn sér um að bæta í það 

safn. Ytri hlutinn tekur einn merkingarflokk innan orðasafnsins fyrir í einu og keyrir innri 

hlutann fimmtíu sinnum til að safna bestu orðunum og mynstrunum. Í upphafi inniheldur 

endanlega orðasafnið í ytri hlutanum einungis sáðorðin í þeim flokki.  

Innri hlutinn heldur í hverri umferð utan um tímabundið orðasafn, en einungis bestu orðin 

í því komast í endanlega orðasafnið. Innri hlutinn uppfærir líka einkunnir allra mynstra í 

hverri umferð en einkunnirnar eru aðeins uppfærðar í ytri hlutanum ef betri einkunn finnst 

fyrir mynstur en var fyrir.  

Tímabundna orðasafnið er í upphafi innri hlutans hið sama og þáverandi útgáfa endanlega 

orðasafnsins, sem í fyrstu umferð inniheldur bara sáðorðin. Í innri hlutanum er ítrað yfir 

mynstrasafnið og hverju mynstri er gefin einkunn út frá RlogF-formúlunni í (2.45) sem 

útskýrð var nánar í kafla 2.4.1 (Phillips og Riloff, 2007). 

(2.45) 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 𝑚𝑦𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ log2(𝐹𝑖 + 1) 
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Í formúlunni táknar Fi fjölda útdrátta mynstursins sem eru innan orðasafnsins, Ni er 

heildarfjöldi ólíkra útdrátta mynstursins og 𝑅𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁𝑖
.  

Til að gefa skýrari mynd af ferlinu skulum við segja að mynstrið „noun|dat|veður|active 

pp|á“ hafi átta útdrætti. Þar af koma tveir þeirra fyrir í orðasafninu. Þá fær mynstrið 

einkunnina 
2

8
∗ log2(2 + 1) = 0,4. 

Þegar þessari yfirferð mynstrasafnsins er lokið er mynstrið með bestu einkunnina geymt. 

Ef einkunn mynstursins er undir 0,7 er mynstrið ekki nógu tengt sérsviðinu og mynstraleit 

innri hlutans er lokið í þessari umferð. Ef einkunnin er betri en 0,7 er öllum útdráttum 

mynstursins bætt við tímabundna orðasafnið og koma þeir þannig til greina sem ný orð í 

endanlega orðasafnið. Mynstrinu er einnig bætt við tímabundna mynstrasafnið.  

Til að ákvarða þá hvort halda eigi áfram mynstraleit í þessari umferð innri hlutans er 

athugað hvort tímabundið safn bestu mynstranna sem safnað hefur verið innihaldi tíu eða 

fleiri mynstur og svo hvort nýr útdráttur hafi fundist. Ef svo er, þá er ástæða til að halda 

áfram mynstraleit, þar sem líklegt er að fleiri góð mynstur finnist. Þannig gefur nýr 

útdráttur fyrirheit um breyttar einkunnir og möguleika á að finna nýtt mynstur. Athuga 

ber að fullnægja þarf báðum skilyrðum til að halda áfram mynstraleit. Annars er þeim 

hluta innri hlutans lokið.  

Ef skilyrðunum er fullnægt er athugað hvort einkunn nýjasta besta mynstursins sé yfir 

1,8. Ef svo er þá er mynstraleit haldið áfram. Annars er komið að því að finna ný orð í 

endanlega orðasafnið. Í (2.46) má sjá svokallaðan sauðakóða, eða útlistun á mannamáli á 

kóðasniði á því hvernig forritið vann með þessi skilyrði. 

(2.46) Ef einkunn er verri en 0,7: 

     Hætta í mynstraleit innri hluta. 

 Annars: 

     Bæta útdráttum mynsturs við tímabundna orðasafnið 

     Bæta mynstri við tímabundna mynstrasafnið 

     Ef tímab. mynstrasafn inniheldur >10 mynstur OG nýr útdráttur fannst 

         Ef einkunn er verri en 1,8: 

             Hætta í mynstraleit innri hluta 

         Annars: 

              Fara í næstu ítrun mynstraleitar 

     Annars: 

         Hætta í mynstraleit innri hluta 
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Þá er vægi hvers útdráttar í tímabundna orðasafninu metið. Það er gert með því að athuga 

hversu mörg mynstur draga hvern útdrátt út og leggja saman tíðni mynstranna, ásamt því 

að bæta við einum hundraðshluta af einkunn hvers mynsturs sem dregur útdráttinn út til 

að gera upp á milli útdrátta ef jafnmörg mynstur draga þá út. Það er vægi útdráttarins. 

Formúlu fyrir einkunn hvers nafnliðar má sjá í (2.47). 

(2.47) 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 𝑛𝑎𝑓𝑛𝑙𝑖ð𝑎𝑟 𝑖 =  ∑ 1 + (0,01 ∗ 𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛(𝑚𝑦𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟 𝑘))
𝑁𝑖
𝑘=1   

Úr þessu eru fimm bestu nýju útdrættirnir valdir og þeim bætt við endanlega orðasafnið. 

Eins og áður segir er innri hlutinn keyrður fimmtíu sinnum svo það ætti að bæta nægu 

við. Sú tala er fengin frá Riloff og gaf besta raun í því verkefni. 

Upphaflegt safn mynstra innihélt 4.290 mynstur. Þá voru bestu mynstrin fundin með 

sjálfvirkri vinsun en þau reyndust 670 talsins. Eftir handvirka yfirferð, þar sem mynstur 

sem ekki áttu rétt á sér í mynstrasafninu voru tekin út, stóðu 574 mynstur eftir. Mynstrin 

skiptust frekar ójafnt eftir gerð. Þannig náðu til dæmis engin þolmyndarmynstur nægilega 

góðri einkunn til að skila sér í safn bestu mynstranna. Hið sama gildir um mynstur fyrir 

óbein andlög og sagnfyllingar. Skiptingu mynstranna eftir hlutverki má sjá í (2.48). 

(2.48) FL við nafnorð: 275 

 FL við sögn:  259 

 Frumlag:  30 

 Beint andlag:  10 

 Óbeint andlag: 0 

 Sagnfylling:  0 

 Samtals:  574 

Hver merkingarflokkur innihélt sex sáðorð í byrjun. Við yfirferð orðanna sást að fyrir 

kom að Lemmald hafði ekki fundið rétta beygingarmynd. Oft var um að ræða orð sem eru 

nánast eingöngu notuð í föstum orðasamböndum í ákveðnu falli. Í slíkum tilvikum mátti 

gera ráð fyrir að í málmyndunarhlutanum fengju þau orð sömu röngu nefnimyndina og 

því var ákveðið að líta á röngu nefnimyndina í gögnunum sem sértilvik sem skilgreint var 

til að takast á við villu í úttaki Lemmalds.  

Staðaheiti sem höfðu safnast voru tekin út, því þrátt fyrir að þau veiti ákveðnar 

upplýsingar sem skipta máli stóð ekki til að þýða þau. Að auki var nefnimynd þeirra í 

flestum tilvikum röng. Þannig fengu til dæmis öll orð sem enduðu á -heiði nefnimynd 

sem endaði á -heiður, í takt við kvenmannsnöfn sem mynduð eru með -heiður. Öll 
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mannanöfn sem höfðu safnast voru tekin út þar sem þau veita engar upplýsingar um 

sérsviðið. Eftir yfirferð var 581 orð eftir, sem skiptust svo (2.49): 

(2.49) Staðsetning: 152 

 Veður:  124 

 Tímasetning: 110 

 Hamfarir: 104 

 Manneskja: 77 

 Hitastig: 14 

 Samtals: 581 

Af 581 orði voru 575 einstök orð. Í viðauka B má sjá orð innan hvers flokks. 

2.4.5.4 Merkingarlýsingu bætt við mynstrin 

Þegar endanlegt safn góðra mynstra og orða var tilbúið var komið að því að nýta orð innan 

hvers merkingarflokks til þess að bæta merkingarlýsingu við mynstrin. Ítrað var yfir safn 

góðra mynstra og líkindi hvers mynsturs reiknuð fyrir hvern merkingarflokk. Formúluna 

fyrir líkindin má sjá í (2.50) en E stendur fyrir fjölda útdrátta mynstursins sem eru innan 

merkingarflokksins og A fyrir heildarfjölda útdrátta mynstursins. 

(2.50) 𝐿í𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖 = 𝐸/𝐴 

Þá var athugað hvort eftirfarandi skilyrðum væri fullnægt fyrir hvern merkingarflokk: 

(2.51a)   Eru fleiri en þrír útdrættir mynstursins innan orðasafns    

   merkingarflokksins? 

(2.51b)  Eru fleiri en tveir útdrættir mynstursins innan orðasafns    

   merkingarflokksins og eru líkindi mynstursins yfir 0,1? 

Fyrra skilyrðið er til að grípa þá merkingarflokka sem mynstrið dregur út með mikilli 

tíðni, en það er talið þýða raunveruleg vensl merkingarflokksins við mynstrið. Seinna 

skilyrðinu er ætlað að grípa slík vensl þrátt fyrir að mynstrið sé fátítt. 

Gildin sem notuð eru í skilyrðunum (2, 3 og 0,1) eru úr tilraunum Riloff og 

Schmelzenbach (1998) og eru lág til að taka á því að oft draga mynstur út orð innan 

margra merkingarflokka og svo innihalda margir útdrættir óþekkt orð.  

Þegar vensl finnast milli merkingarflokks og mynsturs er haldið utan um þau ásamt 

mynstrinu og þau verða að hömlum fyrir mynstrið, þannig að það getur einungis dregið 

út orð í þeim flokkum. Í (2.52) sést dæmi um slík vensl en mynstrið í dæminu getur bæði 

dregið út staðsetningu, sbr. veður á Akureyri, og tímasetningu, sbr. veður á morgun. 

(2.52)  noun|acc|veður|noun pp|á staðsetning, tímasetning 
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Eins og hefur komið fram er hver merkingarflokkur tengdur ákveðnu hlutverki. Næsta 

skref er því að tengja það hlutverk sem við á við mynstrið. Athuga ber að hvert mynstur 

getur tengst engu, einum eða mörgum merkingarflokkum og þá hlutverkum. Þannig tekur 

mynstrið úr (2.52) á sig þá mynd sem sýnd er í (2.53), en svo vill til að hvor 

merkingarflokkurinn sem mynstrið tengist er tengdur hlutverki með sama nafn. Önnur 

möguleg hlutverk eru „atburðir“, sem merkingarflokkarnir „veður“ og „hamfarir“ 

sameinast undir, og „ástand“, sem merkingarflokkurinn „hitastig“ tengist. 

(2.53) noun|acc|veður|noun pp|á staðsetning*staðsetning    

     tímasetning*tímasetning 

2.4.5.5 Sameining mynstra í ramma 

Þegar búið er að útbúa merkingarlýsingu fyrir mynstrin er komið að því að sameina 

mynstrin í heildstæðari mynd. Eins og áður hefur verið rætt er einn kostur rammanna sá 

að upplýsingarnar sem dregnar eru út eru ekki óþarflega brotakenndar, eins og vill verða 

ef einstök mynstur eru notuð til útdráttar, þar sem þau draga einungis einn lið út og tengja 

hann engu (Riloff og Schmelzenbach, 1998). Það er því til mikils að vinna að ná sem mest 

samhangandi upplýsingum út úr textunum.  

Til þess að útbúa rammana þurfti fyrst að ákveða hvaða mynstur geta tengst. Það gefur 

augaleið að aðeins þau mynstur sem snúast um sama virkja eiga möguleika á að sameinast 

í ramma. Þó er ekki hægt að tengja saman mynstur með sama virkja óháð setningagerð, 

þar sem mikill munur er til dæmis á merkingu frumlags setninganna í (2.54a-b). 

(2.54a)  Dagforeldrið svæfði börnin. 

(2.54b)  Barnið var svæft. 

Þannig er fordæmi Riloff og Schmelzenbach (1998) fylgt og mynstur í germynd með 

sama virkja eru sameinuð í ramma og svo mynstur í þolmynd með sama virkja. Mynstur 

með sama nafnorð sem virkja er svo hægt að sameina í ramma án vandkvæða. Í (2.55a-

b) eru sýnd dæmi um ramma með germyndarsögn sem virkja og svo nafnorði, en þar sem 

engin mynstur með þolmyndarsögn sem virkja komust í hóp bestu mynstranna eru engir 

rammar fyrir þolmyndarsagnir. 

 (2.55a) Trigger: mæla, active 

  subj|nom|mæla|active 

  veður*atburðir 

  hamfarir*atburðir 

  hitastig*ástand 

(2.55b) Trigger: veður, noun 
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  noun|dat|veður|noun pp|að 

  noun|acc|veður|noun pp|á 

  staðsetning*staðsetning 

  tímasetning*tímasetning 

  noun|dat|veður|noun pp|á 

  staðsetning*staðsetning 

  tímasetning*tímasetning 

  noun|acc|veður|noun pp|um 

  tímasetning*tímasetning 

Sameining mynstranna í ramma gaf 200 ramma. Þar sem vel hafði verið farið yfir 

mynstrin sem mynda rammana reyndist ekki þörf á að eyða römmum. Rammana má sjá í 

viðauka A. 

Athuga skal að ekki er hægt að skilja að samhljóma sagnir sem hafa þó ólíka merkingu. 

Þannig myndu „látast“ í merkingunni að þykjast og „látast“ í merkingunni að deyja 

sameinast í ramma og jafnvel í mynstur. Til þess að greina þær að þyrfti einhvers konar 

merkingarlýsingu sagnanna eða þekkingargrunn. 

2.5 Árangursmat 
Í næstu undirköflum er fjallað um prófanir á fyrri hluta verkefnisins. Í kafla 2.5.1 er gerð 

grein fyrir þeim gögnum sem búa þurfti til fyrir prófanirnar. Kafli 2.5.2 sýnir niðurstöður 

úr prófunum og kafli 2.5.3 ber þær saman við sambærileg kerfi. Í kafla 2.5.4 eru loks 

nokkrar hugsanlegar ástæður fyrir villum nefndar. 

2.5.1 Gerð prófunargagna 
Eftir hið langa ferli að útbúa öll gögn og tól sem fylgja verkefninu verður að meta hversu 

vel þau standa sig í því sem þeim er ætlað að gera, þ.e. draga út nauðsynlegar upplýsingar 

úr textum innan sérsviðsins. Til þess að gera það var málheildinni skipt í tvennt í upphafi 

verkefnisins, í þjálfunarhluta og prófunarhluta. Í þjálfunarmálheildinni eru 330 skjöl og í 

prófunarmálheildinni eru 82 skjöl. Þá eru skjölin alls 412 og skiptingin er 80/20. 

Til þess að fá mælanlegar niðurstöður þarf að útbúa svaralykil fyrir prófunarmálheildina. 

Í svaralyklinum er skilgreint fyrir hvert skjal hvaða upplýsingar skipta máli og hvernig 

þær eiga að tengjast. Upplýsingar sem ætla má að passi innan eins hólfs í ramma eru 

afmarkaðar með gæsalöppum. Strengirnir í (2.56b) mynda þannig svaralykil fyrir 

setningarnar í (2.56a) ef gefið er að textinn er innan sérsviðs þessa verkefnis. 

(2.56a)  Snjóflóð féll á bæinn í nótt. Allir bæjarbúar sluppu lifandi en fimmtán    

  manns slösuðust. 
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(2.56b)  „Snjóflóð“ „féll“ „á bæinn“ „í nótt“ 

   „Allir bæjarbúar“ „sluppu“ „lifandi“ 

   „fimmtán manns“ „slösuðust“ 

Hvernig skal skilgreina hvað fellur innan sérsviðs og hvað ekki? Hvað eru nauðsynlegar 

upplýsingar og hvað ekki? Það getur verið mjög háð mati hvers og eins. Þannig getur 

einum þótt mikilvægt að taka fram hversu margir slösuðust í (2.56a-b) en öðrum ekki.  

Haft var að leiðarljósi að hanna svaralykilinn ekki út frá þeim römmum sem fundust, þar 

sem það að finna hentuga ramma er hluti af verkefninu. Ekki þótti heldur gott að hanna 

svaralykilinn út frá almennri uppbyggingu rammanna, heldur voru allar upplýsingar sem 

liggja innan sérsviðsins teknar fram, hvort sem rammarnir eru í stakk búnir til að skila 

þeim eða ekki. Þannig má nefna að lýsingarorð eru tekin með í svaralyklinum þar sem 

þau geta veitt mikilvægar upplýsingar („veður var milt og gott“), þrátt fyrir að rammarnir 

í núverandi mynd finni ekki stök lýsingarorð.  

Þannig ætti svaralykillinn að henta til þess að sjá hvernig hægt er að bæta rammana og 

jafnvel til þjálfunar eða prófana fyrir önnur verkefni. Einnig ber að nefna að svaralykillinn 

sýnir hverju skiptir máli að safna, ekki hverju hægt er að safna, þar sem það er mun stærra 

mengi. 

Lítil eining var útbúin innan forritsins til þess að prófa rammana á textunum. Texti hvers 

skjals var þáttaður, rammar fundnir sem áttu við hverja setningu og viðeigandi útdráttum 

bætt við þá. Loks var hver rammi „þýddur“ á íslensku með hjálp eininga seinni hluta 

verkefnisins, þannig að hvert orð var „þýtt“ með sjálfu sér. Þýðingarstrengur hvers ramma 

var loks prentaður í skjal svo að hægt væri að bera hann saman við svaralykilinn.  

Allt úttak frá IceNLP var skrifað í skjal til að hægt væri að nýta þáttunarskjölin fyrir 

prófanir á seinni hluta verkefnisins, en þáttunin er langtímafrekasti þátturinn. Einnig var 

hentugt að hafa skjölin til staðar til þess að geta greint í hverju villur í prófunum felast. 

2.5.2 Niðurstöður prófana 
Þegar búið var að safna öllum þýðingarstrengjunum í skjal kom að því að meta hvernig 

þeir samræmdust svaralyklinum. Þá þurfti að ákveða hvernig flokka skyldi útdrættina. 

Flokkun Gaizauskas (1998), sem lýst er í kafla 2.1.4, þótti hentugust. Skilgreining Riloff 

(1996a) á tvítekningu var bætt við skema Gaizauskas (1998), þar sem líklegt er að sömu 

upplýsingunum sé safnað tvisvar, þó að útdráttum með fornöfnum sé ekki safnað eins og 
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er. Flokki óskuldbundinna útdrátta (e. non-committal) var sleppt þar sem þeir þóttu ekki 

skipta nægilegu máli. Flokkunarskemanu er lýst í (2.57). 

(2.57) Réttur útdráttur – Réttur útdráttur er í réttu hólfi. 

 Hlutréttur útdráttur – Rétt höfuð en ekki allir meðliðir; rangt höfuð. 

 Rangur útdráttur – Rangur útdráttur í hólfi. 

 Útdrátt vantar (e. missing) – Enginn útdráttur þar sem útdráttur á að vera. 

 Falskur útdráttur (e. spurious) – Útdráttur í hólfi þar sem ekkert á að vera. 

 Tvítekning (e. duplicate) – Þegar er búið að safna upplýsingum í útdrætti. 

Hlutréttir útdrættir eru, eins og sést í (2.57), ekki flokkaðir eins og Riloff (1996a) gerir, 

þar sem þeir eru kallaðir rangt merktir. Út frá skemanu í (2.57) eru formúlurnar fyrir 

nákvæmni, heimt og F-mælingu skilgreindar eins og lýst er í (2.58a-c). 

(2.58a)   𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑡𝑣í𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟+ℎ𝑙𝑢𝑡𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟

𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑡𝑣í𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟+ℎ𝑙𝑢𝑡𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑟+𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑟
 

(2.58b)  ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟

𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟
  

(2.58c)   𝐹 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔 =
2∗𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖∗ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡

𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖+ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡
 

Útdrættirnir innan þýðingarstrengjanna voru þá flokkaðir í takt við (2.57). Niðurstöður 

þeirrar flokkunar fyrir rétt myndaða ramma má sjá í (2.59). 

(2.59) Réttir útdrættir 264 

 Hlutréttir útdrættir 28 

 Rangir útdrættir 3 

 Falskir útdrættir 94 

 Tvítekningar  2 

 Útdrátt vantar  396 

Rammar sem vantaði voru teknir fram og útdrættir innan þeirra taldir í sértalningu og 

flokkaðir sem útdrátt vantar. Hið sama gildir um ramma sem fundust en áttu ekki rétt á 

sér en útdrættir sem fundust fyrir þá ramma voru kallaðir falskir. Fjöldi þeirra er tekinn 

fram í (2.60). 

(2.60) Rétt myndaðir rammar   261 

 Rammar sem vantar    300 

 Útdrættir í römmum sem vantar  654 

 Rangt myndaðir rammar   852 

 Útdrættir í röngum römmum (falskir) 1.281 

Þá ættu allar tölur að vera til taks til að setja inn í formúlurnar í (2.58a-c). Í fyrsta lagi er 

hægt að skoða hvernig rammarnir sjálfir koma út, með því að nota tölurnar í (2.60). 

Formúlurnar í (2.50a-c) eru þá notaðar en tvítekningum, hlutréttum og fölskum útdráttum 

er sleppt. Réttir, rangir og vantar eru þá skilgreindir fyrir rammana í heild sinni. Athuga 

verður að þótt rammi sé rétt myndaður þýðir það ekki að hann innihaldi alla útdrætti sem 

þar eiga að vera. Niðurstöður má sjá í (2.61a-c). 
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(2.61a)   𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑟
=

261

261+852
= 23,4% 

(2.61b)  ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑟+𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟
=

261

261+300
= 46,5% 

(2.61c)   𝐹 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔 =
2∗0,234∗0,465

0,234+0,465
= 31% 

Notum nú formúlurnar í (2.58a-c) til að reikna niðurstöður fyrir útdrætti þeirra ramma 

sem eru rétt myndaðir (2.60). 

(2.62a)   𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
264+28+2

264+28+3+2+94
= 75,2% 

(2.62b)  ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
264

264+396
= 40% 

(2.62c)   𝐹 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔 =
2∗0,77∗0,37

0,77+0,37
= 52,2% 

Þá þarf að taka tillit til þeirra ramma sem fundust ekki eða eru rangt myndaðir (2.63a-c). 

Það eru þá heildarniðurstöðurnar. 

(2.63a)   𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
264+28+2

264+28+2+94+3+1281
=  17,6% 

(2.63b)  ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 =
264

264+654+396
= 20,1% 

(2.63c)   𝐹 𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔 =
(2∗0,21∗0,23)

0,21+0,23
= 18,8% 

2.5.3 Greining niðurstaðna 
Þar sem aðferðirnar eru að mestu byggðar á verkum Riloff og félaga liggur beinast við að 

bera niðurstöðurnar saman við niðurstöður þeirra. Best væri auðvitað að bera 

niðurstöðurnar saman við niðurstöður svipaðs verkefnis fyrir íslensku. Líkasta verkefnið 

er verkefni Karinar Christiansen (2014) í samantekt texta (e. summarization) og verða 

niðurstöður þar einnig skoðaðar. 

Riloff og félagar (Riloff 1993; Riloff 1996a; Riloff 1996b; Riloff og Schmelzenbach 

1998) notuðu MUC-4 prófunarsafnið (Sundheim, 1992) til að meta árangur kerfa sinna. 

Safnið inniheldur 1.500 texta, þar af er um helmingur innan sérsviðsins hryðjuverk. 

Riloff (1993; 1996a) notaði AS og AS-TS til að útbúa mynstur fyrir textana. AS notaði 

einungis þau skjöl sem voru innan sérsviðsins, en þau voru 772 talsins, og myndaði 1.237 

mynstur. Eftir síun stóðu 450 mynstur eftir. AS-TS notaði allt safnið og myndaði 32.245 

mynstur. Eftir að mynstur sem komu aðeins einu sinni fyrir voru skilin frá stóðu 11.225 

mynstur eftir. Þeim var raðað eftir einkunn og farið var yfir efstu 1.970 mynstrin. Loks 

var 210 mynstrum haldið eftir. 
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Hundrað textar, þar af fimmtíu innan sérsviðsins, voru notaðir til að mæla árangur 

mynstranna. Niðurstöðurnar má sjá í (2.64). Útdrættirnir sem mynstrin drógu út voru 

merktir sem réttir, rangt merktir, tvítekning eða falskir. Allir þeir útdrættir sem birtust í 

svaralyklinum en mynstrin drógu ekki út voru sagðir vanta. 

(2.64)   Heimt  Nákvæmni F-mæling 

 AS 1993 39-46  40-56  41-51 

 AS 1996 64  31  42 

 AS-TS 1996 58  36  44 

Riloff (1996b) gerði einnig tilraunir með sérsvið sameiginlegra áhættuverkefna (e. joint 

venture). Þar fann AS 3.167 mynstur í 924 textum innan sérsviðsins. 944 mynstrum var 

haldið eftir og mynstur útbúin fyrir allar beygingarmyndir virkjans. Þannig urðu til 2.515 

mynstur. Í prófunum náðist 26% heimt, 54% nákvæmni og 35,18% í F-mælingu.  

Einnig var gerð tilraun með svið örrásatækni (e. microelectronics). Þar sýndi sig að eðli 

sérsviðsins skiptir miklu máli, þar sem þau mynstur sem fundust voru svo almenns eðlis 

að ómögulegt reyndist að nota þau til að draga út mikilvægar upplýsingar. Það sem 

einkennir sviðið er að upplýsingarnar felast sjaldnast í aðgerðum, eins og á hinum 

sérsviðunum tveimur þar sem sagnirnar segja til um hvernig tvö fyrirtæki tengjast eða 

hver var drepinn. Þess í stað felast mikilvægustu upplýsingarnar í nafnliðunum sjálfum 

og samhengið skipti ekki öllu máli (Riloff, 1996b). Til þess að takast á við það var eining 

sem bar kennsl á lykilorð innan sérsviðsins hönnuð. Með hjálp þeirrar einingar náðist 

31% heimt, 39% nákvæmni og 34,84% F-mæling. 

Í tilraun Riloff og Schmelzenbachs (1998) voru rammar bornir saman við stök mynstur. 

Sama prófunarsafn var notað og AS-TS fann 44.013 mynstur. Bættan árangur AS-TS má 

rekja til þess að nýr setningagreinir var notaður. Eftir að sía frá þau mynstur sem einungis 

komu einu sinni fyrir sátu 11.517 mynstur eftir. Eftir að fara yfir yfir 2.168 efstu mynstrin 

var 306 haldið eftir. Mynstrin ásamt merkingarhömlum voru nýtt til þess að mynda 137 

ramma.  

Merkingarhömlurnar voru þannig notaðar til að takmarka í hvaða merkingarflokkum orð 

sem fylltu hólf rammans máttu vera. Þannig ætti að nást meiri nákvæmni en heimt yrði 

lægri. Óþekkt orð máttu einungis fara í eitt hólf í hverjum ramma, sem var ekki ásættanleg 

leið til að takast á við óþekkt orð. Þegar mynstrin og rammarnir voru prófuð á sama safni 

og áður fengust þær niðurstöður sem sjást í (2.65). F-mæling var ekki gefin en er hér 

reiknuð á sama hátt og áður út frá heimt og nákvæmni. 
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(2.65)   Heimt Nákvæmni F-mæling 

 AS-TS  56 41  47,34 

 Rammar 53 50  51,46 

Eins og sést er heimtin í römmunum aðeins lægri en í stöku mynstrunum en á móti kemur 

að nákvæmnin er mun meiri, sem vegur F-mælinguna upp um yfir 4 prósentustig. 

Karin Christiansen (2014) notaði tvær aðferðir til að taka saman texta á íslensku, 

TextRank og TFxIDF. Til að prófa niðurstöðurnar notaði hún 20 fréttatexta af mbl.is. 

Hverjum texta fylgdu tvær samantektir sem manneskjur höfðu útbúið, til samanburðar. 

Prófunartólið ROUGE var notað, en þar sem það er ekki gert fyrir íslensku var ekki hægt 

að taka stopporð úr, sem skekkti niðurstöðurnar væntanlega. Niðurstöðurnar má sjá í 

(2.66). Í töflunum í (2.66) stendur H fyrir heimt, N fyrir nákvæmni og F fyrir F-mælingu. 

Einstæður eru eitt samhengislaust orð en tvístæður eru tvö orð saman. 

(2.66) Niðurstöður fyrir 100 fyrstu orðin í hverjum texta  

  Einstæður  Tvístæður 

  N H F N H F 

TextRank 45 50 47 27 30 29 

TFxIDF 45 46 45 27 28 27 

TFxIDF-lem 42 42 42 23 23 23 

 Niðurstöður fyrir textana í heild sinni 

  Einstæður  Tvístæður 

  N H F N H F 

TextRank 48 55 51 30 35 32 

TFxIDF 46 50 48 28 30 29 

TFxIDF-lem 45 47 46 26 27 26 

Eins og sjá má stóð TextRank sig betur. Það kemur á óvart að TFxIDF-lem, sem notaði 

nefnimyndir orða í textanum, stæði sig verr, þar sem það ætti að vera meira um að hægt 

væri að tengja liði saman en þegar hver beygingarmynd er tekin sem einstakt orð. Athuga 

skal að prófanirnar sýna ekki hvort samhengi hafi verið til staðar í niðurstöðunum eða 

hvort setningaflæðið hafi verið gott. Þar sem verkefnið sem þessi ritgerð fjallar um gerir 

það ekki heldur hentar það jafnvel betur til samanburðar en ella. 

Riloff (1996a) nefnir að mörg mynstur sem tengdust þó sérsviðinu voru ekki notuð þar 

sem ekki var hægt að treysta því að þau drægju út orð innan þeirra merkingarflokka sem 

tilgreindir voru. Lehnert og félagar (1993) nefna einnig að mjög frjálslynd stefna skilaði 

meiri heimt en minni nákvæmni, en að íhaldssöm stefna skilaði minni heimt en meiri 

nákvæmni. Vandamálið er því að finna hinn gullna meðalveg.  
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Mynstrin sem notuð voru í þessu verkefni eru líklega of almenn, sem sést á lítilli 

nákvæmni í niðurstöðum prófana. Niðurstöðurnar eru þó nokkuð sambærilegar við 

niðurstöður Karinar (2014) fyrir tvístæður, en þó verri. 

Kerfið kemur verr út en kerfi Riloff og félaga, en þar verður að taka nokkra þætti til 

athugunar. Í fyrsta lagi er þjálfunarmálheildin mun minni en í íslensku svo að minna 

fékkst af frambærilegum mynstrum til útdráttar. Sérsviðið er þar að auki ekki eins hentugt 

og til dæmis sérsvið hryðjuverka og sameiginlegra áhættuverkefna, og ekki var nein 

eining til staðar til að bera kennsl á lykilorð. Veðurfregnir innan sérsviðsins innihalda til 

dæmis mikið magn leppsetninga og stakra nafnliða sem erfitt er þá að finna. Að auki hafa 

íslensk orð að jafnaði mun fleiri beygingarmyndir en ensk orð, fyrir utan samfall 

beygingarmynda óskyldra orða. Af þeim sökum getur reynst erfitt að greina orð rétt, sem 

setur alla frekari greiningu á textanum úr skorðum. 

2.5.4 Villugreining 
En af hverju stafa villurnar? Ekki verður farið í ítarlega greiningu á villunum en nokkrar 

hugsanlegar útskýringar skulu nefndar hér.  

Það fyrsta sem ber að nefna er hönnun svaralykilsins. Eins og útskýrt var í kafla 2.5.1 var 

svaralykillinn ekki hannaður með rammana í huga. Þannig er mikið af upplýsingum í 

svaralyklinum sem rammarnir hafa engar forsendur til að ná, til dæmis nafnliðir sem 

innihalda aðeins stakt lýsingarorð, fornafn eða töluorð. Lýsingarorðin sérstaklega 

innihalda oft mjög gagnlegar upplýsingar. Það gera fornöfnin líka, ef hægt er að tengja 

þau við réttan hlut. Atviksorð gefa einnig mikilvægar upplýsingar. Þannig er mikill munur 

á merkingu setninganna Mennirnir slösuðust og Mennirnir slösuðust ekki. Erfitt getur 

verið að finna út hvar skal tengja þau; á atviksorðið við um setninguna í heild sinni eða á 

það við um sérstakan nafnlið, eins og í rigning var en ekki sól?  

Annað sem rammarnir ráða ekki við er tenging sagnaragna við sagnirnar. Þar kemur þó 

til að oft eru sagnaragnirnar túlkaðar af IceNLP sem forsetningar. Þar sem núverandi 

útgáfa rammanna gefur aðeins eina almenna merkingu forsetninga í forsetningarliðum er 

næsta víst að rammarnir þýðist ekki rétt fyrir mynstur eins og „ráða við <NL>“. Þó að 

það geri niðurstöðurnar verri er hönnun svaralykilsins góð fyrir þróun rammanna þar sem 

atriði sem má bæta finnast frekar. 
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Eðli sérsviðsins skiptir einnig miklu máli, eins og rætt var í kafla 2.5.4. Veðurfregnir 

innihalda mikið af leppsetningum og setningum án sagna („milt veður en hvasst á morgun 

5-8 m/sek.“), þannig að lítið er um virkja til að draga nafnliðina út.  

Einnig verður að nefna útbreiðslu villna (e. error propagation). Þar sem svo mörg tól eru 

notuð í röð, þar sem úttakið úr einni einingu er inntakið í þá næstu, skiptir miklu máli að 

úttakið úr hverri einingu sé sem réttast. Fyrsta stigið í pípun tólanna er í raun upphaflegi 

textinn. Stafsetningar- og málfarsvillur þar geta valdið villum í greiningu orða í orðflokka, 

sem svo getur leitt til villna í þáttun textans, þar sem slíkar villur smita út frá sér þegar 

greina þarf samhengi orðanna, og í þeim nefnimyndum sem finnast. Þá er inntakið í 

rammagerðina með villur, sem veldur væntanlega enn frekari villum í úttakinu frá 

rammagerðinni.  

Það er þó ekki gefið að villa í inntaki einingar valdi villum í úttaki hennar. Þannig þurfa 

ekki öll atriði í greiningarstreng orða í úttaki IceTagger að vera rétt til að hægt sé að finna 

rétta nefnimynd. Til að sýna hversu mikil áhrif villur í fyrri einingum hafa á lokaúttak 

kerfis má ímynda sér að í kerfi séu fjórar einingar sem hver skilar 95% réttu úttaki, og 

hver villa í úttaki einnar einingar veldur villum í úttaki næstu einingar. Lokaúttakið er því 

(0,95*0,95*0,95*0,95) = 81,4% rétt. Það er frekar mikið fall, miðað við hvað hver eining 

í dæminu stendur sig vel.  

Í þessu ímyndaða dæmi er líka ekki tekið tillit til villna sem smita út frá sér, eins og getur 

gerst ef þáttari fær rangt greind orð og greinir því alla setninguna rangt. Rétt er að taka 

fram að í rammagerðinni eru skringileg mynstur síuð úr handvirkt svo það vegur að 

einhverju leyti upp á móti villunum. Síunin kemur samt ekki í veg fyrir villur þegar 

mynstur finnast ekki. 

Stór hluti villnanna stafar af því að forsetningarliðir eru annaðhvort tengdir við rangan 

virkja eða að þeir eru ekki tengdir við réttan virkja. Hér kemur inn í að 

forsetningarmynstur eru höfð frekar almenn til þess að grípa staðsetningu og 

tímasetningu, þannig að forsetningar sem tengjast hverjum virkja eru ekki endilega 

sagnaragnir og merkingin ræðst ekki endilega af virkjanum. Reglurnar fyrir leit að 

forsetningarliðum eru auk þess mjög frjálslyndar svo ef virki finnst í setningu eru 

forsetningarliðir í setningunni í langflestum tilvikum tengdir við virkjann, hvort sem það 

er rétt eða ekki.  
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Á móti kemur að eins og er hættir forsetningarliðaleitin ef forsetningarliður finnst sem 

hefur rétta forsetningu og rétt fall. Þetta veldur því að ef margir slíkir liðir eru í röð („í 

lögreglunni í Reykjavík í gær“) finnst aðeins einn þeirra. Nauðsynlegt var að hafa 

forsetningarleitina frekar frjálsa þar sem textarnir eru einungis hlutþáttaðir. Þannig er oft 

erfitt að segja til um hvort forsetningarliður á við um nafnlið (Hundurinn á hólnum), 

sagnlið (fannst í gjótu) eða annað. Að auki eru mörk aðal- og aukasetninga ekki sýnd 

nema með merkingu aukatengingarinnar, þannig að erfitt getur verið að skynja þegar 

komið er í aðra setningu. 

Eins og er eru þeir rammar sem ekki skiptu máli merktir sem rangir, en einhverjir þeirra 

eru annaðhvort tvítekning rangs ramma eða tvítekning rétts ramma. Ef þeir væru merktir 

rétt, og jafnvel aðeins gefin villa fyrir slíkan rangan ramma einu sinni, myndi það eflaust 

gefa betri niðurstöður.  

Mjög margar villnanna stafa annaðhvort af því að rammi er ekki til fyrir mögulegan virkja 

eða að rétt mynstur ekki til innan rammans til að draga upplýsingarnar út. Þar má nefna 

að það eru tiltölulega fá mynstur til að draga út frumlög og fáir rammanna ef nokkrir eru 

„fullkomnir“ að því leyti að draga út alla mögulega rökliði virkjans. Þetta stafar að 

einhverju leyti af eðli sérsviðsins en stærð þjálfunarmálheildarinnar hefur einnig mikil 

áhrif.  

Einn angi þessa vandamáls er að erfitt getur verið að greina rétt höfuð í sagnlið, og jafnvel 

nafnliðum. Þar hefur hlutþáttunin mikil áhrif og auðvitað hversu frjáls orðaröð í íslensku 

er. Ef rangt höfuð finnst fyrir virkja veldur það því að rangur rammi finnst, sem hefur 

ekki endilega öll mynstur sem þarf til að draga réttar upplýsingar út og finnur jafnvel 

falska útdrætti. Ímyndum okkur að fyrir setninguna í (2.67) finnist hafa sem höfuð 

sagnliðar í stað rétta höfuðsins mælst. Þá fáum við rammann fyrir virkjann hafa, sem 

hefur til að mynda ekki mynstur fyrir frumlag og því finnst útdrátturinn fimmtán 

jarðskjálftar ekki. 

(2.67) Fimmtán jarðskjálftar hafa mælst undir jökli síðan í gærkvöld. 

Í textunum fundust 106 slík tilvik, en þar var í langflestum tilvikum um að ræða 

þolmyndarsetningar. Engin slík mynstur skiluðu sér í hóp bestu mynstranna og þar af 

leiðandi eru engir rammar fyrir þolmynd í rammasafninu. Rammar sem fundu rangt höfuð 

sagnliðar voru merktir sem rangir, þar sem í raun var um rangan ramma að ræða.  
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Útdrættir sem tengdust röngum virkja voru sagðir falskir, þar sem merking þeirra er svo 

háð virkjanum. Þannig er merking hafa undir jökli alls ólík merkingu mæla undir jökli, 

úr dæminu í (2.67). Það hafði mikil áhrif á niðurstöðurnar, þar sem margir réttir útdrættir 

fundust en ekki með réttum virkja. Ef réttur virki fannst án útdráttar sem hafði fundist 

með röngum virkja var útdrátturinn merktur sem að hann vantaði hjá rétta virkjanum, auk 

þess sem hann var merktur falskur hjá ranga virkjanum. Þetta dró verulega úr árangrinum. 

Í (2.68a-b) væri liðurinn fimmtán jarðskjálftar merktur sem útdráttur sem vantar hjá fyrra 

mynstrinu og rangur útdráttur hjá seinna mynstrinu. 

(2.68a)   mæla undir jökli 

(2.68b)  fimmtán jarðskjálftar hafa 

Riloff og Schmelzenbach (1998) notuðu merkingarhömlurnar sem fundnar voru fyrir 

hvert hólf til þess að takmarka í hvaða merkingarflokki útdrættir sem fylltu hólfið máttu 

vera. Þetta lækkaði heimtina aðeins en jók nákvæmnina umtalsvert. Ákveðið var að gera 

það ekki í þessu verkefni af tveimur meginástæðum. Í fyrsta lagi var orðum sem gáfu til 

kynna staðsetningu safnað og þar sem gert var ráð fyrir að stór hluti þeirra yrði staðarheiti 

og þar af leiðandi óþekktur nafnliður sem ekki fyndist í orðasafninu hefðu þau ekki 

fundist. Riloff og Schmelzenbach (1998) tókust á við óþekkt orð en á ófullnægjandi máta 

að eigin mati svo ákveðið var fyrir þetta verkefni að prófa hina leiðina.  

Í öðru lagi er orðasafnið frekar lítið, þar sem þjálfunarmálheildin er í minna lagi, og því 

var ekki hægt að treysta á að öll orð sem ættu heima innan sérsviðsins fyndust þar. 

Afleiðing þessa var minni nákvæmni, þar sem mikið fannst af fölskum og röngum 

útdráttum, en heimtin ætti að vera aðeins betri en ella. Það er þó eitthvað til að prófa sig 

áfram með. 

Kerfið safnaði svo ekki fornöfnum og því var ekki tekið á samvísun nafnliða. Þannig 

missti kerfið af ýmsum góðum nafnliðum, en þar sem samvísun nafnliða er mjög flókin 

og hefði verið efni í annað verkefni var ákveðið að ráðast ekki í að leysa úr henni í þessu 

verkefni. Að auki er setningagerð íslensku frekar flókin og oft er ómögulegt að tengja 

nafnliði við réttan virkja.  

Loks verður að minnast á að virkjarnir gera bara ráð fyrir einu orði, höfði liðarins, en í 

sagnliðum hafa meðsagnirnar mikil áhrif á merkinguna. Mikill munur er til dæmis á 

merkingu setninganna í (2.69a) og (2.69b), þar sem seinni setningin gefur í skyn að 



64 

 

hundurinn hafi ekki lifað af. Þetta gefur ekki villu í niðurstöðunum en skiptir miklu máli 

upp á merkingu og þannig þýðingu í seinni hluta verkefnisins. 

(2.69a)   Konan bjargaði hundinum. 

(2.69b)  Konan reyndi að bjarga hundinum. 

Þá geta samsettir nafnliðir eins og rigning og rok haft hvort nafnorðið sem er sem höfuð, 

sem flækir málin. 

Af öllu þessu má sjá að mikill efniviður er til úrbóta ef halda á áfram þróun rammanna. 
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3. Seinni hluti: Málmyndun út frá römmum 
Næstu undirkaflar fjalla um seinni hluta verkefnisins, málmyndun og þýðingu út frá 

römmunum sem fyrri hluti verkefnisins sá um að útbúa. Í kafla 3.1 eru helstu hugtök og 

aðferðir innan þýðingafræði útskýrð, skyldleiki pólsku og íslensku ræddur og gerð er 

grein fyrir aðferðum til að meta gæði þýðinga. Kafli 3.2 fjallar um önnur þýðingarkerfi 

fyrir íslensku. Kafli 3.3 beinir sjónum að þeim gögnum sem þýðingarhlutinn notar sem 

inntak og kafli 3.4 útskýrir virkni hans. Loks fjallar kafli 3.5 um niðurstöður úr prófunum 

og greiningu villna. 

3.1 Grunnhugtök 
Grunneðli þýðinga er að þær snúast um að umbreyta texta á frummáli (e. source 

language) í texta á markmáli (e. target language). Hvernig farið er að því og hvernig hægt 

er að meta gæði þýðinganna er viðfangsefni undirkafla 3.1.1-3.1.4. 

3.1.1 Tilgangur þýðinga 
Miklu máli skiptir að hafa tilgang þýðinga í huga þegar velja á aðferð og árangursmat. Er 

þýðingunni ætlað að vera hárnákvæmur fræðitexti eða er tilgangurinn að dreifa 

upplýsingum sem hraðast og til sem flestra? Þýðingar skiptast í tvo meginflokka, aðlögun 

og útbreiðslu, eftir tilgangi þýðinganna og er flokkunum lýst hér að neðan. 

Aðlögun (e. assimilation) snýst um að koma innihaldi texta á frummáli til skila til lesanda 

á markmáli án þess að þess sé krafist að textinn sé málfræðilega réttur (Martha Dís Brandt, 

2011). Mestu máli skiptir að innihaldið skiljist. Það samræmist tilgangi þýðinga út frá 

römmum í þessu verkefni. Útbreiðsla (e. dissemination) snýst um að þýða upphaflega 

textann sem réttast á markmálið, þannig að mannlegir þýðendur þurfi sem minnst að eiga 

við textann til að hann sé hæfur til birtingar (Martha Dís Brandt, 2011).  

3.1.2 Helstu aðferðir við vélrænar þýðingar 
Þegar kemur að því að velja aðferð til að þýða texta vélrænt (e. machine translation, MT) 

koma nokkrar meginaðferðir til greina; regluþýðingar (e. rule-based MT), 

tölfræðiþýðingar (e. statistical MT) og dæmaþýðingar (e. example-based MT).  

Uppsláttarþýðingar (e. dictionary-based MT) eru fyrsta undirgerð regluþýðinga (Martha 

Dís Brandt, 2011). Þá er hverju orði í upprunalega textanum slegið upp í tvímála orðasafni 

til að þýða það yfir á markmálið. Mögulega er gert ráð fyrir einhverri umröðun orða en í 

eðli sínu taka uppsláttarþýðingar ekki tillit til setningafræðilegrar uppbyggingar textans. 
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Millimálaþýðingar (e. interlingual MT) eru önnur undirgerð regluþýðinga. Þær færa 

textann á frummálinu yfir á form sem er óháð tungumáli og það er síðan þýtt yfir á 

markmálið (Martha Dís Brandt, 2011). Þannig henta slíkar þýðingar vel margmála 

þýðingarkerfum en ekki er hægt að nýta sér þá kosti sem fylgja því að þýða á milli 

náskyldra mála (Martha Dís Brandt, 2011). 

Færsluþýðingar (e. transfer-based MT) eru þriðja undirgerð regluþýðinga. Þær nota 

málfræðilegar reglur sem háðar eru frummáli og markmáli til að greina textann 

málfræðilega og færa hann yfir á markmálið út frá setningauppbyggingu og öðrum 

málfræðilegum atriðum (Martha Dís Brandt, 2011). Misjafnt er hvort færsluþýðingar 

krefjast fullþáttunar, og kallast þá djúpfærsluþýðingar (e. deep-transfer MT), eða hvort 

hlutþáttun nægir þýðingunum, sem þá kallast grunnfærsluþýðingar (e. shallow-transfer 

MT). 

Tölfræðiþýðingar notar tölfræðilegar aðferðir til að finna líklegustu þýðingu textans af 

frummálinu yfir á markmálið. Dæmaþýðingar eru blanda af tölfræðiþýðingum og 

regluþýðingum (Martha Dís Brandt, 2011).  

3.1.3 Skyldleiki pólsku og íslensku 
Eins og áður hefur verið nefnt skiptir skyldleiki frummáls og markmáls miklu máli.  

Pólska er indóevrópskt tungumál af slavnesku tungumálaættinni, nánar tiltekið 

vesturslavneskt (Baldur Ragnarsson, 1999). Hlutlaus orðaröð er sú sama og í íslensku; 

frumlag, sögn og andlag. Höfuð nafnliða koma í lok nafnliðarins, líkt og í íslensku (Lewis, 

Simons og Fennig, 2016). Notuð eru sjö föll í pólsku, en auk þeirrra fjögurra sem finnast 

í íslensku finnast í pólsku ávarpsfall, tækisfall og staðarfall (Baldur Ragnarsson, 1999). 

Ávarpsfall finnst þó einungis í nokkrum nafnorðum. Pólska hefur sömu kyn og íslenska 

(Baldur Ragnarsson, 1999). Nafnorð taka ekki greini í pólsku. Pólska hefur eintölu og 

fleirtölu (Thompson, 2016). Í pólsku finnast þrjár persónur; fyrsta, önnur og þriðja 

persóna. Nafnorð og lýsingarorð beygjast eftir tölu, kyni og falli. Sagnorð beygjast eftir 

persónu, tölu, horfi, tíð, stigi og mynd, líkt og í íslensku. Pólska hefur þolmynd og 

germynd, líkt og íslenska, en ekki miðmynd (Lewis, Simons og Fennig, 2016). Pólskar 

sagnir hafa tvenns konar nafnhátt; lokið horf og ólokið horf. Setninga- og 

beygingafræðileg uppbygging pólsku virðist því nokkuð áþekk íslensku. 

3.1.4 Aðferðir til árangursmats 
Þýðingarnar byggja á römmunum og ekki skiptir öllu máli að þær séu málfræðilega réttar 

heldur er mikilvægara að upplýsingar sem finnast í textunum skili sér til lesanda. Þannig 
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snúast þýðingarnar um aðlögun en ekki útbreiðslu, en flestar aðferðir til árangursmats 

þýðinga miða við útbreiðslu (Martha Dís Brandt, 2011). Helstu aðferðir eru F-mæling, 

WER, PER og BLEU. Hverri aðferð verður lýst hér að neðan. 

3.2.4.1 F-mæling, nákvæmni og heimt 

F-mæling er skilgreind út frá nákvæmni og heimt, líkt og fyrir rammana, en gildin eru 

skilgreind öðruvísi fyrir þýðingar. Nákvæmni er hlutfall réttra niðurstaðna af öllum 

fengnum niðurstöðum (Martha Dís Brandt, 2011). Heimt er hlutfall réttra niðurstaðna af 

öllum niðurstöðum sem skipta máli. Í (3.1a-b) má sjá formúlurnar fyrir nákvæmni og 

heimt eins og þær eru skilgreindar fyrir þýðingar. 

(3.1a) 𝑁á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
  

(3.1b) 𝐻𝑒𝑖𝑚𝑡 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
 

Í formúlunum stendur tp fyrir rétt orð í réttri stöðu, fp er rétt orð á röngum stað og fn er 

rangt orð á réttum stað (Martha Dís Brandt, 2011). Þannig má sjá að F-mæling, nákvæmni 

og heimt miða mjög við staðsetningu orða í setningu, sem samræmist ekki aðlögun og 

hentar því ekki þessu verkefni. 

3.2.4.2 WER og PER 

Villuhlutfall orða (e. word error rate, WER) byggir á Levenshtein-fjarlægð en í stað þess 

að meta strengi út frá einstökum táknum eru heil orð notuð (Martha Dís Brandt, 2011, 

Rangelov 2013). Levenshtein-fjarlægð er reiknuð út frá fjölda innsetninga (e. insertion), 

eyðinga (e. deletion) og útskiptinga (e. substitution) sem þarf til að breyta einu orði í 

annað. Hver breyting felur í sér eitt tákn í streng, en í tilfelli þýðinga felur hver breyting 

í sér heilt orð í setningu (Martha Dís Brandt, 2011). Þá er WER reiknað á sama hátt, 

samkvæmt formúlunni í (3.2). 

(3.2) 𝑊𝐸𝑅 =
𝑆+𝐷+𝐼

𝑁
 

Hér er S fjöldi útskiptinga, D fjöldi eyðinga og I er fjöldi innsetninga sem þarf til að breyta 

úttaki vélrænu þýðingarinnar í marksetninguna, sem gegnir sama hlutverki og 

svaralykillinn í kafla 2.5. N er svo heildarfjöldi orða í marksetningunni. 

WER miðar þannig við útbreiðslu en ekki aðlögun, þar sem breytingar eru gerðar út frá 

stöðu orða í setningu. Til að meta aðlögun er villuhlutfall orða óháð stöðu (e. position-

independent error rate, PER) hentugt. Það reiknar villuhlutfall setningar óháð 

staðsetningu orða í setningunni (Martha Dís Brandt, 2011; Rangelov, 2013). Í formúlunni 
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í (3.3) stendur N fyrir heildarfjölda orða í marksetningunni, T er heildarfjöldi orða í úttaki 

vélrænu þýðingarinnar og C er heildarfjöldi réttra orða í marksetningunni. 

(3.3) 𝑃𝐸𝑅 = 1 −
𝐶−max(0,(𝑇−𝑁))

𝑁
 

Gefum okkur setninguna í (3.4a) og vélræna þýðingu hennar á ensku í (3.4b), sem má 

ímynda sér að fáist með uppsláttarþýðingu. (3.4c) sýnir svo rétta þýðingu setningarinnar 

á ensku. 

(3.4a) Hávaxni maðurinn gaf svarta kettinum ekki góðan mat. 

(3.4b) Tall man gave black cat not good food. 

(3.4c)  The tall man did not give the black cat good food.  

 

Í dæminu í (3.4a-c) væri N = 11, T = 8 og C = 7. Setjum gildin inn í formúluna í (3.5): 

(3.5) 𝑃𝐸𝑅 = 1 −
7−max(0,(8−11))

11
 

Í (3.5) er 8-11 neikvætt gildi, svo að liðurinn 𝑚𝑎𝑥(0, (8 − 11)), sem finnur hæsta gildi, 

fær gildið 0. Þá er að reikna upp úr (3.5). Niðurstöðurnar sjást í (3.6). 

(3.6) 𝑃𝐸𝑅 = 1 −
7

11
=

4

11
= 0,364 

Þar sem formúlurnar fyrir WER og PER mæla villuhlutfallið er best að hafa það sem 

lægst. 

Berum niðurstöðurnar fyrir PER við niðurstöður fyrir WER. Til þess að fá setninguna í 

(3.4c) þarf fjórar innsetningar, eina útskiptingu og eina eyðingu í setningunni í (3.4b). Þá 

er hægt að setja það inn í formúluna fyrir WER í (3.7): 

(3.7) 𝑊𝐸𝑅 =
1+1+4

11
=

6

11
= 0,545 

Ef WER væri notað fengjust ekki eins góðar niðurstöður fyrir dæmið í (3.4a-c), sem 

kemur ekki á óvart þar sem uppsláttarþýðing hentar mun betur fyrir aðlögun en útbreiðslu, 

en WER hentar illa fyrir aðlögun. 

 

3.2.4.3 BLEU 

BLEU (e. bilingual evaluation understudy) svipar til WER en tekur tillit til þess að oftast 

er hægt að þýða setningu á fleiri en einn veg (Rangelov, 2013). Þá er gert ráð fyrir 

mörgum marksetningum fyrir hverja setningu frá mörgum þýðendum. Mögulegt er að 
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hafa einungis eina málheild til stuðnings en þá þarf fleiri en einn þýðandi að hafa unnið 

að henni. BLEU hentar því ekki fyrir þetta verkefni þar sem einungis einn þýðandi kemur 

að verkefninu. 

3.2 Fyrri verkefni 
Til eru nokkur kerfi sem sinna vélrænum þýðingum fyrir íslensku. Þar ber fyrst að nefna 

Tungutorg (Stefán Briem, 2015). Kerfið byggir á markara sem Stefán Briem gerði fyrir 

Íslenska orðtíðnibók 1989 og notar handskrifaðar reglur til að þýða vélrænt á milli 

íslensku og ensku, esperanto og dönsku (Martha Dís Brandt, 2011). Að auki er boðið upp 

á mörkun íslensks texta (Stefán Briem, 2015).  

Í mörkun texta er miðað við markamengið í Íslenskri orðtíðnibók (Jörgen Pind (ritstj.), 

Friðrik Magnússon og Stefán Briem, 1991) en vikið er frá því meðal annars í tilviki sagna 

í miðmynd, sem eru merktar sem sjálfstæðar sagnir. Það er hentugra fyrir næsta skref, 

vélrænu þýðinguna (Stefán Briem, 2015). Það að nefnimynd sagnar í miðmynd er sögð 

vera nafnháttur sambærilegrar sagnar í germynd í Lemmaldi er einmitt á meðal þess sem 

olli vandræðum fyrir seinni hluta þessa verkefnis. 

Íslensk útgáfa Apertium-kerfisins byggir á opnum hugbúnaði og opnum gögnum. Kerfið 

var gert fyrir vélrænar grófþýðingar (e. shallow-transfer machine translation) á milli 

skyldra mála en hefur verið þróað fyrir þýðingar úr íslensku á ensku og sænsku með hjálp 

IceNLP-svítunnar (Martha Dís Brandt, 2011; Rangelov 2013). Kerfið þarfnast orðasafna 

fyrir tungumálin sem unnið er með. Bæði Tungutorg og Apertium byggja á 

málfræðilegum reglum.  

Að auki má nefna Google Translate (aðgengilegt á https://translate.google.com/), sem 

notar gríðarstóra málheild og samhliða texta fyrir tölfræðilegar þýðingar. Google 

Translate er þó ekki opinn hugbúnaður.  

Loks ber að nefna InterTran, sem blandar saman málfræðireglum, tölfræðiaðferðum og 

tauganeti (e. neural networks) til þess að þýða á milli mála (Martha Dís Brandt, 2011). 

Kerfið er, líkt og Google Translate, ekki opinn hugbúnaður. Ekki er til fyrir íslensku 

þýðingarkerfi sem nýtir upplýsingaramma til að velja úr þær upplýsingar sem mestu máli 

skiptir að þýða. 

3.3 Aðföng 
Þar sem þýðingin er bæði handgerð og málfræðilega einföld þurfti ekki mikið af 

hjálpargögnum. Í fyrsta lagi þurfti ekki stopporðalista þar sem þau eru síuð frá þegar 
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rammarnir eru fylltir af útdráttum. Auðvitað þarf ramma til að safna þeim upplýsingum 

sem á að þýða. Gerð þeirra er lýst í smáatriðum í kafla 2. 

Hver hluti rammanna er þýddur með hjálp þýðingarsafns. Þannig sver þýðingaraðferðin 

sig helst í ætt uppsláttarþýðinga. Fyrst er virki hvers ramma þýddur með hjálp stutts 

orðalista. Orðalistinn inniheldur alla virkja sem koma fyrir í bestu römmunum og 

þýðingar þeirra. Ef mynstur inniheldur forsetningu, þ.e. dregur út nafnlið innan 

forsetningarliðar, er vísað í annað skjal sem inniheldur almennar þýðingar á þeim 

forsetningum sem koma fyrir í mynstrum rammanna. 

Þar sem ekki er hægt að sjá hvernig forsetningarliðir tengjast virkjanum út af 

hlutþáttuninni er ekki hægt að álykta að forsetningarnar sem finnast séu í raun 

sagnaragnir. Ef svo væri, þá réðist merkingin af virkjanum og hægt væri að þýða 

forsetninguna, eða sagnarögnina, út frá virkjanum. Það gengur ekki þar sem ekki er hægt 

að skynja mun á á í setningunum í (3.8a-b). Í (3.8a) er um sagnarögn að ræða en í (3.8b) 

er á forsetning í forsetningarlið. Þar sem enginn munur sést verður þýðingarsafnið fyrir 

forsetningar að gera ráð fyrir almennustu merkingu hverrar forsetningar. 

(3.8a) Hundurinn réðst á boltann. 

(3.8b) Konan réðst í framkvæmdir á laugardagsmorgni. 

Útdrættirnir hafa eigið þýðingarsafn sem unnið er út frá orðum í orðasafninu. Eins og rætt 

er í 2.5.4 er ekki gerður greinarmunur á orðum eftir merkingarflokkum, þannig að orð 

innan merkingarflokkanna eru öll í sama skjali. Innan safnsins fundust mörg orð sem 

tilheyra vel skilgreindum hópum orða, til dæmis „þriðjudagur“, „september“, „vor“ og 

„Norðurland“. Til álita kom að bæta öðrum orðum innan hópanna við orðasafnið þrátt 

fyrir að þau hefðu ekki fundist en að endingu var ákveðið að gera það ekki, þar sem 

markmiðið var að leggja mat á hversu vel orðasafn sem búið væri til með sjálfvirkum 

aðferðum stæði sig. Ein undantekning var gerð, en helstu töluorð voru þýdd yfir í 

samsvarandi tölustafi. 

Hvert tungumál hafði sín skjöl með þýðingarsöfnunum. Nefnimynd hvers orð var þýdd 

yfir í samsvarandi nefnimynd. Hlutlaus röð liðanna er háð tungumálinu og því þurfti að 

skilgreina hana fyrir hvert mál. Svo vill til að íslenska og pólska hafa sömu hlutlausu 

orðaröð. Upplýsingarnar eru harðkóðaðar í forritið fyrir hvert mál og má sjá í (3.9a-b). 

(3.9a) Íslenska: [subj, trigger, iobj, obj, comp, pp] 

(3.9b) Pólska: [subj, trigger, iobj, obj, comp, pp] 
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3.4 Ferli 
Í næstu undirköflum er gerð grein fyrir virkni þýðingarhlutans. Þýðingareiningin fær texta 

til þýðingar frá viðmóti og byrjar á að þátta þá og finna nefnimyndir, líkt og í fyrri hluta 

verkefnisins. Þá eru rammarnir notaðir til að finna útdrætti í textunum og útdráttunum er 

bætt við rammana. Því næst eru sambærilegir rammar sameinaðir fyrir textann, þar sem 

unnið er með eina setningu í einu. Loks eru upplýsingarnar innan rammans þýddar með 

hjálp þýðingarsafnanna. Úttakinu, þýddum strengjum, er skilað til miðstöðvar sem sér um 

að koma því til viðmóts til prentunar. Á mynd 11 má sjá einfalda yfirlitsmynd yfir virkni 

þýðingarhlutans. 

 

Mynd 11: Innri virkni þýðingarhlutans. 

3.4.1 Forvinnsla texta  
Ef notandi velur þýðingu í upphafi er farið inn í einingar seinni hluta forritsins. Þá getur 

notandinn skrifað þann texta sem þýða á í viðmótið. Gert er ráð fyrir að inntakið í hvert 

sinn sé ein frétt eða einn samhangandi texti, þannig að ekki sé hoppað úr einu í annað. 

Því lengri sem textinn er, því hægari verður vinnslan en ekki hafa nein efri mörk lengdar 

texta verið skilgreind. Í (3.10a-b) sést texti sem notandi gæti skrifað inn til þýðingar. 

(3.10a)  Sprunga myndaðist á Grímsstöðum á Fjöllum á miðvikudag en       

   sprungan myndaðist út af jarðhræringum. 

(3.10b)  Tvö snjóflóð féllu á Austurlandi, þau féllu á þriðjudag. 

Viðmótið skilar textanum til meginvinnslunnar, sem sendir hann áfram til 

þýðingareiningarinnar. Í upphafi er textinn hreinsaður af gæsalöppum og öðrum 

greinarmerkjum sem trufla greiningu, líkt og í fyrri hlutanum. Þá er textinn sendur í 

þáttunarferli með hjálp IceNLP, líkt og í fyrri hlutanum. Þáttunarferlið gengur í raun eins 

fyrir sig og úttakið er þáttaður texti og nefnimyndir textans. 
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3.4.2 Útdráttum bætt við ramma 
Þegar textinn hefur verið þáttaður og nefnimyndir fundnar athugar forritið fyrir hverja 

setningu hvort mögulegur virki finnist. Ef svo er þarf að athuga hvort orðflokkur orðsins 

passi við gerð ramma sem inniheldur virkjann. Þannig skiptir máli hvort á er nafnorð, og 

kallar því á ramma fyrir nafnorð, sagnorð, sem þarf svo að athuga hvort er í germynd eða 

þolmynd, eða annað, í þessu dæmi möguleg forsetning eða sagnarögn.  

Ef um annað er að ræða og enginn annar mögulegur virki finnst í setningunni er ekki 

unnið frekar með hana. Ef gildur virki finnst hins vegar þarf að athuga hvert mynstur 

innan samsvarandi ramma. Hvert mynstur er borið saman við setninguna og athugað hvort 

útdráttur finnst. Ef útdráttur finnst er hann geymdur í rammanum tengdur því mynstri sem 

dró hann út. Í (3.11a-b) sjást þeir rammar sem fundust fyrir setningarnar í (3.10a-b). 

Rammarnir eru hér sýndir í knappri mynd, en mun meiri upplýsingar eru innan þeirra í 

forritinu. Athuga skal að aðeins þau mynstur innan rammans sem skipta máli fyrir dæmið 

eru sýnd, en rammana í heild sinni má sjá í viðauka A. 

(3.11a)  mynda, active {subj:„sprunga“; pp-dat-á:„Grímsstaðir“; 

    pp-acc-á:„miðvikudagur“} 

   mynda, active  {subj:„sprunga“; pp-dat-á:„“; pp-acc-á:„“}  

(3.11b)  falla, active  {subj:„tvö snjóflóð“; pp-dat-á:„Austurland“; pp-acc-á:„“} 

   falla, active  {subj:„“; pp-dat-á:„“; pp-acc-á:„þriðjudagur“} 

Eins og er eru rammarnir hannaðir þannig að þeir geta geymt marga forsetningarliði, þar 

sem engin takmörk eru fyrir því fræðilega hversu margir geta tengst hverjum virkja. Hins 

vegar hættir forritið leit eins og er þegar forsetningarliður með rétta forsetningu og í réttu 

falli finnst, þrátt fyrir að vel sé mögulegt að annar eins finnist síðar í setningunni. Til þess 

að breyta þessu þyrfti að umturna leitarföllunum og því er látið duga í bili að finna einn. 

Einnig kemur inn í að þetta gildir bara ef tveir forsetningarliðir með sömu forsetningu og 

sama fall eru í setningu, eins og sjá má dæmi um í (3.12), annars féllu þeir hvor undir sitt 

mynstrið og fyndust því báðir ef mynstrin eru til staðar. 

(3.12) Fólkið býr í Breiðholti í Reykjavík. 

3.4.3 Sameining ramma 
Þegar allir rammar innan setningar hafa fundist er komið að því að sameina. Ef margir 

rammar með sama virkja fundust í setningunni var hver rammi borinn saman við aðra. Ef 

útdrættir fyrir mynstur fundust í báðum römmum var ekki leyfilegt að sameina rammana. 

Ef aðeins annar rammi hafði útdrátt fyrir mynstur, eða hvorugur, var í lagi að sameina. 
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Þá voru útdrættir þeirra mynstra seinni rammans sem voru til staðar afritaðir yfir í fyrri 

rammann og seinni rammanum eytt.  

Í römmunum í (3.11a) finnst útdráttur í frumlagsmynstri beggja ramma og því má ekki 

sameina þá. Í (3.11b) sést dæmi um tvo ramma sem hægt er að sameina, þar sem hvergi 

finnst útdráttur í báðum römmum fyrir sambærilegt mynstur. Í (3.13a-b) sjást þá þeir 

rammar sem finnast fyrir hvora setningu í (3.10a-b) eftir sameiningu. 

(3.13a)  mynda, active  {subj:„sprunga“; pp-dat-á:„Grímsstaðir“; 

    pp-acc-á:„miðvikudagur“} 

  mynda, active  {subj:„sprunga“; pp-dat-á:„“; pp-acc-á:„“} 

(3.13b) falla, active   {subj:„tvö snjóflóð“; pp-dat-á:„Austurland“;  

    pp-acc-á:„þriðjudagur“} 

3.4.4 Rammarnir þýddir 
Þýðingarferlið tekur við af sameiningarferlinu. Fyrir hvern ramma er virkinn þýddur með 

hjálp þýðingarsafns virkja, sem lýst er í kafla 3.3. Hver útdráttur er þýddur með hjálp 

þýðingarsafns útdrátta og ef mynstrið er fyrir forsetningarliði er forsetningin þýdd með 

hjálp þýðingarsafns forsetninga. Ef útdráttur finnst ekki í þýðingarsafninu er gert ráð fyrir 

að um mannanafn eða staðarheiti sé að ræða sem á að fara óþýtt í gegn. Þetta er ekki 

ásættanleg lausn en útfærsla nafnaþekkjara eða annarra aðferða þótti of yfirgripsmikið 

verkefni. Tölur fara óþýddar í gegn. Þýðingar rammanna í (3.13a-b) má sjá í (3.14a-b). 

(3.14a) uformować {subj:„szczelina“; pp-dat-á:„na Grímsstaðir“; 

   pp-acc-á:„na środa“} 

  uformować {subj:„szczelina“; pp-dat-á:„“; pp-acc-á:„“} 

(3.14b) spaść  {subj:„2 lawina śnieżna“; pp-dat-á:„na wschód kraju“;  

   pp-acc-á:„na wtorek“} 

Hlutlaus orðaröð fyrir hvert tungumál er skilgreind innan forritsins og þegar allir útdrættir 

hafa fundist fyrir ramma er þeim, ásamt virkjanum, raðað í lista eftir hlutverki útdráttarins 

og hlutlausri orðaröð. Reglur fyrir hana eru sýndar í kafla 3.3. Ekki er hægt að segja til 

um í hvaða röð forsetningarliðir hvers ramma eiga að vera og því fer röð þeirra eftir því í 

hvaða röð viðeigandi mynstrin birtast í rammanum. Að lokum er búinn til strengur úr 

listanum og honum skilað til meginvinnslunnar, sem sendir hann áfram í viðmótið sem 

sér um að prenta hann út. Í (3.15a-c) sjást endanlegar þýðingar rammanna í (3.14a-b). 

(3.15a)   szczelina uformować na Grímsstaðir na środa 

(3.15b)  szczelina uformować 

(3.15c)  2 lawina śnieżna spaść na wschód kraju na wtorek 
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3.5 Árangursmat 
Í næstu undirköflum er fjallað um þær prófanir sem gerðar voru á þýðingarhlutanum. Í 

kafla 3.5.1 eru rædd þau gögn sem útbúa þurfti fyrir prófanirnar, svo sem safn setninga 

til að prófa og markþýðingar fyrir þær. Í kafla 3.5.2 má sjá helstu niðurstöður prófana og 

í kafla 3.5.3 eru þær bornar saman við sambærileg þýðingakerfi. Í kafla 3.5.4 eru 

mögulegar útskýringar á þeim villum sem fundust ræddar. 

3.5.1 Gerð prófunargagna 
Eins og rætt var í kafla 3.2.4 henta flestar aðferðir til árangursmats vélrænna þýðinga best 

fyrir útbreiðslu en ekki aðlaganir. Ein algeng aðferð, villuhlutfall óháð stöðu (PER), 

hentar þó aðlögunum þar sem ekki er tekið tillit til stöðu orða í setningu. Ákveðið var að 

nota PER-aðferðina, sem lýst er vel í kafla 3.2.4.2, til þess að meta gæði þýðinganna. Þá 

þurfti „svaralykil“ fyrir textana, eða rétt þýddan texta á markmálinu pólsku til þess að 

miða við þegar villuhlutfallið er reiknað út. 

Prófanir fóru þannig fram að skjölum í prófunarmálheild fyrri hlutans var raðað af 

handahófi. Efstu 15 skjölin voru skoðuð og setningum sem rammar fundust fyrir var 

safnað. Við það fundust 24 setningar sem innihéldu 33 ramma. Ekki þótti ástæða til að 

prófa allan texta hvers skjals þar sem vitað var að ef ekki fyndust rammar fyrir setningar 

fengist engin þýðing. Einnig skipti máli að ekki átti að finna ramma fyrir hverja setningu 

heldur einungis þær upplýsingar sem skipta máli fyrir sérsviðið, sem er ekki nema hluti 

þeirra upplýsinga sem fram koma í hverjum texta. 

Árangur rammanna hefur verið metinn í kafla 2.5 og prófanir seinni hlutans miða ekki 

við hvaða rammar finnast heldur hvernig þeir rammar sem finnast, ásamt orðasafninu, 

standa sig þegar kemur að þýðingum. Þýðandi sá um að útbúa þýðingar fyrir orðasafnið 

og einnig um að þýða setningarnar sjálfur, til að hægt væri að miða við þær sem 

markþýðingu. Það að þýðandinn útbúi bæði þýðingar á orðasafninu og markþýðinguna 

gerir það ólíklegt að mikið verði af útskiptingum í prófunum, sem gerir WER og aðrar 

svipaðar aðferðir enn óhentugri. Þar sem ekki er tekið tillit til útskiptinga þegar PER-

aðferðin er notuð ætti það ekki að hafa eins mikil áhrif á niðurstöðurnar. 

3.5.2 Niðurstöður prófana 
Eins og segir í 3.5.1 varð PER-aðferðin fyrir valinu þegar kom að því að meta gæði 

þýðinganna. Formúlan fyrir PER sést í (3.16). 

(3.16) 𝑃𝐸𝑅 = 1 −
𝐶−max(𝑇−𝑁)

𝑁
 



75 

 

Þá þarf aðeins þrjú gildi til að reikna út PER; heildarfjölda orða í úttaki vélrænu 

þýðingarinnar (T), heildarfjölda orða í marktextanum (N) og svo heildarfjölda réttra orða 

í úttaki vélrænu þýðingarinnar (C). Athuga skal að orð var merkt rétt óháð 

beygingarmynd, þar sem rammarnir skila nefnimynd orða. Það sama gildir þá um önnur 

kerfi sem notuð eru til samanburðar í kafla 3.5.3.  

Gildin voru fundin fyrir fyrir setningasafnið í heild sinni og PER-gildið reiknað út frá 

þeim. Í (3.17a-c) má sjá gildin sem fundust og í (3.17d) er villuhlutfallið reiknað út frá 

þeim. 

(3.17a)   Fjöldi orða í úttaki vélrænu þýðingarinnar (T): 363 

(3.17b)  Fjöldi orða í marktextanum (N): 484 

(3.17c)   Fjöldi réttra orða í úttaki vélrænu þýðingarinnar (C): 136 

(3.17d)  𝑃𝐸𝑅 = 1 −
136−max(363−484)

484
= 1 − (

136

494
) = 71,9% 

3.5.3 Greining niðurstaðna 
Eina þýðingarkerfið sem þýðir frá íslensku yfir á pólsku er Google Translate. Það miðar 

við aðlögun upplýsinga og því þótti við hæfi að bera niðurstöðurnar saman við þýðingu 

þaðan. 

Í (3.18a) sjást gildin sem finnast fyrir þýðingu Google Translate sem sótt var 18. ágúst 

2016 og í (3.18b) hafa þau verið sett inn í formúluna fyrir PER, sem sýnd var í (3.16). 

(3.18a)  T: 448, N: 483, C: 256 

(3.18b)  𝑃𝐸𝑅 = 1 −
256−max(448−483)

483
= 1 − (

256

483
) = 47% 

Eins og sést kemur þýðing Google Translate (hér eftir GT) mun betur út en þýðing 

kerfisins, en þar kemur einnig til að mun fleiri orð eru í þýðingu GT og mun fleiri orð til 

að þýða rétt. Ekki er tekið tillit til þess við útreikning PER-gildisins hvaða orð er 

mikilvægt að þýða innan setninganna og hver ekki, svo engin afstaða er tekin til þess 

hvort GT eða nýja kerfið stendur sig betur í því. Prófanir fyrri hluta verkefnisins taka á 

því. 

Skyldleiki pólsku og íslensku var ræddur í kafla 3.2.3. Niðurstöður fyrir mismunandi 

tungumálapör innan Apertium-kerfisins styðja þá fullyrðingu að því skyldari sem málin 

eru, því betri verður þýðingin á milli þeirra (Martha Dís, 2011). Ekki er hægt að bera 

niðurstöðurnar fyrir pólsku og íslensku við prófanir á þýðingum með römmum fyrir önnur 

tungumál en þær virðast þó ásættanlegar miðað við hve skyld málin eru og eðli 

rammanna. 
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3.5.4 Villugreining 
Þrátt fyrir að einungis setningar sem innihalda ramma hafi verið teknar til prófana er ekki 

öruggt að rammarnir finni alla útdrætti sem þeir eiga að finna. Það segir sig svo sjálft að 

ef útdrættir finnast ekki er ekki hægt að þýða þá. Bæting á fyrri hluta kerfisins hefði því 

mikið að segja fyrir seinni hlutann. 

Annað sem skiptir máli er að orð sem ekki finnast innan orðasafnsins eru ekki þýdd. Þá 

er ekki annað mögulegt en að fá villu fyrir það. Nokkrar slíkar villur komu fyrir í 

prófununum. 

Eins og áður hefur verið nefnt tekur PER-mæligildið ekki tillit til stöðu orða í setningu. 

Engar villur fengust því í prófunum út af rangri stöðu orða en eins og gefur að skilja getur 

það vel dregið úr skilningi lesanda á þýðingunni, en skilningur á inntaki þýðinganna er 

meginmarkmið þýðinganna. 
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4. Framtíðarúrbætur 
Verkefnið er góð byrjun en margt má bæta til að fá betri niðurstöður. 

Miklu máli skiptir að hafa sem besta málheild. Þar skiptir bæði máli að hafa hana sem 

stærsta og að textarnir innan hennar skipti sem mestu máli fyrir sérsviðið. Eins og rætt er 

í kafla 2.4.3 gáfu fleiri skjöl stórbættar niðurstöður. Það er því til mikils að vinna að bæta 

við málheildina. Það gefur auga leið að ef orð sem skiptir máli fyrir sérsviðið finnst ekki 

í málheildinni er engin leið fyrir tólið að læra það. Einnig mætti nýta fleiri miðla til að 

safna textum, til að tryggja sem fjölbreyttast málfar. Til að gera leitina að góðum textum 

auðveldari mætti gera tilraunir með sjálfvirka flokkun, þar sem nóg er af efnivið í 

málheildina innan stærri málheilda. 

Þá mætti útfæra þýðingarhlutann fyrir fleiri tungumál, svo sem víetnömsku og taílensku. 

Einnig væri áhugavert að nýta verkefnið fyrir önnur sérsvið og meta þannig hversu 

auðvelt það er að laga tólin að nýjum sérsviðum. Þá þyrfti auðvitað aðra málheild en 

önnur gögn ættu að vera óháð sérsviði. 

Ýmislegt má laga í gerð mynstranna, orðasafnsins og rammanna. Margt hefur verið nefnt 

í fyrri köflum, til dæmis það að bæta inn í orðasafnið vel skilgreindum hópum orða, svo 

sem helstu mælieiningum, vindáttum, árstíðum og öðrum. Þó að mörg orð innan slíkra 

mengja finnist vantar mörg þar sem þau finnast ekki í málheildinni.  

Eins og sést á niðurstöðum hafa villur á fyrri stigum mikil áhrif á seinni stig ferlisins. 

McCallum (2005) ræðir í grein sinni um aðferðir til að halda utan um margar tilgátur að 

útdráttum sem hver hefur sínar líkur. Þannig er á seinni stigum hægt að velja aðra tilgátu 

ef sú sem fyrst varð fyrir valinu veldur vandamálum. Með því móti mætti leiðrétta villur 

á seinni stigum og þannig auka nákvæmni kerfisins. 
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5. Lokaorð 
Markmið ritgerðarinnar var að vinna upplýsingar sjálfvirkt úr texta og koma þeim 

upplýsingum hratt og nokkuð örugglega til nýbúa hér á landi á móðurmáli þeirra. Sérsvið 

náttúruhamfara og veðurs varð fyrir valinu þar sem miklu skiptir að upplýsingar þaðan 

skili sér til sem flestra á sem skemmstum tíma. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um þann hluta verkefnisins sem laut að 

upplýsingaútdrættinum. Helstu aðferðir innan upplýsingaútdráttar voru ræddar og þeim 

tólum sem notuð voru í verkefninu var lýst. Sýnt var hvernig hægt var að finna sjálfvirkt 

mynstur í setningagerð sem hentug eru til að draga út þær upplýsingar sem skipta máli. 

Auk þess var nafnorðum sem skipta máli fyrir sérsviðið safnað, sem kom að góðum notum 

fyrir seinni hluta verkefnisins.  

Hvert útdráttarmynstur nær einungis að tengja útdráttinn við virkja og því þótti mikilvægt 

að tengja útdráttarmynstur sem áttu saman, til að þau gætu dregið upp sem fyllsta mynd 

af þeim upplýsingum sem fundust í hverjum texta. Útdráttarmynstrin voru því tengd 

sjálfvirkt saman í svokallaða ramma. Þar sem vinnan við að safna mynstrum, orðum í 

orðasafn og römmum er sjálfvirk ætti að vera auðvelt að færa eininguna á milli sérsviða 

og jafnvel nýta sem einingu í flóknara kerfi. Margt má bæta í kerfinu en niðurstöðurnar 

lofa þó góðu fyrir áframhaldandi þróun. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um hvernig rammarnir sem rætt var um í fyrri 

hlutanum voru nýttir til að grófþýða texta innan sérsviðsins á pólsku, sem er algengasta 

móðurmál nýbúa á Íslandi. Lögð var áhersla á að mikilvægar upplýsingar skiluðu sér til 

notanda en minna var lagt upp úr því að upplýsingarnar skiluðu sér málfræðilega rétt. 

Þannig samræmdist virknin skilgreiningu aðlögunar innan vélrænna þýðinga, þar sem 

markmiðið er að koma upplýsingum til skila en ekki að texti sé sem tilbúnastur til 

prentunar. Niðurstöður úr þýðingum reiða sig algerlega á hvaða rammar finnast fyrir 

textann, þar sem ekki er hægt að þýða útdrætti sem ekki finnast. Úrbætur í fyrri hluta 

verkefnisins hefðu því einnig jákvæð áhrif á seinni hluta þess. 

Verkefnið leggur sinn skerf á vogarskálar þróunar íslenskrar máltækni. Þannig má þróa 

fyrri hlutann áfram til að safna upplýsingum fyrir fleiri sérsvið innan íslensku. Það gæti 

nýst ýmiss konar rannsóknum, til dæmis á sviði sagnfræði. Fyrri hlutinn gæti einnig verið 

grunnur að flóknari einingum. Til dæmis gæti hann nýst til upplýsingaútdráttar í flóknari 

kerfi sem greina atburðarás og meginþemu í miklu magni fréttatexta eða annars konar 
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texta. Samkvæmt hvítbók META-NET, Íslensk tunga á stafrænni öld (Eiríkur 

Rögnvaldsson o.fl., 2012), er ekki til flókinn hugbúnaður til textagreiningar og 

málmyndunar fyrir íslensku. Verkefnið sem hér er rætt er stórt skref á þeirri vegferð að 

þróa slíkan hugbúnað. Þannig stuðlar verkefnið að framgangi íslenskrar máltækni. 
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Viðauki A: Rammarnir sem fundust 
Virki: skjálfti, noun 

 noun|dat|skjálfti|noun pp|í 

Virki: batna, active 

 subj|nom|batna|active 

Virki: núll, noun 

 noun|gen|núll|noun pp|til 

Virki: hópa, active 

 noun|dat|hópa|active pp|í 

Virki: föstudagur, noun 

 noun|acc|föstudagur|noun pp|í 

Virki: ágúst, noun 

 noun|dat|ágúst|noun pp|í 

Virki: rigning, noun 

 noun|dat|rigning|noun pp|á 

 noun|nom|rigning|noun pp|í 

 noun|dat|rigning|noun pp|í 

 noun|acc|rigning|noun pp|á 

 noun|acc|rigning|noun pp|um 

 noun|acc|rigning|noun pp|í 

 noun|dat|rigning|noun pp|með 

Virki: árekstur, noun 

 noun|dat|árekstur|noun pp|á 

Virki: björgunarsveit, noun 

 noun|gen|björgunarsveit|noun pp|vegna 

 noun|dat|björgunarsveit|noun pp|á 

 noun|dat|björgunarsveit|noun pp|í 

 noun|dat|björgunarsveit|noun pp|frá 

Virki: vara, active 

 subj|nom|vara|active 

 noun|dat|vara|active pp|við 

 noun|acc|vara|active pp|í 

Virki: ganga, active 

 noun|acc|ganga|active pp|á 

 noun|acc|ganga|active pp|yfir 

 noun|acc|ganga|active pp|í 

 noun|acc|ganga|active pp|um 

 noun|dat|ganga|active pp|á 

 noun|dat|ganga|active pp|í 

 subj|nom|ganga|active 

 noun|nom|ganga|active pp|í 

 noun|dat|ganga|active pp|að 

Virki: fylgja, active 

 noun|acc|fylgja|active pp|í 

 noun|dat|fylgja|active pp|í 

 subj|nom|fylgja|active 

 noun|dat|fylgja|active pp|á 

 obj|dat|fylgja|active 

Virki: leita, active 

 noun|dat|leita|active pp|í 

Virki: brattabrekka, noun 

 noun|acc|brattabrekka|noun pp|um 

Virki: veðurfræðingur, noun 

 noun|dat|veðurfræðingur|noun pp|á 

 noun|dat|veðurfræðingur|noun  

pp|samkvæmt 

 noun|dat|veðurfræðingur|noun pp|hjá 

 noun|dat|veðurfræðingur|noun pp|að 

Virki: éljagangur, noun 

 noun|dat|éljagangur|noun pp|á 

 noun|acc|éljagangur|noun pp|á 

Virki: svæði, noun 

 noun|acc|svæði|noun pp|í kringum 

 noun|dat|svæði|noun pp|á 

Virki: íkveikja, noun 

 noun|dat|íkveikja|noun pp|í 

Virki: veðurhorfur, noun 

 noun|dat|veðurhorfur|noun pp|á 

Virki: hlýindi, noun 

 noun|dat|hlýindi|noun pp|á 

 noun|dat|hlýindi|noun pp|í 

Virki: fá, active 

 noun|dat|fá|active pp|í 

 noun|dat|fá|active pp|á 

 subj|nom|fá|active 

Virki: klukka, noun 

 noun|acc|klukka|noun pp|um 

 noun|nom|klukka|noun pp|í 

 noun|dat|klukka|noun pp|í 

 noun|gen|klukka|noun pp|til 

 noun|dat|klukka|noun pp|frá 

 noun|dat|klukka|noun pp|að 

 noun|acc|klukka|noun pp|í 

 noun|acc|klukka|noun pp|á 

Virki: skip, noun 

 noun|dat|skip|noun pp|á 

 noun|nom|skip|noun pp|í 

Virki: bátur, noun 

 noun|dat|bátur|noun pp|á 

Virki: þyrla, active 

 obj|gen|þyrla|active 

Virki: þyrla, noun 

 noun|acc|þyrla|noun pp|í 

Virki: ljúka, active 

 noun|acc|ljúka|active pp|í 

 noun|dat|ljúka|active pp|á 

Virki: brú, noun 

 noun|dat|brú|noun pp|í 

Virki: hækka, active 

 subj|nom|hækka|active 

Virki: snjóa, active 

 noun|dat|snjóa|active pp|á 

 noun|acc|snjóa|active pp|í 

Virki: vera, active 

 noun|dat|vera|active pp|upp af 

 noun|dat|vera|active pp|undir 

 noun|dat|vera|active pp|úr 

 noun|gen|vera|active pp|innan 

 noun|dat|vera|active pp|samkvæmt 

 noun|nom|vera|active pp|í 

 noun|acc|vera|active pp|til 

 noun|dat|vera|active pp|yfir 

 noun|dat|vera|active pp|með 
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 noun|nom|vera|active pp|á 

 noun|dat|vera|active pp|hjá 

 noun|dat|vera|active pp|um 

 noun|acc|vera|active pp|í kringum 

 noun|acc|vera|active pp|á 

 noun|acc|vera|active pp|fyrir 

 noun|acc|vera|active pp|með 

 noun|acc|vera|active pp|í 

 noun|dat|vera|active pp|frá 

 noun|dat|vera|active pp|hér á 

 noun|gen|vera|active pp|til 

 noun|dat|vera|active pp|að 

 noun|acc|vera|active pp|kringum 

 noun|gen|vera|active pp|vegna 

 noun|dat|vera|active pp|af 

 noun|dat|vera|active pp|fyrir 

 noun|acc|vera|active pp|undir 

 noun|acc|vera|active pp|við 

 obj|acc|vera|active 

 noun|gen|vera|active pp|í 

 noun|acc|vera|active pp|norður í 

 noun|gen|vera|active pp|á 

 noun|acc|vera|active pp|umfram 

 noun|dat|vera|active pp|eftir 

 noun|acc|vera|active pp|um 

 noun|nom|vera|active pp|um 

 noun|dat|vera|active pp|á 

 noun|dat|vera|active pp|í 

Virki: byrja, active 

 subj|nom|byrja|active 

Virki: átt, noun 

 noun|dat|átt|noun pp|á 

 noun|acc|átt|noun pp|á 

 noun|acc|átt|noun pp|um 

 noun|acc|átt|noun pp|í 

Virki: jeppi, noun 

 noun|dat|jeppi|noun pp|að 

Virki: lægja, active 

 noun|dat|lægja|active pp|að 

Virki: tonn, noun 

 noun|dat|tonn|noun pp|á 

 noun|acc|tonn|noun pp|í 

Virki: snjór, noun 

 noun|dat|snjór|noun pp|í 

 noun|acc|snjór|noun pp|um 

 noun|dat|snjór|noun pp|á 

Virki: viðra, active 

 noun|dat|viðra|active pp|í 

Virki: júní, noun 

 noun|dat|júní|noun pp|á 

Virki: hlaupa, active 

 noun|acc|hlaupa|active pp|í 

Virki: flugmaður, noun 

 noun|acc|flugmaður|noun pp|um 

Virki: biðja, active 

 subj|nom|biðja|active 

Virki: hlýna, active 

 noun|dat|hlýna|active pp|í 

 noun|acc|hlýna|active pp|á 

Virki: rúmmetri, noun 

 noun|dat|rúmmetri|noun pp|á 

Virki: hlíð, noun 

 noun|dat|hlíð|noun pp|í 

Virki: hámark, noun 

 noun|dat|hámark|noun pp|á 

 noun|acc|hámark|noun pp|um 

 noun|acc|hámark|noun pp|á 

 noun|acc|hámark|noun pp|við 

 noun|acc|hámark|noun pp|í 

Virki: flóð, noun 

 noun|dat|flóð|noun pp|á 

Virki: skúr, noun 

 noun|acc|skúr|noun pp|um 

 noun|acc|skúr|noun pp|á 

 noun|dat|skúr|noun pp|á 

 noun|gen|skúr|noun pp|til 

Virki: leiðni, noun 

 noun|dat|leiðni|noun pp|í 

Virki: kalla, active 

 noun|acc|kalla|active pp|um 

 noun|acc|kalla|active pp|út 

Virki: síðdegi, noun 

 noun|acc|síðdegi|noun pp|á 

 noun|dat|síðdegi|noun pp|á 

Virki: breyta, active 

 subj|nom|breyta|active 

Virki: snjókoma, noun 

 noun|dat|snjókoma|noun pp|á 

 noun|dat|snjókoma|noun pp|fram eftir 

 noun|acc|snjókoma|noun pp|um 

 noun|gen|snjókoma|noun pp|til 

 noun|acc|snjókoma|noun pp|á 

Virki: fjúka, active 

 noun|dat|fjúka|active pp|á 

 subj|nom|fjúka|active 

 noun|dat|fjúka|active pp|í 

 noun|dat|fjúka|active pp|af 

 noun|dat|fjúka|active pp|út af 

Virki: útlit, noun 

 noun|dat|útlit|noun pp|með 

 noun|acc|útlit|noun pp|fyrir 

 noun|dat|útlit|noun pp|fyrir 

Virki: bíll, noun 

 noun|acc|bíll|noun pp|um 

 noun|nom|bíll|noun pp|í 

 noun|acc|bíll|noun pp|í 

 noun|dat|bíll|noun pp|að 

 noun|gen|bíll|noun pp|til 

 noun|dat|bíll|noun pp|á 

 noun|dat|bíll|noun pp|í 

Virki: lenda, active 

 noun|dat|lenda|active pp|á 

 noun|dat|lenda|active pp|að 

 noun|dat|lenda|active pp|í 

 subj|nom|lenda|active 

Virki: verða, active 

 noun|acc|verða|active pp|í 

 noun|dat|verða|active pp|af 

 noun|acc|verða|active pp|fyrir 

 noun|dat|verða|active pp|samkvæmt 

 noun|dat|verða|active pp|undir 

 noun|gen|verða|active pp|til 

 subj|dat|verða|active 

 noun|nom|verða|active pp|um 

 noun|acc|verða|active pp|á 

 noun|acc|verða|active pp|við 

 noun|nom|verða|active pp|í 

 noun|dat|verða|active pp|fyrir 

 noun|acc|verða|active pp|um 

 noun|gen|verða|active pp|vegna 

 noun|dat|verða|active pp|með 

 noun|dat|verða|active pp|í 

 noun|dat|verða|active pp|á 

 noun|dat|verða|active pp|frá 
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 noun|dat|verða|active pp|að 

Virki: hús, noun 

 noun|acc|hús|noun pp|í 

 noun|gen|hús|noun pp|vegna 

 noun|dat|hús|noun pp|á 

 noun|dat|hús|noun pp|í 

Virki: stjórn, noun 

 noun|dat|stjórn|noun pp|á 

Virki: hver, noun 

 noun|dat|hver|noun pp|á 

Virki: fjalla, active 

 noun|acc|fjalla|active pp|um 

Virki: finna, active 

 noun|dat|finna|active pp|í 

 subj|nom|finna|active 

 noun|dat|finna|active pp|á 

Virki: vegur, noun 

 noun|acc|vegur|noun pp|á 

 noun|dat|vegur|noun pp|að 

 noun|acc|vegur|noun pp|í 

 noun|dat|vegur|noun pp|í 

 noun|dat|vegur|noun pp|á 

 noun|acc|vegur|noun pp|um 

 noun|acc|vegur|noun pp|við 

Virki: jarðhitavirkni, noun 

 noun|acc|jarðhitavirkni|noun pp|við 

Virki: flæða, active 

 noun|acc|flæða|active pp|yfir 

Virki: leit, noun 

 noun|dat|leit|noun pp|að 

 noun|dat|leit|noun pp|á 

Virki: velta, active 

 noun|dat|velta|active pp|í 

 noun|dat|velta|active pp|út af 

 noun|dat|velta|active pp|á 

 subj|nom|velta|active 

Virki: viðvörun, noun 

 noun|acc|viðvörun|noun pp|um 

Virki: standa, active 

 noun|acc|standa|active pp|á 

 noun|acc|standa|active pp|við 

 noun|acc|standa|active pp|í 

 noun|dat|standa|active pp|á 

 noun|acc|standa|active pp|um 

 noun|dat|standa|active pp|í 

Virki: banna, active 

 obj|acc|banna|active 

Virki: veðurhamur, noun 

 noun|dat|veðurhamur|noun pp|á 

Virki: fjara, noun 

 noun|gen|fjara|noun pp|til 

 noun|dat|fjara|noun pp|í 

Virki: líkur, noun 

 noun|dat|líkur|noun pp|á 

Virki: ísland, noun 

 noun|dat|ísland|noun pp|á 

 noun|dat|ísland|noun pp|hjá 

Virki: jarðskjálfti, noun 

 noun|dat|jarðskjálfti|noun pp|í 

Virki: vestantil, noun 

 noun|dat|vestantil|noun pp|á 

Virki: enda, active 

 noun|dat|enda|active pp|í 

Virki: slasa, active 

 subj|nom|slasa|active 

Virki: endi, noun 

 noun|dat|endi|noun pp|að 

Virki: aðstoða, active 

 obj|acc|aðstoða|active 

 noun|dat|aðstoða|active pp|á 

Virki: auka, active 

 noun|dat|auka|active pp|í 

Virki: bjartviðrur, noun 

 noun|dat|bjartviðrur|noun pp|á 

 noun|acc|bjartviðrur|noun pp|á 

Virki: c, noun 

 noun|acc|c|noun pp|fyrir 

 noun|dat|c|noun pp|fyrir 

Virki: vindstrengur, noun 

 noun|dat|vindstrengur|noun pp|á 

Virki: gefa, active 

 noun|dat|gefa|active pp|í 

 noun|gen|gefa|active pp|til 

Virki: bæta, active 

 noun|dat|bæta|active pp|á 

 noun|dat|bæta|active pp|í 

 noun|acc|bæta|active pp|í 

Virki: stíga, active 

 subj|nom|stíga|active 

 noun|acc|stíga|active pp|á 

 noun|dat|stíga|active pp|á 

 noun|acc|stíga|active pp|upp í 

 noun|dat|stíga|active pp|í 

Virki: íbúi, noun 

 noun|dat|íbúi|noun pp|á 

 noun|dat|íbúi|noun pp|í 

Virki: bær, noun 

 noun|dat|bær|noun pp|á 

Virki: hiti, noun 

 noun|dat|hiti|noun pp|með 

 noun|dat|hiti|noun pp|á 

 noun|nom|hiti|noun pp|í 

 noun|dat|hiti|noun pp|í 

 noun|acc|hiti|noun pp|um 

 noun|acc|hiti|noun pp|á 

 noun|acc|hiti|noun pp|í 

Virki: vindur, noun 

 noun|acc|vindur|noun pp|í 

 noun|acc|vindur|noun pp|um 

 noun|dat|vindur|noun pp|á 

Virki: björgunarsveitarmaður, noun 

 noun|dat|björgunarsveitarmaður|noun pp|á 

 noun|dat|björgunarsveitarmaður|noun pp|frá 

 noun|gen|björgunarsveitarmaður|noun pp|til 

Virki: janúar, noun 

 noun|acc|janúar|noun pp|í 

Virki: rigna, active 

 noun|dat|rigna|active pp|á 

Virki: renna, active 

 subj|nom|renna|active 

Virki: farþegi, noun 

 noun|dat|farþegi|noun pp|í 

Virki: saka, active 

 noun|dat|saka|active pp|í 

Virki: springa, active 

 noun|acc|springa|active pp|í 

 noun|acc|springa|active pp|við 

Virki: gráða, noun 

 noun|nom|gráða|noun pp|í 

 noun|dat|gráða|noun pp|yfir 

 noun|acc|gráða|noun pp|í 

 noun|dat|gráða|noun pp|í 

 noun|dat|gráða|noun pp|á 

Virki: spá, active 
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 noun|dat|spá|active pp|á 

Virki: hefja, active 

 noun|acc|hefja|active pp|í 

 noun|acc|hefja|active pp|á 

 noun|nom|hefja|active pp|í 

 noun|dat|hefja|active pp|í 

 noun|dat|hefja|active pp|að 

 noun|dat|hefja|active pp|á 

Virki: hætta, noun 

 noun|dat|hætta|noun pp|á 

Virki: frjókorn, noun 

 noun|dat|frjókorn|noun pp|í 

Virki: væta, active 

 noun|dat|væta|active pp|á 

 noun|dat|væta|active pp|með 

Virki: væta, noun 

 noun|acc|væta|noun pp|í 

Virki: liggja, active 

 noun|dat|liggja|active pp|í 

 subj|nom|liggja|active 

 noun|dat|liggja|active pp|frá 

 noun|dat|liggja|active pp|á 

Virki: búa, active 

 noun|dat|búa|active pp|í 

 noun|dat|búa|active pp|við 

 noun|acc|búa|active pp|um 

 noun|dat|búa|active pp|á 

 noun|acc|búa|active pp|í 

 noun|dat|búa|active pp|að 

 noun|acc|búa|active pp|á 

Virki: þáttur, noun 

 noun|dat|þáttur|noun pp|í 

 noun|dat|þáttur|noun pp|að 

Virki: ferðaveður, noun 

 noun|acc|ferðaveður|noun pp|í 

Virki: leið, noun 

 noun|gen|leið|noun pp|til 

Virki: gera, active 

 noun|nom|gera|active pp|í 

 noun|dat|gera|active pp|á 

 noun|dat|gera|active pp|í 

 noun|dat|gera|active pp|af 

 noun|acc|gera|active pp|í 

 noun|acc|gera|active pp|fyrir 

 noun|acc|gera|active pp|um 

Virki: leggja, active 

 noun|dat|leggja|active pp|af 

 noun|dat|leggja|active pp|á 

 noun|dat|leggja|active pp|að 

Virki: hættustig, noun 

 noun|gen|hættustig|noun pp|vegna 

Virki: dagur, noun 

 noun|dat|dagur|noun pp|eftir 

 noun|acc|dagur|noun pp|í 

 noun|acc|dagur|noun pp|við 

 noun|nom|dagur|noun pp|í 

 noun|dat|dagur|noun pp|í 

 noun|dat|dagur|noun pp|á 

Virki: á, noun 

 noun|dat|á|noun pp|í 

 noun|dat|á|noun pp|á 

Virki: sjá, active 

 noun|dat|sjá|active pp|á 

 noun|acc|sjá|active pp|um 

 noun|dat|sjá|active pp|í 

 noun|gen|sjá|active pp|til 

 noun|acc|sjá|active pp|í 

 noun|acc|sjá|active pp|fyrir 

Virki: missa, active 

 subj|nom|missa|active 

Virki: veðurstofa, noun 

 noun|dat|veðurstofa|noun pp|á 

 noun|dat|veðurstofa|noun pp|samkvæmt 

 noun|nom|veðurstofa|noun pp|í 

 noun|acc|veðurstofa|noun pp|um 

Virki: skína, active 

 noun|acc|skína|active pp|á 

Virki: úrkoma, noun 

 noun|dat|úrkoma|noun pp|á 

 noun|acc|úrkoma|noun pp|á 

 noun|dat|úrkoma|noun pp|í 

 noun|acc|úrkoma|noun pp|í 

Virki: metri, noun 

 noun|dat|metri|noun pp|að 

 noun|dat|metri|noun pp|á 

 noun|acc|metri|noun pp|um 

 noun|acc|metri|noun pp|á 

Virki: kólna, active 

 noun|dat|kólna|active pp|í 

Virki: ryðja, active 

 noun|dat|ryðja|active pp|á 

Virki: valda, active 

 subj|nom|valda|active 

Virki: aðstæður, noun 

 noun|dat|aðstæður|noun pp|í 

 noun|gen|aðstæður|noun pp|til 

 noun|dat|aðstæður|noun pp|á 

Virki: fólk, noun 

 noun|gen|fólk|noun pp|til 

 noun|dat|fólk|noun pp|í 

Virki: frost, noun 

 noun|acc|frost|noun pp|um 

 noun|dat|frost|noun pp|á 

Virki: síðdegisskúr, noun 

 noun|dat|síðdegisskúr|noun pp|á 

Virki: hvassviðri, noun 

 noun|dat|hvassviðri|noun pp|á 

Virki: koma, active 

 noun|dat|koma|active pp|í 

 noun|gen|koma|active pp|til 

 noun|dat|koma|active pp|af 

 noun|dat|koma|active pp|á 

 noun|dat|koma|active pp|frá 

 noun|dat|koma|active pp|að 

 noun|acc|koma|active pp|um 

 noun|dat|koma|active pp|með 

 noun|acc|koma|active pp|í 

 noun|acc|koma|active pp|á 

 obj|acc|koma|active 

Virki: tilkynning, noun 

 noun|acc|tilkynning|noun pp|um 

 noun|dat|tilkynning|noun pp|frá 

Virki: bera, active 

 noun|dat|bera|active pp|á 

 noun|acc|bera|active pp|á 

 noun|acc|bera|active pp|um 

 noun|dat|bera|active pp|í 

Virki: halda, active 

 noun|acc|halda|active pp|á 

 noun|dat|halda|active pp|af 

 noun|dat|halda|active pp|á 

 noun|acc|halda|active pp|í 

 noun|dat|halda|active pp|í 

Virki: snæfellsnes, noun 
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 noun|dat|snæfellsnes|noun pp|á 

Virki: hálka, noun 

 noun|dat|hálka|noun pp|á 

 noun|dat|hálka|noun pp|í 

Virki: tími, noun 

 noun|gen|tími|noun pp|til 

 noun|dat|tími|noun pp|á 

 noun|acc|tími|noun pp|um 

 noun|dat|tími|noun pp|í 

 noun|acc|tími|noun pp|í 

Virki: veður, noun 

 noun|acc|veður|noun pp|út 

 noun|dat|veður|noun pp|með 

 noun|acc|veður|noun pp|á 

 noun|acc|veður|noun pp|í 

 noun|dat|veður|noun pp|að 

 noun|gen|veður|noun pp|til 

 noun|nom|veður|noun pp|um 

 noun|dat|veður|noun pp|á 

 noun|nom|veður|noun pp|í 

 noun|dat|veður|noun pp|í 

 noun|acc|veður|noun pp|fyrir 

 noun|acc|veður|noun pp|um 

Virki: maður, noun 

 noun|dat|maður|noun pp|að 

 noun|dat|maður|noun pp|á 

 noun|dat|maður|noun pp|í 

 noun|acc|maður|noun pp|á 

Virki: staður, noun 

 noun|dat|staður|noun pp|á 

 noun|nom|staður|noun pp|í 

 noun|dat|staður|noun pp|í 

Virki: draga, active 

 noun|dat|draga|active pp|í 

 noun|acc|draga|active pp|fyrir 

 noun|dat|draga|active pp|á 

 noun|acc|draga|active pp|um 

 noun|dat|draga|active pp|úr 

 subj|nom|draga|active 

 noun|acc|draga|active pp|í 

Virki: mm, noun 

 noun|dat|mm|noun pp|í 

Virki: ríða, active 

 subj|nom|ríða|active 

Virki: norðanátt, noun 

 noun|dat|norðanátt|noun pp|á 

Virki: hviða, noun 

 noun|dat|hviða|noun pp|á 

Virki: skemmd, noun 

 noun|dat|skemmd|noun pp|á 

Virki: fjöldi, noun 

 noun|dat|fjöldi|noun pp|í 

 noun|acc|fjöldi|noun pp|á 

Virki: líða, active 

 noun|acc|líða|active pp|á 

Virki: óveður, noun 

 noun|dat|óveður|noun pp|á 

Virki: snúa, active 

 noun|acc|snúa|active pp|í 

 noun|dat|snúa|active pp|í 

 noun|gen|snúa|active pp|vegna 

 noun|dat|snúa|active pp|á 

Virki: sekúnda, noun 

 noun|dat|sekúnda|noun pp|á 

Virki: mánuður, noun 

 noun|dat|mánuður|noun pp|í 

Virki: mynda, active 

 subj|nom|mynda|active 

 noun|dat|mynda|active pp|á 

 noun|acc|mynda|active pp|á 

Virki: von, noun 

 noun|acc|von|noun pp|á 

 noun|dat|von|noun pp|á 

Virki: mínúta, noun 

 noun|acc|mínúta|noun pp|á 

Virki: lögregla, noun 

 noun|dat|lögregla|noun pp|að 

 noun|dat|lögregla|noun pp|í 

 noun|acc|lögregla|noun pp|í 

 noun|dat|lögregla|noun pp|á 

Virki: rekja, active 

 noun|dat|rekja|active pp|í 

Virki: meðalhiti, noun 

 noun|dat|meðalhiti|noun pp|á 

 noun|dat|meðalhiti|noun pp|í 

Virki: sleppa, active 

 noun|dat|sleppa|active pp|í 

 noun|acc|sleppa|active pp|við 

Virki: loka, active 

 obj|dat|loka|active 

 noun|dat|loka|active pp|á 

 subj|nom|loka|active 

Virki: láta, active 

 noun|dat|láta|active pp|á 

 noun|dat|láta|active pp|í 

Virki: sól, noun 

 noun|dat|sól|noun pp|í 

 noun|gen|sól|noun pp|til 

 noun|dat|sól|noun pp|frá 

 noun|dat|sól|noun pp|á 

Virki: hafa, active 

 noun|dat|hafa|active pp|á 

 noun|dat|hafa|active pp|samkvæmt 

 noun|dat|hafa|active pp|frá 

 noun|acc|hafa|active pp|með 

 noun|dat|hafa|active pp|hjá 

 noun|acc|hafa|active pp|við 

 noun|dat|hafa|active pp|að 

 noun|dat|hafa|active pp|í 

 noun|acc|hafa|active pp|á 

 obj|dat|hafa|active 

 noun|dat|hafa|active pp|hér á 

 subj|nom|hafa|active 

 noun|dat|hafa|active pp|úr 

 noun|acc|hafa|active pp|fyrir 

 noun|gen|hafa|active pp|til 

 noun|acc|hafa|active pp|í 

 noun|gen|hafa|active pp|vegna 

 noun|acc|hafa|active pp|um 

Virki: tjón, noun 

 noun|dat|tjón|noun pp|á 

 noun|dat|tjón|noun pp|af 

Virki: bifreiði, noun 

 noun|dat|bifreiði|noun pp|á 

Virki: rýma, active 

 obj|acc|rýma|active 

Virki: breyting, noun 

 noun|dat|breyting|noun pp|á 

Virki: safna, active 

 noun|dat|safna|active pp|í 

Virki: geta, active 

 noun|acc|geta|active pp|í 

 noun|dat|geta|active pp|í 

 subj|nom|geta|active 
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 noun|dat|geta|active pp|á 

 noun|acc|geta|active pp|um 

Virki: frjókorni, noun 

 noun|dat|frjókorni|noun pp|í 

Virki: helgi, noun 

 noun|acc|helgi|noun pp|í 

 noun|dat|helgi|noun pp|á 

 noun|dat|helgi|noun pp|í 

Virki: landshlutur, noun 

 noun|dat|landshlutur|noun pp|á 

Virki: líta, active 

 noun|dat|líta|active pp|að 

 noun|dat|líta|active pp|í 

 noun|acc|líta|active pp|um 

Virki: vaxa, active 

 noun|dat|vaxa|active pp|á 

Virki: vika, noun 

 noun|dat|vika|noun pp|í 

 noun|dat|vika|noun pp|á 

Virki: reykjavík, noun 

 noun|acc|reykjavík|noun pp|um 

Virki: fara, active 

 noun|gen|fara|active pp|til 

 noun|dat|fara|active pp|í 

 noun|dat|fara|active pp|út af 

 noun|dat|fara|active pp|af 

 noun|dat|fara|active pp|á 

 noun|acc|fara|active pp|upp í 

 noun|dat|fara|active pp|yfir 

 noun|nom|fara|active pp|í 

 noun|acc|fara|active pp|við 

 noun|dat|fara|active pp|frá 

 noun|dat|fara|active pp|að 

 noun|acc|fara|active pp|um 

 noun|acc|fara|active pp|í 

 noun|acc|fara|active pp|á 

 noun|acc|fara|active pp|yfir 

Virki: slys, noun 

 noun|dat|slys|noun pp|í 

 noun|dat|slys|noun pp|á 

Virki: miðvikudagur, noun 

 noun|acc|miðvikudagur|noun pp|í 

Virki: slydda, active 

 noun|dat|slydda|active pp|á 

Virki: sumar, noun 

 noun|dat|sumar|noun pp|á 

Virki: krapi, noun 

 noun|dat|krapi|noun pp|á 

Virki: bíða, active 

 subj|nom|bíða|active 

 noun|dat|bíða|active pp|í 

Virki: falla, active 

 noun|dat|falla|active pp|af 

 noun|acc|falla|active pp|í 

 noun|acc|falla|active pp|á 

 subj|nom|falla|active 

 noun|dat|falla|active pp|í 

 noun|nom|falla|active pp|í 

 noun|dat|falla|active pp|á 

Virki: minnka, active 

 noun|dat|minnka|active pp|á 

Virki: laugardagur, noun 

 noun|dat|laugardagur|noun pp|í 

Virki: land, noun 

 noun|acc|land|noun pp|í 

 noun|dat|land|noun pp|að 

 noun|dat|land|noun pp|í 

 noun|acc|land|noun pp|um 

 noun|acc|land|noun pp|við 

 noun|nom|land|noun pp|í 

 noun|dat|land|noun pp|úr 

 noun|dat|land|noun pp|á 

 noun|dat|land|noun pp|með 

Virki: festa, active 

 obj|acc|festa|active 

Virki: leitarmaður, noun 

 noun|acc|leitarmaður|noun pp|á 

Virki: veðurspá, noun 

 noun|acc|veðurspá|noun pp|fyrir 

 noun|acc|veðurspá|noun pp|í 

Virki: snjóþekja, noun 

 noun|dat|snjóþekja|noun pp|á 

Virki: hálkublettur, noun 

 noun|acc|hálkublettur|noun pp|á 

 noun|dat|hálkublettur|noun pp|á 

Virki: m, noun 

 noun|acc|m|noun pp|í 

 noun|dat|m|noun pp|á 

Virki: km, noun 

 noun|dat|km|noun pp|í 

Virki: mæla, active 

 noun|dat|mæla|active pp|að 

 noun|dat|mæla|active pp|í 

 noun|dat|mæla|active pp|frá 

 noun|dat|mæla|active pp|á 

 noun|nom|mæla|active pp|í 

 noun|acc|mæla|active pp|um 

 noun|acc|mæla|active pp|í 

 subj|nom|mæla|active 

Virki: stig, noun 

 noun|dat|stig|noun pp|á 

 noun|acc|stig|noun pp|yfir 

 noun|nom|stig|noun pp|á 

 noun|acc|stig|noun pp|um 

 noun|gen|stig|noun pp|norðan 

 noun|dat|stig|noun pp|í 

 noun|acc|stig|noun pp|á 

 noun|dat|stig|noun pp|að 

 noun|acc|stig|noun pp|í 

Virki: ná, active 

 noun|acc|ná|active pp|í 

 noun|dat|ná|active pp|á 

 noun|dat|ná|active pp|í 

 noun|acc|ná|active pp|á 

 subj|nom|ná|active 

Virki: eiga, active 

 noun|acc|eiga|active pp|á 

 noun|nom|eiga|active pp|í 

 noun|dat|eiga|active pp|í 

 noun|dat|eiga|active pp|að 

 noun|dat|eiga|active pp|á 

Virki: umferð, noun 

 noun|dat|umferð|noun pp|á 

 noun|acc|umferð|noun pp|um 

Virki: ökumaður, noun 

 noun|dat|ökumaður|noun pp|á 

 noun|dat|ökumaður|noun pp|í 
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Viðauki B: Merkingarorðin sem fundust 
Hamfarir 
alda|alda 

almannahætta|almannahætta 

aurskriða|aurskriða 

aurskriður|aurskriður 

aðstæður|aðstæður 

banaslys|banaslys 

beygja|beygja 

bifreið|bifreið 

bifreiði|bifreiði 

björgun|björgun 

björgunarbátur|björgunarbátur 

björgunarsveitarbíll|björgunarsveitarbíll 

björgunarvesti|björgunarvesti 

brennisteinsmengun|brennisteinsmengun 

brot|brot 

bruni|bruni 

bylgja|bylgja 

bára|bára 

bílslys|bílslys 

dropi|dropi 

eignatjón|eignatjón 

eldgos|eldgos 

eldhaf|eldhaf 

elding|elding 

eldsumbrot|eldsumbrot 

eldsvoði|eldsvoði 

flak|flak 

flugatvik|flugatvik 

flóð|flóð 

framburður|framburður 

framrúða|framrúða 

framúrakstur|framúrakstur 

gosvirkni|gosvirkni 

grjót|grjót 

grjóthrun|grjóthrun 

hlaup|hlaup 

hlaupastaður|hlaupastaður 

hraun|hraun 

hraungrýti|hraungrýti 

hrun|hrun 

hver|hver 

hætta|hætta 

hæð|hæð 

jarðskjálftakippur|jarðskjálftakippur 

jarðskjálfti|jarðskjálfti 

jarðskjálftur|jarðskjálftur 

jökulhlaupi|jökulhlaupi 

kippur|kippur 

kraftur|kraftur 

krapaflóð|krapaflóð 

krapaflóðahætta|krapaflóðahætta 

krapaflóði|krapaflóði 

krapaskriða|krapaskriða 

krapi|krapi 

kötluhlaupi|kötluhlaupi 

landsbrot|landsbrot 

leitarskilyrði|leitarskilyrði 

leitarstarf|leitarstarf 

ofanflóði|ofanflóði 

reykur|reykur 

richter|richter 

rofmáttur|rofmáttur 

sina|sina 

sinubrunur|sinubrunur 

skemmd|skemmd 

skjálftahrina|skjálftahrina 

skjálftamælur|skjálftamælur 

skjálftasvæði|skjálftasvæði 

skjálftavirkni|skjálftavirkni 

skjálfti|skjálfti 

skriða|skriða 

slys|slys 

smáskjálfti|smáskjálfti 

snjóflóð|snjóflóð 

snjóflóðahætta|snjóflóðahætta 

snjóflóði|snjóflóði 

sprenging|sprenging 

sprunga|sprunga 

sprunguveggur|sprunguveggur 

stærð|stærð 

stórgrýti|stórgrýti 

stórhríðaveður|stórhríðaveður 

stórtjón|stórtjón 

stórviðri|stórviðri 

tilfelli|tilfelli 

tilkynning|tilkynning 

tilvik|tilvik 

tjónamat|tjónamat 

umbrot|umbrot 

umferðarslys|umferðarslys 

umferðaróhapp|umferðaróhapp 

vald|vald 

vatnavöxtur|vatnavöxtur 

vatnsflaumur|vatnsflaumur 

velta|velta 

vettvangur|vettvangur 

virkni|virkni 

viðvörun|viðvörun 

viðvörunarskilti|viðvörunarskilti 

áfallahjálp|áfallahjálp 

árekstur|árekstur 

íkveikja|íkveikja 
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óhapp|óhapp öskufall|öskufall 

Staðsetning 
afrétt|afrétt 

alþingishús|alþingishús 

annes|annes 

austurhelmingur|austurhelmingur 

austurhluti|austurhluti 

austurland|austurland 

bakki|bakki 

borð|borð 

botn|botn 

brekka|brekka 

bryggja|bryggja 

brú|brú 

brún|brún 

bsí|bsí 

byggð|byggð 

bátur|bátur 

bæjarhlað|bæjarhlað 

bær|bær 

bílastæði|bílastæði 

bíll|bíll 

bústaður|bústaður 

dalur|dalur 

djúp|djúp 

dráttarbíll|dráttarbíll 

egilsstaðaflugvellur|egilsstaðaflugvellur 

eyja|eyja 

eyjar|eyjar 

fjall|fjall 

fjallvegur|fjallvegur 

fjara|fjara 

fjárhús|fjárhús 

fjórðungur|fjórðungur 

fjölbýlishúsi|fjölbýlishúsi 

fjörður|fjörður 

flug|flug 

flugbraut|flugbraut 

flugfélag|flugfélag 

flughæð|flughæð 

flugvél|flugvél 

flutningabíll|flutningabíll 

flói|flói 

félagsheimili|félagsheimili 

fólksbifreiðir|fólksbifreiðir 

fólksbíll|fólksbíll 

gata|gata 

gatnamóti|gatnamóti 

geysissvæð|geysissvæð 

gil|gil 

grindavíkurhöfn|grindavíkurhöfn 

göng|göng 

hafnarbakki|hafnarbakki 

hafnarfjarðarbær|hafnarfjarðarbær 

heiði|heiði 

hringvegur|hringvegur 

hálendi|hálendi 

hérað|hérað 

hóll|hóll 

hólmi|hólmi 

höfn|höfn 

höfuðborg|höfuðborg 

höfuðborgarsvæði|höfuðborgarsvæði 

hús|hús 

húsnæði|húsnæði 

innanlandsflug|innanlandsflug 

innstrandavegur|innstrandavegur 

innsveiti|innsveiti 

jeppabifreið|jeppabifreið 

jeppi|jeppi 

jökull|jökull 

jökulrönd|jökulrönd 

jökulsá|jökulsá 

jökulá|jökulá 

jörð|jörð 

keflavíkurflugvöllur|keflavíkurflugvöllur 

km|km 

kílómetri|kílómetri 

land|land 

landgrunn|landgrunn 

landshluti|landshluti 

landsvæði|landsvæði 

leitarsvæði|leitarsvæði 

leiti|leiti 

láglendi|láglendi 

lækjarbakki|lækjarbakki 

lækur|lækur 

lón|lón 

lögreglujeppi|lögreglujeppi 

m|m 

meginland|meginland 

metri|metri 

millilandaflugi|millilandaflugi 

miðborg|miðborg 

miðbær|miðbær 

mm|mm 

na-strönd|na-strönd 

norðausturhorn|norðausturhorn 

norðausturland|norðausturland 

norðurhluti|norðurhluti 

norðurland|norðurland 

norðurströnd|norðurströnd 

norðvesturhluti|norðvesturhluti 

nágrenni|nágrenni 

pallbíll|pallbíll 

reykjavíkurflugvöllur|reykjavíkurflugvöllur 
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ráðhústorg|ráðhústorg 

rúta|rúta 

sjúkrahús|sjúkrahús 

skip|skip 

skáli|skáli 

skógur|skógur 

slysadeild|slysadeild 

slysstaður|slysstaður 

snjóflóðasvæði|snjóflóðasvæði 

staðsetning|staðsetning 

staður|staður 

strætisvagn|strætisvagn 

strönd|strönd 

suðausturland|suðausturland 

suðausturströnd|suðausturströnd 

suður|suður 

suðurland|suðurland 

suðurleið|suðurleið 

suðvestur|suðvestur 

suðvesturhorn|suðvesturhorn 

suðvesturland|suðvesturland 

sveit|sveit 

sveitarfélag|sveitarfélag 

svæði|svæði 

tindur|tindur 

tjörn|tjörn 

togari|togari 

toppur|toppur 

tún|tún 

umhverfi|umhverfi 

uppsveit|uppsveit 

vagn|vagn 

vatn|vatn 

vegur|vegur 

vestfirðir|vestfirðir 

vesturbær|vesturbær 

vesturland|vesturland 

vöruflutningabíll|vöruflutningabíll 

vöruflutningaflugi|vöruflutningaflugi 

á|á 

áfangastaður|áfangastaður 

íbúð|íbúð 

ísland|ísland 

ólafsvíkurkirkja|ólafsvíkurkirkja 

ökutæki|ökutæki 

þjóðvegur|þjóðvegur 

þykkt|þykkt 

þyrla|þyrla 

Veður 
aftakaveður|aftakaveður 

akstursskilyrði|akstursskilyrði 

asahláka|asahláka 

aurskriða|aurskriða 

austanátt|austanátt 

bleyta|bleyta 

blíðskaparveður|blíðskaparveður 

blíðviðri|blíðviðri 

bruni|bruni 

bylur|bylur 

dembur|dembur 

drulla|drulla 

fannfergi|fannfergi 

flóð|flóð 

frjókorn|frjókorn 

frjótala|frjótala 

frost|frost 

frostmark|frostmark 

fönn|fönn 

grasfrjó|grasfrjó 

haustveður|haustveður 

himinn|himinn 

hlýindi|hlýindi 

hryðja|hryðja 

hríð|hríð 

hvassviðri|hvassviðri 

hviða|hviða 

hálka|hálka 

hæglætisveðri|hæglætisveðri 

hægviðrur|hægviðrur 

jólaveður|jólaveður 

krap|krap 

krapi|krapi 

kuldakast|kuldakast 

kuldi|kuldi 

langtímaspái|langtímaspái 

langtímaveðurspá|langtímaveðurspá 

loft|loft 

loftslagsbreyting|loftslagsbreyting 

loftstraumur|loftstraumur 

lægð|lægð 

mengun|mengun 

meðalvindhraði|meðalvindhraði 

meðalvindur|meðalvindur 

meðalár|meðalár 

norðanátt|norðanátt 

norðaustanátt|norðaustanátt 

norðaustur-|norðaustur- 

norðvestanland|norðvestanland 

ofankoma|ofankoma 

ofsaveður|ofsaveður 

rigning|rigning 

rok|rok 

sjór|sjór 

skafl|skafl 

skafrenningur|skafrenningur 

skúr|skúr 

snjóflóðahætta|snjóflóðahætta 
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snjóflóði|snjóflóði 

snjókoma|snjókoma 

snjór|snjór 

snjóþyngsli|snjóþyngsli 

spá|spá 

spákort|spákort 

stormur|stormur 

strekkingsvindur|strekkingsvindur 

strekkingur|strekkingur 

strengur|strengur 

styrkur|styrkur 

stöð|stöð 

sumarfæri|sumarfæri 

sumarveður|sumarveður 

sunnanátt|sunnanátt 

suðvestanátt|suðvestanátt 

sær|sær 

síðdegisskúr|síðdegisskúr 

síðdegisskúrir|síðdegisskúrir 

sól|sól 

sólarglenna|sólarglenna 

sólarglæta|sólarglæta 

sólbaðsveður|sólbaðsveður 

sólskin|sólskin 

súld|súld 

tíðarfar|tíðarfar 

umferð|umferð 

veður|veður 

veðurblíða|veðurblíða 

veðurfar|veðurfar 

veðurfarslýsing|veðurfarslýsing 

veðurfræði|veðurfræði 

veðurhamur|veðurhamur 

veðurhæð|veðurhæð 

veðurkort|veðurkort 

veðurlag|veðurlag 

veðurofsi|veðurofsi 

veðurskilyrði|veðurskilyrði 

veðurspá|veðurspá 

veðurstofa|veðurstofa 

veðurstofan|veðurstofan 

vindhraði|vindhraði 

vindhviða|vindhviða 

vindstyrkur|vindstyrkur 

vindur|vindur 

von|von 

vonskuveður|vonskuveður 

væta|væta 

átakaveður|átakaveður 

átt|átt 

él|él 

ís|ís 

ísing|ísing 

ófærð|ófærð 

ókyrrð|ókyrrð 

óróahviða|óróahviða 

óveður|óveður 

óviðrur|óviðrur 

úrfelli|úrfelli 

úrhelli|úrhelli 

úrkoma|úrkoma 

þoka|þoka 

þokuloft|þokuloft 

þruma|þruma 

þrýstingur|þrýstingur 

slydduélja|slydduélja 

Manneskja 
afleysingarskipstjóri|afleysingarskipstjóri 

austfirðingur|austfirðingur 

aðstandendur|aðstandendur 

björgunarmaður|björgunarmaður 

björgunarsveit|björgunarsveit 

björgunarsveitarmaður|björgunarsveitarmað

ur 

borgarbúi|borgarbúi 

borgarstjóri|borgarstjóri 

bróðir|bróðir 

bæjarbúi|bæjarbúi 

bæjarstarfsmaður|bæjarstarfsmaður 

bæjarstjóri|bæjarstjóri 

bóndi|bóndi 

deildarstjóri|deildarstjóri 

einstaklingur|einstaklingur 

eyjaskeggi|eyjaskeggi 

farþegi|farþegi 

faðir|faðir 

ferðafólk|ferðafólk 

ferðalangur|ferðalangur 

ferðamaður|ferðamaður 

fjölskylda|fjölskylda 

flugmaður|flugmaður 

formaður|formaður 

forráðamaður|forráðamaður 

forstjóri|forstjóri 

forstöðumaður|forstöðumaður 

félagi|félagi 

fólk|fólk 

gestur|gestur 

göngufélagi|göngufélagi 

hjálparsveit|hjálparsveit 

hópur|hópur 

höfuðborgarbúur|höfuðborgarbúur 

húseigandi|húseigandi 

jarðeðlisfræðingur|jarðeðlisfræðingur 

jarðfræðingur|jarðfræðingur 

jeppamaður|jeppamaður 

kafari|kafari 
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karlmaður|karlmaður 

kona|kona 

landhelgisgæsla|landhelgisgæsla 

landsmaður|landsmaður 

leitarhundur|leitarhundur 

leitarhópur|leitarhópur 

lögregla|lögregla 

lögreglumaður|lögreglumaður 

lögreglustjóri|lögreglustjóri 

maður|maður 

reykvíkingur|reykvíkingur 

sjúklingur|sjúklingur 

skipstjóri|skipstjóri 

skipverji|skipverji 

skotveiðimaður|skotveiðimaður 

skálavörður|skálavörður 

slökkvilið|slökkvilið 

slökkviliðsmaður|slökkviliðsmaður 

snjóathugunarmaður|snjóathugunarmaður 

snjómælingamaður|snjómælingamaður 

starfsmaður|starfsmaður 

stjörnufræðingur|stjörnufræðingur 

sveitarstjóri|sveitarstjóri 

tjaldgestur|tjaldgestur 

varnarlið|varnarlið 

varðstjóri|varðstjóri 

vegagerðarmaður|vegagerðarmaður 

vegfarandi|vegfarandi 

veðurfræðingur|veðurfræðingur 

veðurstofustjóri|veðurstofustjóri 

viðmælandi|viðmælandi 

yfirlögregluþjónn|yfirlögregluþjónn 

yfirmaður|yfirmaður 

ábúandi|ábúandi 

áhöfn|áhöfn 

íbúi|íbúi 

íslendingur|íslendingur 

ökumaður|ökumaður 

Hitastig 
aukning|aukning 

gráða|gráða 

hitabylgja|hitabylgja 

hitameti|hitameti 

hitastig|hitastig 

hiti|hiti 

stig|stig 

celsius|celsius 

júníhiti|júníhiti 

lofthiti|lofthiti 

methiti|methiti 

meðalhiti|meðalhiti 

meðallag|meðallag 

meðaltal|meðaltal 

Tímasetning 
apríl|apríl 

aðfangadagur|aðfangadagur 

aðfaranótt|aðfaranótt 

birting|birting 

dagsferð|dagsferð 

dagur|dagur 

desember|desember 

eftirmiðdagur|eftirmiðdagur 

eittleyti|eittleyti 

febrúar|febrúar 

fimmleyti|fimmleyti 

fimmtudagskvöld|fimmtudagskvöld 

fimmtudagsmorgunn|fimmtudagsmorgunn 

fimmtudagur|fimmtudagur 

framtíð|framtíð 

fyrradagur|fyrradagur 

fyrrakvöld|fyrrakvöld 

fyrramál|fyrramál 

fyrravetur|fyrravetur 

fyrri|fyrri 

fyrrinótt|fyrrinótt 

föstudagskvöld|föstudagskvöld 

föstudagur|föstudagur 

gamlársdagur|gamlársdagur 

gær|gær 

gærdagur|gærdagur 

gærkvöld|gærkvöld 

gærmorgunn|gærmorgunn 

gærnótt|gærnótt 

haust|haust 

heyskapartíð|heyskapartíð 

hundadagur|hundadagur 

hvítasunna|hvítasunna 

hvítasunnuhelgi|hvítasunnuhelgi 

hádegi|hádegi 

hádegisbil|hádegisbil 

hálftími|hálftími 

janúar|janúar 

janúarmánuður|janúarmánuður 

jól|jól 

jónsmessa|jónsmessa 

júlí|júlí 

júlímánuður|júlímánuður 

júní|júní 

kaffileyti|kaffileyti 

klukka|klukka 

klukkustund|klukkustund 

klukkutími|klukkutími 

kuldatíð|kuldatíð 

kvöld|kvöld 

kvöldmatarleyti|kvöldmatarleyti 

laugardagskvöld|laugardagskvöld 



96 

 

laugardagsmorgunn|laugardagsmorgunn 

laugardagur|laugardagur 

leyti|leyti 

mars|mars 

marsmánuður|marsmánuður 

maí|maí 

maímánuður|maímánuður 

miðnætti|miðnætti 

miðvikudagskvöld|miðvikudagskvöld 

miðvikudagur|miðvikudagur 

morgundagur|morgundagur 

morgunn|morgunn 

morgunsár|morgunsár 

mánaðamót|mánaðamót 

mánudagsmorgunn|mánudagsmorgunn 

mánudagur|mánudagur 

mánuður|mánuður 

mínúta|mínúta 

nótt|nótt 

nóvember|nóvember 

október|október 

októbermánuður|októbermánuður 

páskahelgi|páskahelgi 

páskar|páskar 

sekúnda|sekúnda 

september|september 

septembermánuður|septembermánuður 

sexleyti|sexleyti 

sjómannadagur|sjómannadagur 

sjöleyti|sjöleyti 

sumar|sumar 

sumardagur|sumardagur 

sunnudagskvöld|sunnudagskvöld 

sunnudagur|sunnudagur 

síðdegi|síðdegi 

sólarhringur|sólarhringur 

sólskinsstund|sólskinsstund 

tvöleyti|tvöleyti 

tímabil|tímabil 

tími|tími 

tíuleyti|tíuleyti 

verslunarmannahelgi|verslunarmannahelgi 

vetrarlag|vetrarlag 

vetur|vetur 

vika|vika 

vor|vor 

ágúst|ágúst 

ágústmánuður|ágústmánuður 

ár|ár 

árstími|árstími 

árstíð|árstíð 

önn|önn 

öskudagur|öskudagur 

þjóðhátíðardagur|þjóðhátíðardagur 

þorri|þorri 

þriðjudagskvöld|þriðjudagskvöld 

þriðjudagur|þriðjudagur 

þrjúleyti|þrjúleyti 

 

Virkjar 
auka|active 

aðstoða|active 

aðstæður|noun 

banna|active 

batna|active 

bera|active 

bifreiði|noun 

biðja|active 

bjartviðrur|noun 

björgunarsveit|noun 

björgunarsveitarmaður|noun 

brattabrekka|noun 

breyta|active 

breyting|noun 

brú|noun 

byrja|active 

bátur|noun 

bær|noun 

bæta|active 

bíll|noun 

bíða|active 

búa|active 

c|noun 

dagur|noun 

draga|active 

eiga|active 

enda|active 

endi|noun 

falla|active 

fara|active 

farþegi|noun 

ferðaveður|noun 

festa|active 

finna|active 

fjalla|active 

fjara|noun 

fjöldi|noun 

fjúka|active 

flugmaður|noun 

flæða|active 

flóð|noun 

frjókorn|noun 

frjókorni|noun 

frost|noun 

fylgja|active 

fá|active 
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fólk|noun 

föstudagur|noun 

ganga|active 

gefa|active 

gera|active 

geta|active 

gráða|noun 

hafa|active 

halda|active 

hefja|active 

helgi|noun 

hiti|noun 

hlaupa|active 

hlíð|noun 

hlýindi|noun 

hlýna|active 

hvassviðri|noun 

hver|noun 

hviða|noun 

hálka|noun 

hálkublettur|noun 

hámark|noun 

hækka|active 

hætta|noun 

hættustig|noun 

hópa|active 

hús|noun 

janúar|noun 

jarðhitavirkni|noun 

jarðskjálfti|noun 

jeppi|noun 

júní|noun 

kalla|active 

klukka|noun 

km|noun 

koma|active 

krapi|noun 

kólna|active 

land|noun 

landshlutur|noun 

laugardagur|noun 

leggja|active 

leit|noun 

leita|active 

leitarmaður|noun 

leið|noun 

leiðni|noun 

lenda|active 

liggja|active 

ljúka|active 

loka|active 

láta|active 

lægja|active 

líkur|noun 

líta|active 

líða|active 

lögregla|noun 

m|noun 

maður|noun 

metri|noun 

meðalhiti|noun 

minnka|active 

missa|active 

miðvikudagur|noun 

mm|noun 

mynda|active 

mánuður|noun 

mæla|active 

mínúta|noun 

norðanátt|noun 

ná|active 

núll|noun 

rekja|active 

renna|active 

reykjavík|noun 

rigna|active 

rigning|noun 

ryðja|active 

ríða|active 

rúmmetri|noun 

rýma|active 

safna|active 

saka|active 

sekúnda|noun 

sjá|active 

skemmd|noun 

skip|noun 

skjálfti|noun 

skína|active 

skúr|noun 

slasa|active 

sleppa|active 

slydda|active 

slys|noun 

snjóa|active 

snjókoma|noun 

snjór|noun 

snjóþekja|noun 

snæfellsnes|noun 

snúa|active 

springa|active 

spá|active 

standa|active 

staður|noun 

stig|noun 

stjórn|noun 

stíga|active 

sumar|noun 

svæði|noun 

síðdegi|noun 
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síðdegisskúr|noun 

sól|noun 

tilkynning|noun 

tjón|noun 

tonn|noun 

tími|noun 

umferð|noun 

valda|active 

vara|active 

vaxa|active 

vegur|noun 

velta|active 

vera|active 

verða|active 

vestantil|noun 

veður|noun 

veðurfræðingur|noun 

veðurhamur|noun 

veðurhorfur|noun 

veðurspá|noun 

veðurstofa|noun 

vika|noun 

vindstrengur|noun 

vindur|noun 

viðra|active 

viðvörun|noun 

von|noun 

væta|active 

væta|noun 

á|noun 

ágúst|noun 

árekstur|noun 

átt|noun 

éljagangur|noun 

íbúi|noun 

íkveikja|noun 

ísland|noun 

óveður|noun 

ökumaður|noun 

úrkoma|noun 

útlit|noun 

þyrla|active 

þyrla|noun 

þáttur|noun 

 

Forsetningar sem koma fyrir í mynstrum 
um 

á 

í 

fyrir 

við 

upp í 

yfir 

með 

út 

í kringum 

kringum 

norður í 

til 

umfram 

undir 

frá 

að 

eftir 

úr 

af 

út af 

hjá 

hér á 

samkvæmt 

fram eftir 

upp af 

vegna 

norðan 

innan 


