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Ágrip 

Til grundvallar mörgum máltækniverkefnum liggur málfræðimörkun. Nákvæmni mörkunar 

íslenskra texta er enn fremur lág meðal annars vegna þess hver ríkt tungumálið er af 

beygingum og vegna smæðar þeirrar mörkuðu málheildar, eða gullstaðals, sem til umráða 

er. Nýverið leit dagsins ljós nýr gullstaðall sem er tvöfalt stærri en sá sem fyrir var. Því þótti 

vert að leita svara við því hvort og þá hversu mikið mörkunarnákvæmni ykist þegar Stagger, 

sá gagnagmarkari sem mestri nákvæmni hefur náð hingað til við mörkun íslenskra texta, 

væri þjálfaður á honum. Einnig var kannað hvort mikill munur væri á nákvæmni mörkunar á 

ólíkum textategundum. 

Flestar fyrri tilraunir til mörkunar íslenskra texta hafa falið í sér að mismunandi markarar eru 

þjálfaðir á gamla gullstaðlinum sem er bæði minni og mun einsleitari en sá nýi. Einsleitni 

hans hefur einnig gert allar tilraunir á mörkun ólíkra textategunda erfiðar. Í ljósi þess að nýi 

gullstaðallin er mun fjölbreyttari að gerð en sá eldri ættu þvílíkar tilraunir að verða 

auðveldari og marktækari.  

Framkvæmdar voru krossprófanir á gamla og nýja gullstaðlinum sem og með báðum 

gullstöðlunum skeyttum saman í einn. Einnig voru mörkunartilraunir framkvæmdar þar sem 

einni textategund fyrir sig var haldið utan við þjálfunarsafnið og markarinn svo látinn marka 

viðkomandi textategund. Að endingu var Stagger þjálfaður á mismunandi gullstöðlum (þeim 

gamla, nýja og báðum saman) og látinn marka fjögur ólík textasöfn sem ekki tilheyrðu 

neinum gullstaðlanna. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þótt krossprófun á gamla gullstaðlinum skilaði mestri nákvæmni 

þá náði Stagger mestri nákvæmni við mörkun texta sem ekki voru hluti af gullstöðlunum 

þegar hann var þjálfaður á samskeytta gullstaðlinum. Enda er samanburður á 

krossprófunum milli ólíkra gullstaðla ekki marktækur þar sem samsetning þess texta sem er 

markaður hefur alveg jafn mikið um niðurstöðurnar að segja og samsetning þess texta sem 

notaður er við þjálfun. Einsleitni gamla gullstaðalsins gerir mörkun hans því auðveldari en 

um leið veldur hún því að markari sem þjálfaður er á honum ræður illa við ólíkar 

textategundir. Mörkun mismunandi textategunda leiddi í ljós að töluverður munur er á 

mörkunarnákvæmni á milli tegunda og lækkar heildarnákvæmnin þegar textategundum er 

markvisst haldið utan við þjálfunarsafnið við krossprófun. Það er því skref fram á við að hafa 

nú undir höndum stærri og fjölbreyttari gullstaðal sem gerir mörkurum kleift að ráða betur 

við mörkun mismunandi textategunda.  



Formáli 

Snemma á þessu ári hóf ég störf hjá Árnastofnun við gerð nýrrar málheildar sem fengið 

hefur heitið Risamálheild. Sneru störf mín í upphafi helst að söfnun texta, einkum af 

vefmiðlum. Hins vegar sýndi ég frá upphafi áhuga þeim þætti sem sneri að mörkun 

textanna. Mörkun texta felur í sér að hverju orð hans er gefinn greiningarstrengur sem felur 

í sér upplýsingar um t.d. orðflokk, kyn, tölu og aðrar beygingarlegar eigindir orða. Ég hafði í 

námi mínu bæði lesið og ritað þó nokkuð um vélmörkun og þegar ég frétti af því að gerð nýs 

gullstaðals væri á lokametrunum ákvað ég að helga lokaverkefni mínu þjálfun vélmarkara á 

nýja gullstaðlinum. Fyrir valinu varð markarinn Stagger sem náð hefur mestri nákvæmni við 

mörkun íslenskra texta hingað til og er nú notaður við mörkun texta Risamálheildarinnar. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Antoni Karli Ingasyni, kærlega fyrir stuðninginn og 

handleiðsluna. Einnig þakka ég samstarfsfélugum mínum á Árnastofnun fyrir bæði fræðilega 

og tæknilega hjálp og ber þar helst að nefna Sigrúnu Helgadóttur og Steinþór Steingrímsson. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka vinkonu minni og eiginkonu, Ingveldi Gyðu Gísladóttur, fyrir 

að hafa sýnt þaulsetu minni við tölvuna skilning og að hafa haldið tilvonandi barni okkar í sér 

nógu lengi til að mér tækist að skila af mér þessu afkvæmi mínu. 
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1. Inngangur 

Samfara síauknu mikilvægi og umfangi tækninnar í umhverfi okkar eykst hættan á því að 

þeim tungumálum hnigni sem ekki njóta stuðnings viðunandi hugbúnaðartóla til að mæta 

hinum nýja veruleika. Þetta á einkum við um minni málsamfélög eins og hið íslenska. Því 

hefur jafnvel verið haldið fram að ef brýnum máltækniverkefnum verður ekki sinnt innan 

fárra ára sé íslenskri tungu hætt við rafrænum dauða í náinni framtíð (Eiríkur Rögnvaldsson 

o.fl., 2012). 

Grundvöllur margra máltækniverkefna er svokölluð málfræðimörkun (e. part-of-speech 

tagging). Með því að greina málfræðieigindir hvers orðs í texta (svo sem orðflokk, kyn og 

tölu) er öll frekari greining á texta auðvelduð og á þeirri greiningu er hægt að byggja flóknari 

tól eins og talgreini (e. speech recognizer) eða upplýsingaheimt (e. information retrieval). 

Nákvæmni málfræðimörkunar skiptir því sköpum en það getur reynst þrautin þyngri að ná 

ásættanlegri nákvæmni þegar um ræðir beygingarfræðilega flókin tungumál eins og 

íslenskuna. Hvað telst ásættanleg nákvæmni fer eftir því til hvers nota skal úttakið, en þar 

sem hver villa gæti leitt til ónákvæmni við frekari greiningu setningar er að sjálfsögðu 

nauðsynlegt að halda villum í lágmarki. Sú nákvæmni sem markarar enskra texta hafa náð, 

þar sem rúmlega 97% orða eru rétt greind, er líklegast nálægt því besta sem markarar munu 

nokkurn tímann ná (Manning, 2011). Íslenskir markarar hafa ekki enn brotið 94% múrinn 

enda verkefnið sem fyrir þeim liggur mun flóknara vegna stærðar hins íslenska markamengis 

og skorts á mörkuðum málheildum.  

Fyrstu tilraunir til málfræðimörkunar hverfðust einkum um þjálfun á tilbúnum 

gagnamörkurum á gullstaðli Íslensku orðtíðnibókarinnar, sem lengi vel var eina markaða 

málheildin sem í boði var. Þær tilraunir leiddu til rúmlega 90% nákvæmni (Sigrún Helgadóttir, 

2004). Tilraunir með að bæta séríslenskum greiningarþáttum við gagnamarkara skiluðu 

töluvert betri árangri (Drezde og Wallenberg, 2008a) en þó ekki eins góðum og 

reglumarkarinn IceTagger, sem náði  93,48% nákvæmni þegar hann var notaður með 

gagnamarkara, sérhönnuðum orðagiskara og gögnum úr Beygingarlýsingu íslensks 

nútímamáls (Hrafn Loftsson, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2011). Mestri 

nákvæmni hefur hins vegar markarinn Stagger náð eftir að hann hafði verið aðlagaður að 

íslensku (Hrafn Loftsson og Östling,  2013).  
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Allar fyrrgreindar tilraunir voru gerðar á  eldri gullstaðlinum sem kenndur er við Íslensku 

orðtíðnibókina (OTB). Nú hefur hins vegar MÍM-gull, nýr og tvöfalt stærri gullstaðall, litið 

dagsins ljós og því var ástæða til að prófa þann markara sem mestri nákvæmni hefur skilað 

hingað til á nýja gullstaðlinum og á gullstöðlunum tveimur saman. Krossprófanir á 

gullstöðlunum þremur (OTB, MÍM-gulli og báðum saman) leiddu í ljós að mesta nákvæmni 

næst með OTB (93,71%) en snöggtum minni með samskeyttum gullstaðli (93,62%). Tilraunir 

með að þjálfa Stagger á gullstöðlunum þremur og láta hann svo marka texta sem ekki eru 

hluti af þeim leiddu hins vegar í ljós að samskeyttur gullstaðall skilar þá mestri nákvæmni. 

Einnig voru gerðar tilraunir þar sem einni textategund var haldið fyrir utan þjálfunarsafnið og 

markarinn svo látinn marka þá textategund. Kom þá í ljós að töluverður munur er á 

nákvæmni mörkunar á milli textategunda og nákvæmni minnkar um 1,32 prósentustig þegar 

krossprófun er framkvæmd á þennan hátt. 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: Í 2. kafla er fjallað um fyrri tilraunir til 

málfræðimörkunar. Í 3. kafla er stuttlega rætt um þær spurningar sem leitast er við að svara 

með þessu verkefni. Í 4. kafla eru kynnt til sögunnar þau gögn sem nýtt voru við tilraunina, 

gullstaðlarnir tveir sem kenndir eru við Íslenska orðtíðnibók og Markaða íslenska málheild, 

markamengið sem gullstaðlarnir byggja á og Beygingarlýsing íslensks nútímamáls. Í 5. kafla 

verður almennt talað um markmið og mikilvægi málfræðimörkunar, þær áskoranir sem þeir 

sem marka íslenska texta þurfa að horfast í augu við og stuttlega rætt um helstu gerðir 

markara. Í 6. kafla verða þau hugtök og aðferðir sem liggja markaranum Stagger til 

grundvallar rædd og útskýrð en í 7. kafla verður Stagger lýst nánar. Í 8. kafla verður 

framkvæmd hefðbundinna krossprófana lýst og niðurstöður reifaðar. Í  9. kafla verður 

varpað ljósi á helstu villur sem markarinn gerir. Í 10. kafla verður gerð grein fyrir tilraunum 

þar sem Stagger var þjálfaður á mismunandi gullstöðlum (OTB, MÍM-gulli og sameinuðum 

gullstöðlum) og í hvert sinn látinn marka fjóra texta sem ekki voru hluti af neinum 

gullstaðlanna. Í 11. kafla verður svo rætt um möguleg næstu skref og úrbætur í ljósi 

niðurstaðna.  
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2. Tengd verk 

2.1 Fyrri tilraunir til málfræðimörkunar íslensks texta 

Fyrsta tilraun til mörkunar íslensks texta var framkvæmd af Stefáni Briem í 

undirbúningsvinnu fyrir Íslenska Orðtíðnibók. Sá markari var aldrei gefinn út en telja 

höfundar Orðtíðnibókarinnar að um 80% orða hafi fengið rétta greiningu (Jörgen Pind, 

1991:xxiiv‒xxiv). Það var ekki fyrr en um áratug síðar, þegar íslensk máltækni komst á 

koppinn, að markvissar tilraunir hófust af einhverri alvöru.  

Sigrún Helgadóttir (2004) prófaði að þjálfa þrjá gagnamarkara (e. data-driven taggers) á 

textum Íslensku orðtíðnibókarinnar (hér eftir OTB). Bestum árangri náði hún með TNT-

markara Brants (2000), eða 90,36% nákvæmni, sem felur í sér að 90,36% lesmálsorða hafi 

verið rétt greind hvað varðar öll greiningaratriði. Einnig prófaði hún markarana MXPOST 

(Ratnaparkhi, 1996) og FnTBL (Florian og Ngai, 2002) (sjá töflu 1). 

Dredze og Wallenberg (2008a) tóku tvístefnumarkarann (e. bidirectional tagger) sem Shen, 

Satta og Joshi höfðu þróað (2007) og aðlöguðu hann að þörfum íslenskunnar. Fékk hann 

heitið Bidir. Tilraunir með hann leiddu til 92,06% nákvæmni. 

Hrafn Loftsson fór þá leið að þróa reglumarkara og fékk hann heitið IceTagger (2006). Með 

því að nota IceTagger með HMM-gagnamarkara1 og gögnum úr Beygingarlýsingu Íslensks 

nútímamáls (Kristín Bjarnadóttir, 2005) (hér eftir BÍN) náðist 93,48% nákvæmni (Hrafn 

Loftsson, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2011 ). Síðar meir vann Hrafn ásamt 

Robert Östling að því að aðlaga Stagger, markara sem hinn síðarnefndi hafði þróað og prófað 

á sænskum textum, að íslensku með því að tengja hann við orðagiskarann IceMorphy og 

gögn úr BÍN ásamt því að bæta við íslenskum málþáttum (e. linguistic features). Sú tilraun 

leiddi til 93,84% nákvæmni og er besti árangur sem náðst hefur við mörkun íslensks texta 

(Hrafn Loftsson og Robert Östling, 2013).  

  

                                                      

1  Nánar er fjallað um HMM-markara í kafla 5.5.1. 
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Markari Öll orð Þekkt orð Óþekkt orð 

MXPOST  89,9 91,04 62,50 

FnTBL  88,80 91,36 54,03 

TnT  90,36 91,74 71,60 

Bidir+WC+CT 92,06 93,70 69,74 

HMM+IceTagger+HMM  92,73 93,84 77,47 

HMM+IceTagger+HMM + BÍN 93,48 93,85 60,50  

Stagger+LF+IceMorphy+BÍN+WE 93,84 94,15 61,99 

Tafla 1: Nákvæmni helstu markara sem beitt hefur verið á íslenska texta. Fyrstu þrír 
gagnamarkararnir voru prófaðir af Sigrúnu Helgadóttur. Dredze og Wallenberg þróuðu 
tvístefnumarkarann (Bidir) með því að bæta við hann orðflokkagreini (WC) og fallamarkara (CT). 
Hrafn Loftsson þróaði reglumarkarann IceTagger og notaði með HMM-gagnamarkara. Östling og 
Hrafn aðlöguðu Stagger að íslenskunni með því að bæta við íslenskum málþáttum, IceMorphy, 
gögnum úr BÍN og orðaívefju (e. word-embeddings). 

Árið 2015 prófuðu Sigrún Helgadóttir, Steinþór Steingrímsson og Eiríkur Rögnvaldsson (2015) 

að nota Stagger til að marka texta OTB annars vegar og hins vegar hinn nýja gullstaðal sem 

unninn var úr Markaðri íslenskri málheild (hér eftir MÍM) (Hrafn Loftsson o.fl., 2010) með því 

að nota íslenska málþætti, IceMorphy og aukagögn úr BÍN. Gullstaðallinn reyndist ekki 

fullbúinn og álitu þau að ósamræmi og mörkunarvillur yllu því meðal annars að nákvæmni 

við mörkun væri minni en þegar textar OTB voru notaðir, 92,76% á móti 93,67%. Samantekt 

á helstu niðurstöðum úr fyrri mörkunartilraunum fyrir íslensku er að finna í töflu 1. 

Sú nákvæmni sem markarar enskra texta ná er yfirleitt um og yfir 97% (Toutanova o.fl., 2003; 

Shen o.fl., 2007; Spoustová o.fl., 2009). Stagger náði 96,6% nákvæmni þegar honum var beitt 

á sænskan texta (Östling, 2012) .  Þó hefur verið bent á að viðlíka nákvæmni næst yfirleitt 

aðeins við samanburðarmælingar þar sem fjölbreytni texta er yfirleitt lítil og textanum hefur 

þegar verið skipt upp í orð og setningar. Við raunaðstæður, þegar markarinn les inn óunninn 

texta og töluverður munur getur verið á bæði umfjöllunarefni, tímabili og stíl þess texta sem 

var notaður við þjálfun og þess texta sem er markaður, á nákvæmnin það til að falla niður í 

93% (Giesbrecht o.fl., 2009). Má því búast við enn minni nákvæmni af íslenskum mörkurum 

við raunaðstæður.  

Ein meginástæða þess að illa hefur gengið að ná sambærilegum hlutfallstölum við mörkun 

íslensks texta er sú hve stórt hið íslenska markamengi er miðað við stærð gullstaðalsins sem 
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hefur verið notaður við þjálfun markara. Nýi gullstaðallinn gerir ráð fyrir 557 mörkum (að 

undanskildum greinarmerkjum) í sínu markamengi á meðan hinn bandaríski trjábanki Penn 

Treebank gerir ráð fyrir 36 mörkum (Marcus, Santorini og Marcinkiewicz, 1993). Ástæðan er 

sú að íslenska er beygingarlega flókið mál en enska er tiltölulega einföld að því leyti. Einnig er 

mikill stærðarmunur á þeim gullstöðlum sem eru til umráða. OTB-gullstaðallinn, sem hingað 

til hefur verið notaður til þjálfunar allra íslenskra markara, inniheldur um hálfa miljón orða 

en Penn Treebank inniheldur um sjö milljónir markaðra orða. Til að varpa skýrara ljósi á 

mikilvægi hlutfalls stærðar markamengis og stærðar markaðrar málheildar má benda á að 

557 mörkum má raða upp á 5573 = 172.808.693 vegu til að búa til þrístæður (e. trigrams).2 

Að sjálfsögðu koma sum þrjú mörk aldrei fyrir í röð í eðlilegu máli (t.d. þrjú nafnháttarmerki) 

en þetta sýnir þó að stærð málheildar þarf að vera gífurleg ef hún á að ná utan um allar 

mögulegar þrístæður3. Til samanburðar má skoða markamengið sem liggur til grundvallar 

Penn Treebank. Það inniheldur sem fyrr segir 36 mörk og býður því aðeins upp á 46.656 

mismunandi þrístæður.4 

Nú þegar nýr og helmingi stærri gullstaðall, MÍM-gull5, hefur litið dagsins ljós er nærtækt að 

prófa að þjálfa Stagger, sem náð hefur bestu niðurstöðum hingað til, upp á nýtt með honum. 

Öll rök hníga að því að stærri gullstaðall ætti að leiða til meiri nákvæmni vegna þess að 

ríkulegri upplýsingar um mynstur íslenskrar málfræði felast í stærri málheild sem er að öðru 

leyti sambærileg við þau gögn sem notuð voru í fyrri tilraunum.  

2.2 Mörkun óséðra textategunda 

Erlendis hafa einhverjar umræður og prófanir farið fram sem lúta að nákvæmni markara 

þegar þeir eru látnir vinna með óséðar textategundir. Til að mynda hefur sitthvað verið ritað 

um mörkun texta af meiði líflyfjafræði. Tilraunir Tsuruoka o.fl. (2005) leiddu þannig í ljós að 

með því að þjálfa markara eingöngu á gögnum úr Wall Street Journal náðist aðeins 85,19% 

                                                      

2  Þrístæða er röð þriggja lesmálsorða eins og þau koma fyrir í texta. „koma fyrir í“ er þannig ein 
þrístæða úr málsgreininni á undan og „fyrir í texta“ önnur.  

3  Sjá má svipaða umræðu hjá Hrafni Loftssyni (2007:60). 

4  Greinarmerkjum er haldið utan við þessa útreikninga þar sem enn á eftir að ákveða 
meðhöndlun greinarmerkja í íslenska markamenginu. 

5  Endanlegt heiti gullstaðalsins hefur ekki enn verið ákveðið en í þessari ritgerð er vísað til hans 
sem MÍM-gull til aðgreiningar frá MÍM, málheildinni sem hann var unnin upp úr (sjá kafla 
4.1.2). 
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nákvæmni við mörkun texta sem fjölluðu um líflyfjafræði, en sú tala fór upp í rúmlega 98% 

þegar textum af meiði líflyfjafræði var bætt við þjálfunarsafnið. 

Lítið hefur borið á sambærilegum tilraunum hérlendis. Ástæða þess er líkast til sú að þótt 

gamli gullstaðallinn (OTB) innihaldi mismunandi textategundir þá er hann samt mjög 

einsleitur enda 80% textanna af meiði bókmennta (sjá kafla 4.1.1). Því er ekki auðvelt að 

nota hann til að gera sambærilega tilraun. Þó má minnast á tvær tilraunir af þessum toga. Þá 

fyrri framkvæmdi Sigrún Helgadóttir (2004) en hún prófaði að marka óséðar textategundir 

með gagnamörkurunum þremur sem höfðu verið þjálfaðir á OTB. Til þess notaði hún fjórar 

mismunandi tegundir texta: a) brot úr bókmenntatextum frá seinni hluta 19. aldar og fyrri 

hluta 20. aldar, b) brot úr bókmenntatextum frá því eftir 1980, c) ýmsa texta um tölvur og 

tæknimál og d) ýmsa lagatexta. Leiðréttingar á mörkun gagnamarkaranna leiddi m.a. í ljós að 

mörkunarnákvæmni var talsvert minni þegar textar úr flokki c og d voru markaðir. Þó ber að 

nefna að í OTB er einn texti (um 1%) sem fjallar um tölvur og tveir textar (um 2%) sem 

tengjast lögum.  

Þegar nýi gullstaðallinn var þróaður þurfti að áætla fjölda villna í kjölfar vélmörkunar 

textanna og við það tækifæri voru bornar saman áætlaðar villur í hverjum flokki fyrir sig 

(Hrafn Loftsson o.fl., 2010). Markararnir höfðu verið þjálfaðir á OTB, enda gerði markarinn 

mun færri villur við mörkun bókmenntatexta nýja gullstaðalsin en við mörkun t.d. tölvupósta 

eða texta frá dómstólum.  

Nýi gullstaðallinn, sem er mun fjölbreyttari að gerð en OTB og samanstendur af 13 

mismunandi textategundum, býður upp á að gerð sé markviss prófun á því að þjálfa markara 

á þjálfunartextum og prófa hann svo á textategund sem ekki tilheyrir þjálfunarsafninu. 
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3. Nákvæmni mörkunar með misstórum málheildum og 

ólíkum textategundum 

Í ljósi þess að Stagger hefur náð mestri nákvæmni við mörkun íslensks texta hingað til varð 

hann fyrir valinu við þær tilraunir sem hér verður fjallað um. Verkefnið er tvíþætt. Í fyrsta lagi 

verður leitað svara við þeirri spurningu hversu mikið, ef nokkuð, nákvæmni Staggers eykst 

þegar hann er þjálfaður á stærra þjálfunarsafni. Bornar verða saman mælingar á nákvæmni 

þegar OTB-gullstaðallinn er notaður (með markamengi aðlöguðu að markamengi MÍM-gulli), 

þegar MÍM-gull er notað og þegar OTB og MÍM-gulli hefur verið skeytt saman.  

Í öðru lagi verður leitað svara við því hvaða áhrif það hefur á nákvæmni mörkunar ef 

markarinn hefur ekki verið þjálfaður á þeirri textategund sem hann markar. Til þess verður 

MÍM-gull eingöngu notað. 

Auk þess að svara ofangreindum spurningum þá munu niðurstöður vonandi varpa einhverju 

ljósi á gæði nýja gullstaðalsins, en fyrri prófanir (sjá kafla 2) leiddu í ljós ýmsar villur og innra 

ósamræmi.  
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4. Gögn: Málheildir, markamengi og orðasöfn 

Eins og kemur fram í fyrri kafla eru gullstaðlarnir í veigamiklu hlutverki í þeim tilraunum sem 

hér verður fjallað um. Í þessum kafla verður rætt nánar um gullstaðlana tvo og það 

markamengi sem liggur þeim til grundvallar. Einnig verður rætt um Beygingarlýsingu íslensks 

nútímamáls en það orðmyndasafn hefur, eins og þegar hefur verið bent á, bætt nákvæmni 

mörkunar. 

4.1 Um íslensku gullstaðlana 

Gullstaðall er texti sem hefur þegar verið handmarkaður og nýtist sem ílagsefni fyrir markara 

sem þeir nota til að læra af. Allt frá útgáfu Íslensku orðtíðnibókarinnar árið 1991 til ársins 

2017 hefur textasafn sem hún byggði á sinnt hlutverki svokallaðs gullstaðals fyrir mörkun 

íslenskra texta. MÍM-gull, sem er tvöfalt stærri gullstaðall, mun nú væntanlega leysa hann af 

hólmi eða bætast við. 

4.1.1 Íslensk orðtíðnibók 

Textasafn OTB inniheldur brot úr hundrað textum sem allir voru útgefnir á tímabilinu 1980 – 

1989. Hvert textabrot inniheldur um 5.000 orð en samtals telur málheildin um 590.299 

lesmálsorð. Textarnir komu úr fimm textaflokkum: íslensk skáldverk (20 textar), þýdd 

skáldverk (20 textar), ævisögur og minningar (20 textar), fræðslutextar (20 textar) og barna- 

og unglingabækur (10 frumsamdir og 10 þýddir textar) (Jörgen Pind, 1991:xvi-xxi).  

OTB hefur nýst vel við ýmis máltækniverkefni en hún er ekki gallalaus eins og Hrafn Loftsson, 

Jökull H. Yngvason, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson benda á í grein sinni (2010). Í 

fyrsta lagi er hlutfall bókmenntatexta allt of hátt en um 80% textanna er af meiði 

bókmennta. Það hefur að sjálfsögðu áhrif á nákvæmni markara þegar þeir þurfa að kljást við 

annars konar textagerðir, eins og fram kom í kafla 2.  

Í öðru lagi er málheildin of lítil ef mið er tekið af stærð íslenska markamengisins. Hin 

fjölbreytta beyging sem íslenskan býður upp á leiðir til mun fjölbreyttari samsetningar hinna 

ýmsu þátta í umhverfi hvers orðs. Sumir þættir kunna að vera algengir og koma oft fram í 

þjálfunarsafni á meðan aðrir eru sjaldgæfari eða koma jafnvel aldrei fyrir.  
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Skrá Fj. lesmáls-
orða  

% af 
lesmáls-
orðum 

Lýsing á texta 

Morgunblaðið 248.718 24,7 Valdir textar úr Morgunblaðinu frá árunum 
2000–2007. 

Skáldsögur og  
  fræðslutextar 

237.024 23,6 Valdir textar úr prentuðum bókum, útgefnum 
2001 – 2008, bæði skáldsögur og fræðslutextar. 

Blogg 135.461 13,5 Textar sem var safnað af bloggsíðum árið 2006. 

Fréttablaðið 94.233 9,4 Valdir textar úr Fréttablaðinu frá árunum 2002–
2009. 

Vísindavefurinn 92.202 9,2 Textar af Vísindavef Háskóla Íslands, 
www.visindavefur.is. 

Vefsetur 65.198 6,5 Textar sem var safnað árið 2007 af ýmsum 
vefsetrum fyrirtækja, stofnana og 
félagasamtaka. 
 

Lagafrumvörp 41.202 4,1 Frumvörp og lög safnað af vefsetri Alþingis 2000 
– 2009. 

Nemendaritgerðir 34.367 3,4 Stúdentsprófsritgerðir í íslensku frá árunum 
2002 – 2007. 

Textar til upplestrar 19.354 1,9 Textar til upplestrar. 

Hæstaréttardómar 12.943 1,3 Valdir dómar frá Hæstarétti árin 2006 – 2007 og 
frá Héraðsdómi Reykjavíkur frá 2008. 

Fréttir RÚV 11.194 1,1 Fréttir Ríkisútvarps og sjónvarps valda daga árin 
2000 – 2006. 

Textar af vefmiðlum 8.524 0,8 Textar af tveimur vefmiðlum. 

Tölvupóstur 5.506 0,5 Texti af tölvupóstlistum. 

SAMTALS: 1.005.926 100,0  

Tafla 2: Samsetning MÍM-gulls. 

Í þriðja lagi benda þau á, í fyrrnefndri grein, að textarnir í OTB eru um 30 til 40 ára gamlir og 

því ýmsar nýjungar í málinu sem gullstaðallinn nær illa utan um. Að sjálfsögðu breytast 

tungumál ekki svo mikið á svo stuttum tíma og ef OTB hefði innihaldið óformlega texta, svo 

sem talmál eða skrif nemenda, þá má ætla að ýmsar þær nýjungar sem nú ber meira á í 

málinu, (t.d. þágufallssýki, nýja þolmyndin og slangur og nýyrði) hefðu komið fyrir í 

málheildinni. En það er ólíklegt að þessi talmálseinkenni hafi ratað inn í formlega texta OTB. 

Sem dæmi koma orð sem innihalda rótina fokk 30 sinnum fyrir í MÍM-gulli (sem nafnorð, 

atviksorð, upphrópanir, lýsingarorð og sögn) en aldrei í OTB.  
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4.1.2  MÍM-gull 

Árið 2013 leit dagsins ljós Mörkuð íslensk málheild (MÍM), en mörkuð málheild er safn texta 

sem hafa verið greindir á margvíslegan hátt og geymdir í rafrænu formi. Í MÍM fylgir hverju 

orði málfræðimark þess (e. tag) og nefnimynd (e. lemma) auk þess sem lýsigögn (e. 

metadata) fylgja hverjum texta. Alls telur málheildin um 25 milljónir orða og voru allir 

textarnir ritaðir á fyrsta áratugi þessarar aldar þannig að um er að ræða samtímamálheild 

(Sigrún Helgadóttir o.fl., 2012).  

Á vinnslustigi MÍM var tekið úrtak með um einni milljón lesmálsorða úr 13 mismunandi 

textaflokkum og skyldi þetta úrtak þjóna hlutverki hins nýja gullstaðals (sjá töflu 2). Eins og 

sjá má er fjölbreytni texta mun meiri en í OTB. Hér eru til að mynda minna en 25% af meiði 

bókmennta þannig að einsleitnin er mun minni. Einnig fá nýrri textategundir eins og 

tölvupóstar, blogg og vefefni nú að njóta sín. Textunum var fyrst skipt upp í setningar og 

lesmálsorð með sérstöku tóli sem er hluti af IceNLP-hugbúnaðinum (sjá nánar um IceNLP hjá 

Hrafni Loftssyni og Eiríki Rögnvaldssyni, 2007). Síðan voru textarnir markaðir með fimm 

mörkurum: fnTBL, MXPOST IceTagger, Bidir og TnT (Hrafn Loftsson o.fl., 2010). Á hina fyrstu 

tvo, fnTBL og MXPOST, var þegar minnst í kafla 2 í tengslum við tilraunir Sigrúnar með 

gagnamarkara. Einnig var þar rætt um reglumarkara Hrafns, IceTagger og gagnamarkarann 

TnT (Brants, 2000), sem Sigrún prófaði einnig á sínum tíma. Tvístefnumarkarinn Bidir var þar 

einnig nefndur til sögunnar. Tólið CombiTagger var svo nýtt til að kjósa á milli markaranna. 

CombiTagger (Henrich, Reuter og Hrafn Loftsson, 2009) er opinn hugbúnaður sem nýtist 

þegar sameina skal úttak úr fleiri en einum markara. Notuð var aðferð þar sem valið var það 

mark sem flestir markarar velja fyrir hvert orð. Markararnir voru þjálfaðir á textum OTB og 

hvíla því á sama markamengi fyrir utan það að sérnöfn eru ekki greind í undirflokka eins og í 

OTB (mannanöfn, örnefni, önnur sérnöfn). Málheildin sjálf var síðan mörkuð á vélrænan hátt 

með þeirri aðferð sem var þróuð fyrir gullstaðalinn.  

Næsta skref fólst í að búa til villuleitarforrit sem skannaði gullstaðalinn og benti á líklegar 

villur. Eftir að hafa farið handvirkt yfir stóran hluta þeirra villna sem forritið benti á var 

nákvæmni mörkunar metin 92,3% að meðaltali en á bilinu 87,6‒95,5% eftir textaflokkum 

(Hrafn Loftsson o.fl., 2010). Á árunum 2010–2011 var farið handvirkt yfir öll lesmálsorð í 

MÍM-gulli og mörkun leiðrétt. Í lok árs 2012 hófst síðan önnur leiðréttingarlota. Textarnir 

voru þá markaðir með IceTagger. Ef ekki var samsvörun á milli marks IceTagger og marks í 
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gullstaðlinum voru orðin merkt. Farið var handvirkt yfir þau orð sem voru merkt og rétt mark 

fundið (Sigrún Helgadóttir, Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson, 2014). Árið 2015 gerðu 

Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson tilraun með að þjálfa 

Stagger á OTB og MÍM-gulli. Samanburður á nákvæmni Staggers þegar hann var þjálfaður 

annars vegar á OTB og hins vegar á MÍM-gulli leiddi í ljós að töluvert var enn af villum og 

ósamræmi (Steinþór Steingrímsson o.fl., 2015). Þess vegna var ákveðið að vinna frekar að því 

að leiðrétta og samræma mörk í MÍM-gulli. Búnir voru til villulistar yfir ósamræmi og var 

farið yfir þá handvirkt. Einnig var markamenginu breytt lítillega eins og nánar verður greint 

frá í næsta kafla. 

4.2 Íslenska markamengið 

Samhliða gerð Íslensku orðtíðnibókarinnar var íslenska markamengið þróað. Það byggir að 

mestu á hefðbundinni greiningu á orðflokkum og öðrum málfræðieigindum eins og falli, tölu 

og kyni. Það býður upp á 700 mismunandi mörk en í raun koma einungis 639 fyrir í 

Orðtíðnibókinni, að meðtöldum greinarmerkjum (Sigrún Helgadóttir, 2004). Sem dæmi þá 

kemur markið lhfesm aldrei fyrir en það stendur fyrir lýsingarorð sem er beygt sterkt í 

hvorugkyni, fleirtölu, eignarfalli, miðstigi. 

Hvert mark er þannig uppbyggt að fyrsti stafurinn kveður á um orðflokk. Þannig táknar n í 

nkeog nafnorð. Stafirnir sem á eftir fylgja tákna ýmist kyn, tölu, fall eða aðrar þær 

málfræðilegu eigindir sem við á. Ítarleg tafla sem sýnir uppbyggingu íslenska markamengisins 

er að finna í viðauka. 

Eins og rætt var um í kafla 2 er markamengi íslenskunnar fremur stórt. Stundum er brugðið á 

það ráð að minnka markamengið og fá þannig færri villur við mörkun. Eins og Hrafn Loftsson 

bendir á (2007) þá er ekki alltaf nauðsynlegt að nota svo ítarlegt markamengi. Til að mynda 

gæti þáttum eins og fallgreiningu lýsingarorða eða hætti og mynd sagna verið ofaukið fyrir 

sum máltækniverkefni. Sigrún Helgadóttir (2004) prófaði að hunsa nánari flokkun atviksorða, 

forsetninga og samtenginga og sleppti því að flokka fornöfn í undirflokka við tilraunir með 

gagnamarkara. Hrafn (2007) smækkaði markamengið niður í 99 mörk (með því meðal annars 

að sleppa því að greina fall orða) þegar hann prófaði reglumarka sinn IceTagger. Síðar 

fækkaði Ida Kramarczyk (2009) mörkum niður í 450, meðal annars með því að sleppa nánari 

greiningu sérnafna í undirflokka, að greina tilvísunartengingu (ct) sem almenna samtengingu 
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(c) og að sleppa því að tilgreina fallstýringu forsetninga. Hrafn, Sigrún og Eiríkur fækkuðu 

mörkum niður í 567 þegar þau prófuðu IceTagger ásamt gagnamarkara og gögnum úr BÍN 

(2011) og Hrafn og Östling fóru svipaða leið þegar þeir prófuðu Stagger, en sú aðferð þeirra 

að sleppa nánari greiningu sérnafna og að einfalda mörkun tölustafa rímar við það sem síðar 

var gert við gerð MÍM-gulls. Enda er greining sérnafna í mannanöfn eða örnefni fremur 

hlutverk svokallaðra nafnaþekkjara (e. named entity recognizer) en markara.  

Í ljósi fyrrgreindra þreifinga er því ekki að undra að markamenginu hafi verið breytt lítillega 

við gerð MÍM-gulls. Ein breyting leiddi til minnkunar markamengisins: 

 Nánari flokkun á sérnöfnum var lögð af þannig að mörk allra sérnafna fá nú viðskeytið 

-s í stað -m (mannanöfn), -ö (örnefni) og -s (önnur sérnöfn) eins og áður.  

Mögulegum mörkum fækkar þannig um 68. Þremur nýjum mörkum var bætt við 

markamengið: 

 v táknar netföng og tölvupóstföng. 

 as táknar skammstafanir, en áður voru skammstafanir brotnar upp og hver stafur 

greindur eins og um orð væri að ræða. 

Aðrar breytingar hafa ekki áhrif á stærð markamengisins en ættu að gera mörkun einfaldari: 

 Öll tölugildi sem rituð eru með tölustöfum og voru áður greind sem frumtölur (tf...) fá 

nú markið ta og eru ekki greind frekar í kyn, tölu og fall eins og gert er þegar tölugildi 

eru rituð með bókstöfum. 

Í OTB voru smáorð sem stóðu á undan að greind sem atviksorð (aa). Í MÍM-gulli eru þau hins 

vegar greind sem forsetningar ef á eftir fer fallsetning . Þannig er smáorðið til í setningunni 

„Hann hljóp til að komast fyrr heim“ greint sem forsetning sem stýrir eignarfalli (ae). 

(Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2015; Steinunn 

Valbjörnsdóttir, p.s., 14. október 2017) 

4.3 Um Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls 

Oft má bæta nákvæmni markara með því að veita honum aðgang að orðmyndasafni umfram 

það sem hann fær úr þjálfunargögnum. Þar skiptir sköpum við mörkun íslenskra texta 
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Beygingarlýsing íslensks nútímamáls (Kristín Bjarnadóttir, 2005). BÍN inniheldur nú 278.893 

orð og 6.117.534 beygingarform. Auk þess má nálgast rúmlega þúsund óbeygjanleg orð á 

vefsíðunni.6 Eins og þegar hefur komið fram hér að ofan hefur BÍN átt þátt í að auka 

nákvæmni markara enda fækkar hlutfalli óþekktra orða til muna ef hún er notuð. 

BÍN má nálgast á svokölluðu Sigrúnarsniði sem þarf að varpa yfir á snið markamengis OTB 

eða MÍM-gulls. Sem dæmi um orðlýsingu á Sigrúnarsniði er eftirfarandi lína: 

 mala;421844;so;alm;malar;GM-FH-NT-2P-ET 

Hér er lýsing á orðmyndinni malar og það greint sem germynd í framsöguhætti, nútíð, 2. 

persónu eintölu. Samsvarandi mark yrði sfg2en. Athygli skal vakin á því að í skrá á 

Sigrúnarsniði  er ekki að finna neinar upplýsingar um tíðni orðmynda. 

  

                                                      

6  www.bin.arnastofnun.is 
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5. Málfræðimörkun 

Málfræðimörkun telst til eins af kjarnaverkefnum máltækninnar. Hér verður rætt um 

hlutverk og mikilvægi málfræðimörkunar og þær áskoranir sem felast í mörkun íslenskra 

texta. Einnig verður stuttlega fjallað um helstu tegundir markara. 

5.1 Hvað felur mörkun í sér? 

Málfræðimörkun felur í sér að textastrengur er tekinn og orðflokkur og aðrir beygingarþætti 

hvers lesmálsorðs í textanum greindir. Það fer eftir bæði eðli tungumáls og tilgangi mörkunar 

hversu ítarleg greining er. Þannig er til að mynda yfirleitt nóg að greina stig lýsingarorðs í 

ensku, auk orðflokks, en í íslensku beygjast lýsingarorð eftir falli, kyni og tölu, auk stigs, og 

bíður það upp á mun ítarlegri greiningu. Hér má sjá dæmi um setningu sem hefur verið 

mörkuð: 

Bröndótti  lkenvf  

kötturinn  nkeng  

malaði   sfg3eþ  

hátt   aa 

Fyrsti stafur hvers marks vísar til orðflokks (l=lo., n=no., s=so. a=ao eða fs.). Þá fer það eftir 

orðflokki hvað næstu stafir á eftir standa fyrir. Ef, til að mynda, um fallorð er að ræða þá vísa 

þeir til kyns, tölu og falls (sjá markaskrá í viðauka). 

Áður en hin eiginlega mörkun á sér stað þarf yfirleitt að skipta textanum upp í setningar og 

lesmálsorð (orð eða greinarmerki) enda vinnur markarinn með eina setningu í einu.  

5.2 Um mikilvægi málfræðimörkunar 

Úttak málfræðilegs markara liggur mörgum öðrum máltækniverkefnum til grundvallar. 

Málfræðileg mörkun nýtist til að mynda þáttara (e. parser) því málfræðimörk orða eru afar 

gagnleg þegar formgerð setningar er greind. Saman mynda málfræðileg greining og 

setningafræðileg greining á texta grundvöll fyrir t.d. upplýsingaheimt (e. information 

retrieval), málrýni (e. language checking) og vélþýðingar (e. machine translation). Því er ekki 

að undra að gerð málfræðilegs markara var talin til eins af kjarnaverkefnunum í lýsingu á 

BLARK (Basic Language Resource Kit), en BLARK er skilgreining á nauðsynlegum tólum, 
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málheildum og kunnáttu sem þarf að vera til staðar í hverju málsamfélagi til að gera frekari 

rannsóknir og framfarir á sviði máltækni mögulegar (Krauwer, 2003). Sama er uppi á 

teningnum í  nýútkominni verkáætlun fyrir íslenska máltækni en þar er mikilvægi mörkunar 

rökstudd: 

Nákvæm mörkun texta er mikilvæg flestum máltækniverkefnum vegna þess að mörkun er 

helsta stoð tölvunnar til að skilja undirliggjandi kerfi málsins. Betri mörkunarnákvæmni getur 

því í mjög mörgum tilvikum bætt gæði máltæknibúnaðar. Það er því mikilvægt að haldið sé 

áfram að reyna að bæta mörkunaraðferðir fyrir íslensku og greina hversu langt er mögulegt að 

komast [...] (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason, Steinþór Steingrímsson, 2017:129-130). 

Eitt þeirra markmiða sem sett er í fyrrnefndri verkáætlun er að ná 94% nákvæmni við 

málfræðilega mörkun. Það er að sjálfsögðu ekki lokamarkmið heldur eitt skref á leið til enn 

meiri nákvæmni. 

5.3 Helstu áskoranir við mörkun íslenskra texta 

Mörkun snýst mikið um einræðingu, þ.e. að velja á milli mögulegra marka fyrir hvert orð. 

Hrafn Loftsson bendir á það (2008) að 59,7% lesmálsorða sem koma fyrir í OTB séu margræð. 

Það þýðir að um 40% orðanna þarfnast engrar frekari greiningar – markarinn velur 

einfaldlega það eina mark sem kemur til greina.  Sambærileg könnun mín á nýja 

gullstaðlinum leiddi í ljós að þar er hlutfallið enn hærra, eða 68,42%. Þessum tölum verður 

að taka með þeim fyrirvara að þótt þær segi sitt um tungumálið þá hefur málheildin sjálf 

einnig mikil áhrif, sérstaklega hugsanlegar villur. Þannig er punktur eitt sinn, fyrir mistök, 

markaður sem nhfn í MÍM-gulli sem hefur að sjálfsögðu áhrif á hlutfallstöluna. 

Hlutfall margræðra orða í íslensku er töluvert hátt ef miðað er við enskuna, en 35% 

lesmálsorða í Brown-málheildinni reyndust vera margræð (Kupiec 1992). Ástæðan er helst sú 

að íslenskan er með ríkulegri beygingar en enska og margar beygingarendingar geta haft 

mismunandi hlutverk. Þannig eru til að mynda þolfall, þágufall og eignarfall allra veikra 

kvenkynsorða í eintölu sama orðmyndin. Það hefur líka sýnt sig að stór hluti villna sem 

íslenskir markarar gera tengjast falli á einn eða annan hátt. Algengustu villurnar tengjast 

rangri fallstýringu forsetninga en einnig er algengt að rangt fall nafnorða sé tilgreint  (sjá t.d. 

Hrafn Loftsson, 2007).  
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Að endingu skal ítreka það sem þegar hefur komið fram að stærð íslenska markamengisins 

og smæð gullstaðalsins er ekki góð blanda eins og Drazde og Wallenberg benda á í grein 

sinni: „Like Arabic and Czech, and other morphologically complex languages with large 

tagsets, Icelandic can overwhelm a statistical tagger with ambiguity and data sparsity.“ 

(Drezde og Wallenberg, 2008b). 

5.4 Mismunandi tegundir markara 

Hér verður stuttlega fjallað um mismunandi tegundir markara, án þess þó að tilgangurinn sé 

að veita tæmandi upptalningu. 

5.4.1 Gagnamarkarar 

Gagnamarkarar (e. data-driven taggers) þarfnast málheildar sem þegar hefur verið mörkuð 

og læra af henni. Einstæðumarkari (e. unigram tagger) er einfaldastur þvílíkra markara en 

hann velur einfaldlega það mark sem er líklegast miðað við þann texta sem hann var 

þjálfaður á, þ.e. það mark sem kom oftast fyrir í tengslum við viðkomandi orð. Þannig myndi 

einstæðumarkari alltaf marka orðið vera sem sagnorð, jafnvel þótt það kæmi fyrir sem 

nafnorð í setningu. 

Töluvert þróaðri eru svokallaðir líkindamarkarar (e. probabilistic markers) sem nota 

þjálfunartextann til að reikna út líkurnar á því að tiltekið orð hafi tiltekið mark í tilteknu 

samhengi. Þekktasta tegundin eru svokallaðir HMM-markarar (hidden Markov model) sem 

velja þá markaröð sem hámarkar eftirfarandi formúlu: 

 P (orð | mark) • P(mark | fyrri n mörk) 

Önnur gerð líkindamarkara byggja á hámarksóreiðu-líkani (e. Maximum Entropy Model) en 

þeir markarar nota sérkennaþætti (e. features) til að reikna út líkur hvers marks. Dæmi um 

slíkan markara er MXPOST sem nefndur var í kafla 2 (Ratnapharki, 1996) og kemur nánar við 

sögu í umfjöllun um Stagger. 

Leiðréttingamarkari (e. transformation-based tagger) er einnig gagnamarkari þó hann byggi 

á reglum. Ólíkt því sem gerist hjá reglumörkurum eru reglurnar sjálflærðar af markaðri 

málheild. Í fyrstu velur markarinn það mark sem er líklegast án þess að huga að samhengi, en 

smám saman lærir hann ummyndanarreglur sem leiðrétta mark, miðað við þær upplýsingar 
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sem hann áður fékk úr markaðri málheild. Þekktastur þvílíkra markara er Brill-markarinn, 

kenndur við Eric Brill (1995). 

Minnismarkari (e. memory based tagger) er markari sem beitir minnisaðferð. Hann lærir af 

mengi dæma sem eru geymd í gagnasafni og hafa verið lærð af markaðri málheild. Þegar 

markarinn skoðar ómarkað orð tekur hann samhengi orðs (t.d. orðið á undan og eftir) og 

leitar að dæmi sem líkist því og velur það mark sem er tilgreint í dæmasafninu.  

Helstu kostir gagnamarkara eru að þeir eru óháðir tungumálum og markamengi og má því 

nota með einföldum hætti á mismunandi tungumál. Helstu annmarkar gagnamarkara eru að 

þeir verða aldrei betri en málheildin sem þeir eru þjálfaðir á. Því stærri sem málheildin er, því 

betur læra þeir. Fyrir tungumál sem ekki hafa yfir að ráða stórri markaðri málheild gætu 

reglumarkarar því dugað betur. Einkum þegar tungumálið er beygingarlega flókið eins og t.d. 

íslenska og slavnesk mál. Einnig háir það gagnamörkurum að það samhengi orða sem þeir 

skoða í hvert sinn er oftast takmarkað.   

5.4.2 Reglumarkarar 

Reglumarkarar byggja yfirleitt á stórum gagnagrunni handskrifaðra reglna sem eiga við 

viðkomandi tungumál. Reglurnar eru þá þess eðlis að annað hvort segja þær til um hvaða 

mark skal velja eða þá að þeir útiloka mörk í gefnu samhengi.  

Helstu kostir reglumarkara eru að þeir þarfnast ekki markaðrar málheildar og þá má sníða á 

ýmsan hátt að viðkomandi tungumáli. Helstu annmarkar þeirra eru hins vegar þeir að þróun 

þeirra getur verið mjög tímafrek og þeir gagnast aðeins einu tilteknu tungumáli. 

5.4.4 Tauganet  

Notkun tauganeta við máltækni hefur færst í aukana á undanförnum árum. Í raun teljast 

markarkar sem byggja á tauganetum til gagnamarkara, enda eðli tauganeta að læra af 

stórum gagnagsöfnum, en hér er þó sú leið farin að fjalla um þá í sérstökum kafla.  

Skynjunarnetið (e. perceptron), sem kom fram snemma á sjötta áratugi seinustu aldar, var 

ein af fyrstu tilraunum með tauganet. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

skynjunarnet er í dag ein allra einfaldasta tegund tauganeta. Stagger, markarinn sem er 

notaður í þeirri tilraun sem fjallað verður um á eftir, flokkast því til tauganetsmarkara þótt 
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hann eigi mun meira sameiginlegt með þeim gagnamörkurum sem nefndir voru að ofan en 

þeim tauganetsmörkurum sem hér eru til umfjöllunar.  

Öllu nýrri og flóknari eru svokölluð LSTM-tauganet, sem kennd eru við lang- og skammtíma 

minni (e. Long short-term memory), en þau hafa sannað sig á sviði mörkunar (sjá t.d. Wang, 

P., Yao, Q., Soong, F.K., He, L., Zhao, H. (2005)). LSTM-net er ein tegund RN-neta (e. recurrent 

neural network) en þau hafa það fram yfir hefðundin net að þau geyma upplýsingar frá einu 

stigi til þess næsta með notkun lykkja. LSTM-net hafa þann eiginleika, fram yfir hefðbundin 

RN-net, að geta geymt í minni nytsamlegar upplýsingar um tengsl eininga yfir lengri tíma. 

Það getur verið ákaflega nytsamlegt við mörkun þegar það er til að mynda langt á milli 

fallvalds og þess orðs sem það stýrir (Olah, Christopher. 2015). Ólíkt skynjunarnetinu, sem 

aðeins byggir á einu huldu lagi (e. hidden layer) ‒ eða einni taug ef líkingu við taugakerfi 

lífvera er haldið til streitu ‒ þá byggir LSTN-tauganet á mörgum lögum og telst því til 

djúptauganets. Flókin djúptauganet geta sjálf lært sérkennaþætti af gögnum og því yfirleitt 

óþarfi að handgera þá, en eins og fjallað verður um í tengslum við Stagger þá þarfnast hann 

tilbúins lista yfir sérkennaþætti en lærir þá ekki af gögnum. Einnig skoðar hann aðeins 

nánasta umhverfi þess orðs sem skal marka og stendur því LSTM-mörkurum langt að baki 

hvað það varðar.  
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6. Helstu hugtök og aðferðir að baki Stagger 

Algrím Staggers byggir á meðaltals-skynjunarneti (e. avereged perceptron) og þáttaföllum (e. 

feature function). Hér verður fjallað um þau ásamt öðrum hugtökum og aðferðum sem helst 

koma við sögu markarans. 

6.1 Skynjunarnet 

6.1.1 Almennt skynjunarnet 

Skynjunarnet (e. perceptron) er algrím sem notað er til tvíundaflokkunar, þ.e. til að ákvarða 

hvort inntak tilheyri ákveðnum flokki eða ekki.  

 

 

Skynjunarnet tekur sem inntak rauntöluvigur (x) og skilar úttakinu f(x) sem er tvíundatala 

(þ.e. 0 eða 1). Hér stendur v fyrir vægi (e. weights) og v•x er depilfeldi (e. dot product): 

 

  

þar sem n er fjöldi inntaka. b stendur fyrir bjaga eða hliðrunarskekkju (e. bias) og er óháð 

inntakinu. Ef b er til að mynda -1 þá þyrfti depilfeldið að vera hærra en 1 til að fallið skilaði 1, 

en ekki 0. Þannig hnikar bjaginn ákvarðanamörkunum og er í raun nauðsynlegur í þeim 

tilfellum þegar inntakið er 0. 

Sem einfalt dæmi getum við ímyndað okkar punkta í hnitakerfi sem hefur verið skipt upp í 

tvo flokka með beinni línu. Annar flokkurinn kallast 0-flokkur en hinn 1-flokkur. Ef við fáum 

nýjan punkt og viljum vita hvorum flokknum hann tilheyrir þá ætti skynjunarnetið (sem þegar 

hefur lært gildi vægis og bjaga af fyrri hnitum) að skila okkur réttri niðurstöðu með því að 

senda hnit (gildi x annars vegar og y hins vegar) inn í klasann. Þar er vægið fyrir x-hnitin 

margfaldað með gildi x og vægi fyrir y-hnitin margaldað með gildi y. Summa þessara 

margfelda er að endingu lögð við bjagann og ef gildið er stærra en 0 þá tilheyrir punkturinn 

1-flokknum. 
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Þjálfun fer fram á þann hátt að öll vægi (í þessu tilfelli vægi x og y) eru annaðhvort núllstillt 

eða þeim gefið slembivægi. Sama á við um bjagann. Því næst eru öll hnit ásamt réttri útkomu 

(0 eða 1) send inn í skynjunarnetið, eitt og eitt í einu, og útreikningar bornir saman við rétta 

útkomu. Skynjunarnet er villudrifið (e. error-driven). Í því felst að ef skynjunarnetið giskar á 

réttan flokk þá er vægi ekki breytt og líkanið helst óbreytt. Ef skynjunarnetið giskar hins vega 

á rangan flokk þá er vægið leiðrétt á eftirfarandi hátt: 

 vægi = vægi + villa • inntak • lærdómsfasti. 

Villa er skilgreind sem mismunur réttrar útkomu og úttaks. Þar sem úttak getur aðeins verið 

0 eða 1 getur gildið fyrir villu aðeins verið 0 (ef úttak er sama og rétt gildi), 1 (ef rétt gildi er 1 

en úttak er 0) eða -1 (ef rétt gildi er 0 og úttak er 1). Lærdómsfastinn er notaður til þess að 

stýra því hversu mikið vægi er breytt í hvert skipti. Þannig er hægt að flýta fyrir 

lærdómsferlinu ef fastinn er hár en að sama skapi eykur það hættuna á ónákvæmni. Lægri 

fasti hægir á ferlinu en eykur nákvæmni. 

Bestur árangur næst með því að ítra nokkrum sinnum á ofangreindan hátt yfir þjálfunargögn, 

þó ekki of oft því þá er hætt við ofmátun (e. over-fitting) en þá hefur líkanið verið aðlagað of 

vel að þjálfunargögnum en dugar ekki eins vel á önnur gögn.7 

6.1.2 Meðaltals-skynjunarnet 

Akkilesarhæll hins almenna skynjunarnets er að þau gögn sem það les seinast í ferlinu hafa 

meira vægi en önnur. Hugsum okkur net sem les inn 10.000 dæmi. Eftir hundrað fyrstu hefur 

það lært það mikið að það les inn næstu 9.899 dæmi án þess að þurfa að uppfæra neitt. Tíu 

þúsundasta dæmið er hins vegar á skjön við hin fyrri og veldur því að netið uppfærir sig og er 

þar með orðið illa til þess fallið að giska rétt á öll fyrri dæmi. 

Til að koma í veg fyrir viðlíka framvindu má nota meðaltals-skynjunarnet (Freund og 

Schapire, 1999).  Þá er haldið utan um það hversu lengi hvert vægi lifir, áður en því er breytt, 

og það reiknað inn í lokaniðurstöður. 

                                                      

7 Umfjöllun um skynjunarnet byggir að mestu á skrifum Shiffman (2012). 
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6.2 Sérkennaþættir og þáttaföll 

6.2.1 Almennt um sérkennaþætti  

Sérkennaþættir eru tíðum notaðir við vélrænt nám (e. machine learning). Sérkennaþáttur er 

einstakur og mælanlegur eiginleiki þess fyrirbæris sem er til skoðunar. Sem dæmi þá gætu 

þættir sem notaðir væru til að greina ruslpóst innihaldið formgerð textans, tungumálið, tíðni 

ákveðinna orða og tíðni málfræði- eða stafsetningarvillna í texta. Hver sérkennaþáttur fær 

ákveðið vægi sem er stillt í þjálfunarferlinu og er svo notað til að ákvarða í hvorn flokkinn 

póstur væri greindur, sem ruslpóstur eða ekki. Ef tíðni ákveðinnar villu í texta væri t.d. sterk 

vísbending um ruslpóst þá fengi sá þáttur hátt vægi og myndi vega þungt við ákvarðanatöku.  

Oft er sú leið farin að sérkennaþættir eru handgerðir þannig að tölvan veit að hverju hún 

leitar. En einnig er mögulegt að láta tölvuna sjálfa ákvarða þættina en þá er rætt um 

þáttaútdrátt (e. feature extraction). Hvor leiðin sem farin er þá skiptir sköpum að þeir þættir 

sem að endingu eru notaðir við þjálfun hjálpi við vélnámið og séu á einhvern hátt lýsandi og 

greinandi fyrir það fyrirbæri sem er til skoðunar. 

6.2.2 Þáttaföll Ratnaparkhis  

Ratnaparkhi (1996) notaði svokallaða tvíundaþætti þegar hann þróaði markarann sinn. Hver 

sérkennaþáttur er þá kennifall (e. indicator function) sem skilar 0 eða 1. Þessi þáttaföll eru á 

forminu Φ(si, mi) þar sem s stendur fyrir sögu og m fyrir mark. Sagan s er hlutur sem geymir 

upplýsingar um það samhengi sem ákvörðun um mörkun er tekin í hvert og eitt sinn. Í grein 

sinni skilgreinir Ratnaparkhi sögu á eftirfarandi hátt: 

 hi = {oi, oi+1, oi+2, oi-1, oi-2, mi-1, mi+2}     

Sagan, eða samhengið, samanstendur því af orðinu (o) sem er til skoðunar, tveimur orðum á 

undan því og eftir, sem og þeim mörkum (m) sem orðunum tveimur á undan hefur verið 

úthlutað af markaranum. Allar þessar upplýsingar má nota til að búa til sérkennaþátt. Þannig 

gæti einn einfaldur þáttur verið: 

 oi = að og mi = cn (nafnháttarmerki) 
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Öllu flóknari þáttur gæti verið: 

 oi-2 = bjó oi-1 = til, mi = neko 

sem lýsir því þegar bjó til fer strax á undan karlkynsnafnorði í þolfalli eintölu. 

Þáttafallið skilar 1 ef viðkomandi þáttur finnst, en annars 0. 

6.3 Geislaleit 

Meginhlutverk markara er að finna þá markaröð sem skorar hæst. Eitt mark gæti skorað afar 

hátt í ákveðnu samhengi án þess að vera hluti af þeirri markaröð sem verður fyrir valinu. 

Tökum sem dæmi eftirfarandi setningu: 

 Ég hélt að vera hans í sveitinni yrði honum til góðs. 

Það er hætt við því að markið sng (sagnorð í nafnhætti) skori hátt fyrir orðið vera, enda fer 

það á eftir að sem gæti verið greint sem nafnháttarmerki. Vera sem kvenkynsnafnorð í 

nefnifalli (nven) er mun sjaldgæfara í þessu samhengi og því augljóst að sng fær fleiri stig. Ef 

markarinn er vel hannaður ætti val á röngu marki að hafa áhrif á stigagjöf þeirra marka sem á 

eftir koma. Þannig er mun algengara að sjá hans fara á eftir fallorði en sagnorði og því ætti 

markaröð þar sem vera er greint sem nafnorð að skora hærra. 

Öll líkön sem vinna með faldar breytur (e. hidden variables), eins og til að mynda HMM (sjá 

kafla 5.4) eða Stagger, þurfa að finna bestu mögulegu markaröð, þ.e. þá röð marka sem 

samanlagt skorar hæst. Það verkefni er yfirleitt kallað afkóðun (e. decoding). Algengasta 

afkóðunar-algrímið í málvinnslu er kennt við Viterbi og er dæmi um kviklega forritun (e. 

dynamic programming), það er að segja forritun þar sem verkefnið er brotið niður í smærri 

verkefni og geymt í minni þannig að ekki þurfi að vinna það að nýju (Jurafski og Martin, 

2009:218).  

Östling valdi að nota fremur geislaleit (e. beam search) við gerð Staggers. Geislaleit er dæmi 

um brjóstvitsleitaralgrím (e. heruistic search algorithm), þ.e. algrím sem leysir vanda á fljótari 

hátt en hefðbundin algrím og oftast með álíka nákvæmni. Geislaleit notar BFS-leit (e. 

breadth-first-search) til að byggja leitartré og á hverri hæð trésins eru allar mögulegar 

greinar búnar til en aðeins ákveðinn fjöldi þeirra sem hæsta skorið fá geymdar í minni og 

raðað eftir því hversu hátt þær skora. Aðrar greinar eru „skornar af“ trénu. Geislaleit er því 
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sambærileg hinu svokallaða best-search-first algríminu að öllu leyti nema hvað það 

síðarnefnda sker engar greinar af. Geislaleit er því fljótvirkari. Að endingu er sú leið í gegnum 

tréð sem skorar hæst valin sem besta mögulega röð. 

6.4 Orðaívefja 

Orðaívefja (e. word-embedding) vísar til þeirra tækni að varpa orðum úr tilteknu orðasafni 

yfir í vigur (e. vector) rauntalna. Fyrsta skrefið felst í því að búa til fylki (e. matrix) sem hefur 

einn dálk og eina röð fyrir hvert orð. Fylkið geymir upplýsingar um stöðu orða í textasafninu 

sem er til skoðunar með því að gefa hverjum reit (x,y) gildi eftir því hversu oft orðið x stendur 

með orðinu y. Því næst er þessum upplýsingum þjappað saman í vigur af fastri stærð fyrir 

hvert orð. Hugmyndin er sú að þau orð sem eru lík hvað varðar t.d. merkingu eða stöðu 

innan setningar fái sambærilega vigra. 

Orðaívefjur má nota á ýmsan hátt innan máltækninnar, m.a. til að reikna út merkingarlegan 

skyldleika orða eða setningafræðileg líkindi. Þær hafa þann ótvíræða kost að inntak þeirra 

getur verið ómörkuð málheild sem býður upp á það sem kallað er viðgjafarlaust nám (e. 

unsupervised learning). Viðgjafarlaust nám felur í sér að tölvan lærir án þess að bera sín svör 

saman við fyrirframgefið rétt svar. Þegar markari les markaða málheild getur hann borið 

ágiskanir sínar saman við rétt svar og því er um viðgjafarnám (e. supervised learning) að 

ræða í því tilviki. 

Mismunandi aðferðir eru til við vörpun fylkis yfir í vigra. Má hér nefna SVD, sem stendur fyrir 

singular value decompositon (Deerwester et al., 1988), skip-gram (Mikolov, Chen, Corrado og 

Dean, 2013) og CPOW, sem er skammstöfun fyrir continuous bag of words (Mikolov, 

Sutskever, Chen, Corrado og Dean, 2013). Mismundi aðferðir skila mismunandi tegundum 

orðaívefja sem henta misvel fyrir ólík verkefni. Turian o.fl. (2010) sýndu  fram á að nota má 

WE-orðaívefju, sem kennd er er við Collobert og Weston (Collobert og Weston, 2008; 

Collobert o.fl. 2011), sem sérkennaþætti til að auka nákvæmni nafnaþekkjara. Þá má tala um 

hálf-viðgjafarlaust nám þar sem upplýsingar um eigindir orða eru fengnar úr ómarkaðri 

málheild og nýttar til að bæta ferli sem byggir á viðgjafarnámi. Það sem einkennir WE-

orðaívefju er að þar hafa þau orð, sem koma tíðum fyrir í sama setningarlega umhverfi (og fá 

því oft sama mark), svipaðan vigur að því leyti að stök í sama sæti vigursins hafa sama gildi. 
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7. Stagger 

Stagger var upprunalega þróaður af Robert Östling og náði framúrskarandi (e. state-of-the-

art) árangri við mörkun sænskra texta, eða um 97% nákvæmni (Östling, 2012). Stagger 

byggir að mestu á algrími Collins (2002) sem hvílir á meðaltals-skynjunarneti (e. avereged 

perceptron) og þáttaföllum (e. feature functions). Í grein sinni hafði Collins sýnt fram á að 

skynjunarnet virki betur en líkön byggð á hámarksóreiðu (e. maximum-entropy), sem þá 

höfðu töluvert verið notuð til mörkunar enda sveigjanleg hvað varðar þá sérkennaþætti sem 

fella má inn í líkanið. Collins nýtir sér að mestu þá sérkennaþætti sem Ratnaparkhi hafði 

notað þegar hann þróaði sinn markara, sem byggði á hámarksóreiðu-líkani (Ratnaparkhi, 

1996). 

7.1 Skynjunarnet aðlagað að mörkun 

Í dæminu sem var tekið í kaflanum á undan um skynjunarnet var inntakið rauntölugildi (gildi 

x og y). Markarar vinna hins vegar með orð og mörk, en ekki tölur, og þarfnast því annarrar 

nálgunar. Skynjunarnet Staggers tekur inn þáttaföll sem skila 1 eða 0. Um þau var fjallað í 

kafla 6.2.2. Þáttaföllin lesa inn mark og það samhengi sem það er skoðað í og skila 1 ef 

markið finnst í viðkomandi samhengi en annars 0. Það gildi sem þáttafallið skilar og það vægi 

sem tengist viðkomandi sérkennaþætti er svo margfaldað saman. Annað sem vert er að 

nefna er að skynjunarnet Staggers þarfnast ekki bjagans. 

Skorafall (e. scoring function) Staggers er skilgreint í samhengi við heila setningu. Fyrir röð 

orða o af lengd n í líkani með d sérkennaþætti mætti lýsa skorafalli með eftirfarandi formúlu, 

þar sem v stendur fyrir sérkennaþátt, m fyrir mark og s fyrir sögu: 

 

 

Stagger reiknar skor markaraðar með því að leggja saman skor fyrir hvert mark. Skor fyrir 

hvert mark er fengið með því að leggja saman margefldi vægis og úttaks þáttafalla fyrir alla 

mögulega sérkennaþætti.  

Hæsta markaröð er fundin með því að beita geislaleit af stærð 8 (sjá kafla 6.3). 
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7.2 Sérkennaþættir 

7.2.1 Grunnsniðmát 

Stagger byggir á 16 sniðmátum sem allir sérkennaþættir (e. features) líkansins hvíla á (tafla 

3). Fetar Östling þar að mörgu leyti í fótspor Collins (2002) sem áður hafði tengt þáttaföll 

Ratnaparkhis við skynjunarnet. Tólf þessara sniðmáta eru söguóháð en hin söguháð (e. 

history-dependent). Söguóháð sniðmát vísa aðeins til orða í nánasta umhverfi á meðan 

söguháð sniðmát vísa einnig til mögulegra marka fyrr í setningu. 

Ef við skoðum til að mynda seinasta þáttinn í töflu 3 þá stendur m fyrir mark, o fyrir orð og i 

fyrir stöðu orða og marka í setningu.  

 16) mi = x, mi-1 = y, oi = z,  oi-1 = u 

Þetta sniðmát skoðar markið næst á undan, (mi-1) orðið sem verið er að marka (oi) og orðið 

sem fer á undan (oi-1). 

Skoðum nú þessa setningu: 

 Ég hef þegar hafið töku lífeyris. 

Hér kæmu þrjú mörk til greina fyrir orðið töku. Öll myndu þau tilgreina kvenkynsnafnorð í 

eintölu án greinis en fallið gæti verið þolfall, þágufall eða eignarfall. Ef sambærilegt dæmi 

hefði komið fyrir í þjálfunartexta, þ.e. „hafið töku“ þá væri til eintak af þessu sniðmáti sem 

liti svona út: 

 mi = nveo, mi-1 = ssg,  oi = töku, oi-1 = hafið 

Auk þessara 16 sniðmáta býður Stagger upp á séríslenska sérkennaþætti og að nota 

orðaívefjur sem Collobert og Weston þróuðu (sbr. umfjöllun í 6.4). Fjallað er nánar um 

notkun orðaívefja í kafla 7.3 en fyrst verður rætt um íslensku þættina. 
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Söguóháðir sérkennaþættir 

1) mi = x, oi = y, i = n 

2) mi = x, oi = y, i = 1, c(i) 

3) mi = x, oi-1 = y,  oi = z 

4) mi = x, oi = y,  oi+1 = z 

5) mi = x, oi-1 = y,  oi = z,  oi+1 = u 

6) mi = x, oi-2 = y,  oi-1 = z,  oi = u 

7) mi = x, oi = y,  oi+1 = z,  oi+2 = u 

8) mi = x, oi+{-2, -1, 1, 2} = y 

9) mi = x, forskeyti{1, 2, 3, 4}(oi) = y, i=1, c(i) 

10) mi = x, viðskeyti{1, 2, 3, 4}(oi) = y, i=1, c(i) 

11) mi = x, k(i), “-” = Є oi 

12) mi = x, k(i), k(i+1) 

Söguháðir sérkennaþættir 

13) mi = x, mi-1 = y 

14) mi-2 = x, mi-1 = y, mi = z 

15) mi = x, mi-1 = y, oi = z 

16) mi = x, mi-1 = y, oi = z,  oi+1 = u 

Tafla 3: Grunnsniðmát fyrir sérkennaþætti Staggers. mi táknar mark í stöðu i. n er fjöldi orða í 
setningu. oi táknar orð (lágstafa) í stöðu i. c(i) er hástöfun orðsins (nei, já eða óvitað) en k(i) er gerð 
tókans (t.d. tala, latneskt letur eða tákn). forskeyti/viðskeyti(oi) er forskeyti eða viðskeyti orðsins oi 
af lengd k. x, y, z og u eru fastar sem hafa fast gildi fyrir hvern þátt. 

7.2.2 Sniðmát fyrir íslenska útgáfu Staggers 

Öll sniðmátin að ofan eru óháð tungumáli og því er auðvelt að aðlaga Stagger að 

mismunandi tungumálum. Beygingarfræði íslenskunnar er mun flóknari en sænskunnar enda 

skilaði Stagger ekki nema 91,29% nákvæmni þegar hann var notaður lítt breyttur á íslenskan 

texta. Því prófuðu Hrafn og Östling sig áfram með að bæta við nýjum sniðmátum sem 

sérstaklega eru ætluð íslenskunni. 

Mark Drezde og Joel Wallenberg (2008b) höfðu þegar gert tilraunir með að bæta 

séríslenskum þáttum við tvístefnumarkarann sem nefndur var í kafla 2. Í ljósi þess að stór 

hluti þeirra villna sem markarar gera þegar þeir marka íslenska texta tengist röngu falli orða 

einbeittu þeir sér að því að hanna sérkennaþætti sem tækju á þeim vanda. Þeirra nálgun var 

sú að hanna sérstakan fallamarkara sem leiðréttir eftir þörfum fall og kyn nafnorða,  
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Íslenskir sérkennaþættir 

1) fall(oi) = x, forskeyti sagnar = y 

2) kyn(oi) = x, forskeyti sagnar = y 

3) mi = x, forskeyti sagnar = y 

4) mi = x, mark sagnar = y 

Tafla 4: Íslensku sérkennaþættirnir. 

lýsingarorða og fornafna. Þeir skiptu þáttunum í sjö mismunandi flokka en þrír þeirra 

reyndust bæta nákvæmni mörkunar. Hrafn og Östling ákváðu að nota þann flokk sem skoraði 

hæst, lítt breyttan, enda var hann þess eðlis að vísa aðeins til marka fyrr í setningu og fellur 

því að kröfum Staggers um einkenni þátta, en þættir mega ekki vísa í mark aftar í setningu 

enda um einstefnumarkara að ræða. 

Þættirnir fjórir sem tilheyra umræddum flokki eiga það allir sameiginlegt að vísa til þeirrar 

sagnar sem fer næst á undan því orði sem er til skoðunar (sjá töflu 4). Þrír þáttanna vísa til 

sagnarinnar sjálfrar en fjórði þátturinn vísar til þess marks sem sögninni hefur verið úthlutað. 

Þeir eru aðeins virkjaðir ef mögulegt mark sem er til skoðunar hefur skilgreint fall eða kyn. 

Í stað þess að nota alla orðmynd sagnarinnar er klipið aftan af henni, ýmist einn, tveir eða 

þrír stafir. Þannig hefur þátturinn almennari skírskotun. Sömu þættir myndu til dæmis 

tengjast orðunum móður og ömmu í þessum tveimur setningum: 

1) Ég skrifa móður minni bréf 

2) Þú skrifar ömmu þinni tölvupóst 

Þar sem orðmyndirnar móður og ömmu hafa sama kyn, fall og mark myndu allir þættirnir þar 

sem t.d. einn stafur væri klipinn af skrifa og tveir af skrifar mynda sömu þætti. 

Það vakti athygli Hrafns og Östlings að þessir séríslensku þættir fækkuðu villum aðeins um 

1.5% þegar þeir voru tengdir Stagger en Dredze og Wallenberg höfðu náð að fækka villum 

um 4,6% þegar þeir tengdu fallamarkarann við sinn markara. Höfðu þeir enga tiltæka 

skýringu á því (2013:113). 
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7.2.3 Orðaívefja 

Stagger getur lesið inn orðaívefju af gerð Colloberts og Westons (sjá kafla 6.4) og nýtt sem 

sérkennaþætti. Hver þáttur samanstendur þá af stöðu staks í vigri (sætistölu), stakinu sjálfu 

(rauntölu) og marki. Ef við tökum sem dæmi tvö orð, hundur og köttur, og ímyndum okkur að 

tíunda stak hvors orðs sé 0,3543, þá myndi sá þáttur sem tilgreinir 10. stak, rauntöluna 

0,3543 og markið nken  skila 1 fyrir bæði orðin.  

 

7.3 Markasía 

Eins og umfjöllunin um sérkennaþættina hefur væntanlega sýnt geta þættirnir orðið æði 

margir. Ratnaparkhi (1996) hafði sýnt fram á að auka má bæði hraða og nákvæmni með því 

að taka ekki til greina öll mörk markamengis fyrir hvert orð. Stagger fer þá leið að ef orð er 

þekkt (kemur fyrir í þjálfunartexta) þá eru aðeins þau mörk sem þar koma fyrir tekin til 

greina. Ef orð er óþekkt þá eru möguleg mörk handvalin úr mengi marka sem til greina koma. 

Þessi nálgun skapar hins vegar vanda við þjálfun því þar eru engin orð óþekkt. Það myndi 

leiða til óvenju mikillar nákvæmni að beita ofangreindri aðferð en þar sem Stagger er 

villudrifinn og lærir eingöngu af villum þá myndi það leiða til minni nákvæmni við mörkun 

annars texta. Við þjálfun eru þau orð sem koma þrisvar sinnum eða sjaldnar fyrir í 

þjálfunarsafni því meðhöndluð á sérstakan hátt. Í því tilviki eru þau mörk sem koma fyrir í 

þjálfunartexta, auk marka úr mengi opinna orðflokka, skoðuð.  

Hægt er að hafa áhrif á markasíuna með því að tengja Stagger við orðmyndasafn (t.d. BÍN 

fyrir íslensku) og orðagiskara en um það verður rætt í kafla 7.6. 
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Mynd 1. Algrími fyrir þjálfun Staggers. 
 

7.4 Þjálfun Staggers 

Stagger er þjálfaður á samskonar hátt og önnur líkön sem hvíla á skynjunarneti (sjá kafla 

6.1). Í upphafi er vægi allra þátta núllstillt. Því næst les hann inn eina málsgrein8 í 

þjálfunartexta í einu og sendir til mörkunar.  Stagger skilar þeirri markaröð sem fær hæsta 

skor miðað við núverandi líkan. Því næst er ítrað yfir hvert mark markaraðar og hvern 

mögulegan þátt. Vægi hvers þáttar er uppfært á þann hátt að bætt er við mismuni á annars 

vegar úttaki þáttafalls sem fær rétt mark sem inntak og hins vegar úttaki þáttafalls sem fær 

sem inntak það mark sem markarinn giskaði á. Ef markarinn giskaði á rétt mark þá helst 

vægið því óbreytt, en að öðrum kosti hækkar það eða lækkar.  

Ef Stagger myndi giska á að mark orðsins vera, í tilteknu samhengi, væri sg (nafnháttur) en 

rétt mark væri hins vegar nven (kvenkynsnafnorð í nefnifalli eintölu) þá myndi hann ítra yfir 

alla þá sérkennaþætti sem áttu hlutverk í ákvarðanatökunni og leiðrétta vægi þeirra. Tveir 

þáttanna á vegi hans yrðu án efa þeir sem byggja á fyrsta sniðmáti (sjá töflu 3) og litu til 

orðmyndar og marks.  

mi = sg, oi = vera 

mi = nven, oi = vera 

Sá fyrri myndi í þessu tilfelli lækka í vægi en hinn hækka. 

                                                      

8  Þjálfunartexta er þegar skipt upp í málsgreinar og lesmálsorð á þann hátt að eitt lesmálsogð 
og mark þess er í hverri línu og aukabil er á milli setninga. 
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Sem fyrr segir þá byggir Stagger á meðaltals-skynjunarneti. Hrafn og Östling töldu það að 

reikna meðaltal eftir hverjar 4096 setningar leiða til viðhlítandi nákvæmni án þess að koma 

um of niður á hraða (2013:107).  

7.5 Meðhöndlun óþekktra orða 

Óþekkt orð orsaka nokkuð stóran hluta þeirra villna sem markarar gera. Annað vandamál 

þessu tengt er markaskortur eða það sem kallað er tag profile gap á ensku. Það hendir þegar 

orðmynd er í gagnasafni en ekki öll möguleg mörk þess. Sem dæmi mætti taka orðmyndina 

konu sem getur verið í þolfalli, þágufalli eða eignarfalli. Ef þjálfunarsafnið innihélt ekki 

þágufallsmyndina þá vantar það mark og getur það valdið villu og ónákvæmni.  

Tilraunir Hrafns og Östling leiddu í ljós að þegar Stagger var beitt án nokkurra sértækra 

úrlausna fyrir óþekkt orð þá náði hann aðeins 66,06% nákvæmni við mörkun óþekktra orða.  

Tvær leiðir eru mögulegar til að bæta nákvæmnina, annars vegar að finna leið til að marka 

óþekkt orð af meiri nákvæmni og hins vegar að fækka óþekktum orðum.  

Stagger býður upp á báðar leiðirnar, hina fyrrnefndu með því að nota orðagiskarann 

IceMorphy en hina síðarnefndu með því að lesa inn orðmyndasafn. 

7.5.1 IceMorphy 

Þegar orð vantar í þjálfunarsafn þarf að leita annarra leiða til að finna mark þess. Algeng leið 

er að skoða formgerð orðsins og nýta upplýsingar um t.d. forskeyti og viðskeyti til að giska á 

mögulegt mark. Weischedel o.fl. (1993) lögðu til sérkennaþætti sem byggja á 

beygingarlegum eigindum orðmyndar og stafsetningu. Með því að skoða viðskeyti orðs, 

hvort fyrsti stafur væri hástafur og hvort orð innihéldi bandstrik létu þeir líkan sitt giska á rétt 

mark. Þannig bendir hástafur til að mynda til sérnafns, bandstrik til nafnorðs og endingin -

able (í ensku) til lýsingarorðs. 

IceMorphy er orðagiskari sem Hrafn Loftsson bjó til með það fyrir augum að styðja við 

IceTagger, en hann getur einnig staðið sem sjálfstæð eining sem aðrir markarar geta nýtt sér 

(Hrafn Loftsson, 2007). Hann beitir þremur mismunandi aðferðum við að giska á mögulegt 

markamengi orða: hann greinir beygingarflokk orðs, mögulega orðasamsetningu og að 

lokum, ef allt um þrýtur, er ending orðs skoðuð.  



31 

Fyrsta skrefið er að reyna að flokka orð í beygingarflokk með því að skoða endingu. 

IceMorphy gerir ráð fyrir 18 mismunandi flokkum fyrir nafnorð, fimm fyrir sagnorð og fimm 

fyrir lýsingarorð. Því næst er stofn leiddur af orðinu og leitarstrengir myndaðir með því að 

skeyta öllum mögulegum viðskeytum beygingarflokks við stofninn. Þá er leitað að 

orðmyndum í orðasafni. Nota má hvaða orðasafn sem er en sjálfgefið er að leita í orðasafni 

sem leitt var af OTB. Ef orðmynd finnst sem tilheyrir sama beygingarflokki þá skilar 

IceMorphy marki þeirrar orðmyndar, aðlagar hana með hliðsjón af endingu hins óþekkta orðs 

og skilar svo sem mögulegu marki. 

Hrafn tekur sem dæmi orðmyndina hesturinn. Ef það finnst ekki í gagnasafni þá kannar 

IceMorphy mögulegar endingar, sem geymdar eru í sér skrá. Hér kæmi –urinn til greina en þá 

væri stofninn hest. Endingin –urinn bendir til þess að orðið sé karlkynsorð og möguleg 

viðskeyti eru t.d. –i, -s og –ar. IceMorphy athugar hvort hann finni orðmyndirnar hest-i, hest-

s, hest-ar og ef einhver þeirra finnst er marki þess skilað til baka. Það mark inniheldur 

nauðsynlegar upplýsingar um orðflokk og kyn. Þá er aðeins eftir að breyta markinu, með 

hliðsjón af endingunni –urinn, þannig að það standi fyrir nafnorð í nefnifalli og með greini 

(Hrafn Loftsson, 2007:66‒67). 

Ef beygingarflokkagreinirinn skilaði ekki niðurstöðu kannar IceMorphy hvort um sé að ræða 

samsett orð. Það gerir hann með því að nema á brott æ stærri hluta framan af orði og leita í 

grunni að þeim orðhluta sem eftir er. Ef hann finnst þá er litið svo á að það sé sjálfstætt orð 

sem myndar seinni hluta samsetts orðs. Mark þess ætti því að eiga við samsetta orðið. 

Ef hvorug þessara aðferða skilar árangri þá er eingöngu horft á viðskeytið og mörk leidd út 

frá því. IceMorphy hefur aðgang að lista yfir endingar og möguleg mörk. Sjálfgefið er að nota 

lista sem leiddur var af OTB með því að taka allar endingar sem eru 1 – 5 stafir að lengd (svo 

fremi sem afgangurinn sé ekki minni en tveir stafir) og skrá ásamt mögulegu marki. Ef ending 

og mark koma ekki fyrir oftar en tíu sinnum þá er því sleppt. 

7.5.2 Gögn úr Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls 

Þegar Stagger er þjálfaður er mögulegt að veita honum aðgang að orðmyndasafni sem 

geymir orðmyndir, lemmu, mark og tíðni. Tíðni er yfirleitt 0 þegar gögn eru fengin úr 

orðabók en getur verið nýtt ef um er að ræða markað orðsafn. Upplýsingum úr orðasafni er 

bætt við þá orðabók sem markarinn býr til úr orðaforða þjálfunarsafns. Þetta hefur þau áhrif 
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að markasían (sjá kafla 7.3) ætti að hleypa fleiri mörkum í gegn fyrir hvert orð (því gott 

orðasafn dregur mikið úr markaskorti) og færri orðmyndir eru greindar sem óþekktar og fá 

því úthlutað því markamengi sem orðasafnið inniheldur fyrir viðkomandi orðmynd í stað þess 

að ítrað sé í gegnum öll möguleg mörk opinna orðflokka. 
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8. Framkvæmd og niðurstöður krossprófana 

8.1 Undurbúningur gagna: 

Áður en hægt var að hefjast handa við þjálfun og mörkun með Stagger þurfti að forvinna 

gullstaðlana og skipta þeim upp í þjálfunar- og prófunarsöfn. Einnig þurfti að sækja gögn úr 

BÍN og breyta yfir á rétt snið og búa til orða- og endingasafn fyrir IceMorphy. 

8.1.2 Þjálfunar- og prófunargögn 

Við könnun á nákvæmni markara er yfirleitt beitt svokallaðri tífaldri krossprófun (e. 10-fold 

cross-validation). Þá er þeirri mörkuðu málheild sem er til umráða skipt í tíu jafnstóra hluta 

og markarinn keyrður 10 sinnum. Í hvert skipti nýtir markarinn níu hluta sem þjálfunarsafn 

og þann tíunda sem prófunarsafn. Markarinn er þjálfaður á þjálfunarsafninu og markar svo 

prófunarsafnið. Eftir tíu ítranir hefur markarinn því markað alla málheildina. 

Heildarnákvæmni markarans er svo reiknuð út með því að finna meðaltal úr öllum tíu 

prófununum. 

Þetta verkefni snýr líka að mörkun mismunandi textategunda og því þurfti einnig að skipta 

MÍM-gulli í álíka stór þjálfunargögn þar sem einni textategund var haldið utan við safnið í 

hvert sinn. 

OTB: 

Á vefsíðunni www.malfong.is má nálgast þjálfunargögn fyrir OTB og voru þau nýtt, enda er 

þá stuðst við sömu skiptingu og notuð hefur verið í fyrri tilraunum. Hins vegar þurfti að 

breyta einstaka mörkum til að laga að markamengi MÍM-gulls þannig að samanburður á milli 

gullstaðla yrði marktækur og eins til þess að hægt yrði að sameina gullstaðlana tvo án innra 

ósamræmis. Eftirfarandi breytingar voru gerðar: 

 Öllum mörkum nafnorða sem enduðu á -m (mannanöfn) eða -ö (örnefni) var breytt 

þannig að þau enda nú á -s (sérnöfn).  

 Alls staðar þar sem orðin um, frá, til og eftir komu fyrir á undan að var þeim breytt úr 

atviksorði yfir í forsetningu. 
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 Mörk allra tölugilda sem flokkuð voru sem frumtala (tf...) og voru rituð með 

tölustöfum var breytt í ta.  

 Allar skammstafanir voru merktar sem as. 

Allar voru þessar breytingar framkvæmdar vélrænt og því er óhjákvæmilegt að einhverjar 

villur hafi slæðst með. Þannig er ekki alltaf rétt að greina smáorðin um, frá, til og eftir sem 

forsetningu þótt að fari á eftir. Setningarnar tvær hér að neðan sýna þetta skýrt: 

 1) Hann fór til útlanda til (fst.) að kaupa sér föt. 

 2) Hann átti það til (ao.) að vera nokkuð sífursamur. 

Í fyrri málsgrein er um forsetningu að ræða enda fer til þar á undan fallsetningu. Í seinni 

málsgreininni er því hins vegar ekki fyrir að fara heldur er hér um að ræða sagnarsambandið 

að eiga e-ð til. Þau dæmi eru hins vegar miklu fleiri þar sem smáorðin eru réttilega greind 

sem forsetningar og var því ákveðið að fara þessa leið.  

Þá er enn ósamræmi á milli gullstaðlanna varðandi skammstafanir. Í MÍM-gulli eru 

skammstafanir yfirleitt meðhöndlaðar sem ein eining. Þannig er skammstöfunin m.a. mörkuð 

sem as. En þó kemur fyrir að hver stafur ásamt punkti sé greindur sér sem as, þ.e. m. og a. Í 

OTB eru skammstafanir hins vegar alltaf brotnar niður enda voru þær áður meðhöndlaðar 

sem stök orð og greind sem slík. 

Í OTB eru erlend mannanöfn greind sem sérnafn en í MÍM-gulli eru þau yfirleitt greind sem e. 

Ekki var farið í þá vinnu að breyta OTB til samræmis. 

MÍM-gull: 

Í skjalinu sem innihélt leiðréttan gullstaðal MÍM-gulls var setningum ekki raðað eftir 

textategundum heldur höfðu þær blandast saman. Það þurfti því að byrja á því að endurraða 

setningunum þannig að þær væru í sömu röð og í skjölunum 13 sem hvert um sig inniheldur 

einn textaflokk. Til þess var búin til skrifta sem las upprunalegu textaskjölin og raðaði 

leiðréttum gullstaðli upp á nýtt í samræmi við röðun í þeim. Þjálfunarsafn til að beita tífaldri 

krossprófun (þjálfunarsafn MIM-gull1) var því næst búið til með því að beita sömu aðferð og 

hafði verið beitt þegar Stagger var þjálfaður á MÍM-gulli á sínum tíma (Steinþór 

Steingrímsson o.fl., 2015). Þannig verður þessi tilraun sambærileg við þá fyrri. 
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Textaskjölunum 13 var skipt upp í 26 álíka stór skjöl og þjálfunargögn svo búin til með því að 

skeyta þeim saman á mismunandi hátt. 

Einnig þurfti að búa til þjálfunarsafn sem byggði á textategundum þannig að hægt væri að 

þjálfa Stagger á öllum textaflokkum nema einum og prófa markarann svo á þeim flokki 

(þjálfunarsafn MÍM-gull2). Þar sem mikill stærðarmunur er á stærsta flokkinum 

(Morgunblaðstextar) og þeim smæsta (tölvupóstar) var ekki hægt að nýta allt safnið. 

Morgunblaðstextarnir innihalda tæplega 250 þúsund lesmálsorð þannig að þegar 

þjálfunarsafn er búið til án þeirra telur það um 750 þúsund lesmálsorð. Önnur textasöfn 

mega því ekki vera stærri en sem því nemur þannig að í öðrum tilvikum er aðeins hluti hvers 

texta tekinn með í þjálfunarsafnið. 

Til að hægt væri að gera marktækan samanburð á nákvæmni mörkunar þegar markarinn er 

þjálfaður á annars vegar öllum textaflokkum og hins vegar öllum nema einum þurfti að búa 

til annað þjálfunarsafn fyrir tífalda krossprófun sem aðeins innihélt um 75% textanna 

(þjálfunarsafn MÍM-gull3). Það var gert með því að ítra fjórum sinnum yfir hvert skjal 

þjálfunarsafns MÍM-gull1 og velja í hvert skipti x-hverja setningu þar sem gildi x var 2 í fyrstu 

tveimur ítrunum, því næst 3 og að endingu 40. Á þann hátt var safnið minnkað án þess að 

hlutfall textategunda breyttist. 

OTB og MÍM-gull: 

Þjálfunarsöfn OTB og MÍM-gull1 voru sameinuð í þjálfunarsafnið MÍM-OTB á þann hátt að 

þjálfunartextar hvors safns um sig voru sameinaðir og einnig prófunartextar. Þannig var 

þjálfunartexti 1 úr OTB sameinaður þjálfunartexta 1 úr MÍM-gull1 og prófunartextar 

sameinaðir á sama hátt.  

8.1.2 Beygingarlýsing íslensks nútímamáls 

Nýjasta útgáfa af BÍN var sótt af vef Árnastofnunar og Sigrúnarsniði varpað yfir á 

markamengið. Til þess var notuð vörpunarskrá og python-skrifta sem búin var til í tengslum 

við tilraunir þeirra Steinþórs, Eiríks, og Sigrúnar (2015). Vörpunarskránni var breytt lítillega 

þannig að mörk í boðhætti samrýmdust greiningarstreng markamengisins þar sem boðháttur 

er ávallt greindur sem nútíð, en engin tíð var tilgreind í hinni eldri vörpunarskrá né í 

Sigrúnarsniðinu. 
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8.1.3 Orða- og endingasafn fyrir IceMorphy 

Eins og nefnt var í kafla 7.6.1 styðst orðagiskarinn IceMorphy við orða- og endingasöfn sem 

hann notar til að rýna í orðmyndir, endingar og möguleg mörk. Sjálfgefið er að nota söfn sem 

unnin voru upp úr OTB en eins og Hrafn Loftsson og Östling nefna (2013:14)  þá er ráðlegt, 

við prófun á Stagger, að veita IceMorphy aðeins aðgang að söfnum sem tengjast þeim 

þjálfunartexta sem unnið er með í hvert og eitt skipti. Því þurfti að útbúa mismunandi orða- 

og endingasöfn fyrir hvern þjálfunartexta þegar krossprófun var framkvæmd. 

8.2 Þjálfun og mörkun 

Mæling á nákvæmni mörkunar fór fram í fimm lotum: a) tíföld krossprófun á OTB, b) tíföld 

krossprófun á MÍM-gull1, c) tíföld krossprófun á MÍM-OTB, d) tíföld krossprófun á MÍM-gull3 

og e) þrettánföld krossprófun á MÍM-gull2. Í hvert skipti var Stagger þjálfaður og hann 

notaður til mörkunar á þrenns konar hátt:  

1) Hann var þjálfaður með íslenskum málþáttum (ÍM). 

2) Hann var þjálfaður með ÍM og við mörkun var IceMorphy notaður til að meðhöndla óþekkt 

orð og bregðast við markaskorti. 

3) Hann var þjálfaður með ÍM og gögnum frá BÍN og við mörkun var IceMorphy notaður til að 

meðhöndla óþekkt orð (en ekki til að bregðast við markaskorti enda hverfur hann næstum 

alveg þegar BÍN er notuð). 

Ávallt var ítrað 12 sinnum yfir þjálfunargögn. Þetta er á allan hátt sambærilegt við tilraunir 

Hrafns og Östling (2013) nema hvað að hér er ekki markað með hinni upprunalegu útgáfu 

Staggers (án íslenskra málþátta) og orðaívefjan ekki nýtt. Notkun orðaívefju leiddi til 2.2% 

færri villna í tilraunum Hrafns og Östling. Í ljósi þess hve lítill árangurinn var og hversu 

tímafrekt það reyndist þeim að búa til orðaívefjuna var ákveðið að sleppa því í þessari 

tilraun. Auk þess höfðu Steinþór, Sigrún og Eiríkur ekki notað orðaívefjuna við fyrri tilraunir 

við mörkun með MÍM-gulli (2013) og því ekki nauðsynlegt upp á samanburð við niðurstöður 

þeirra. 

Gögn frá BÍN eru ekki með öllu þau sömu og í fyrri tilraunum þar sem einhverjar orðmyndir 

hafa bæst við síðan þá.  
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8.3. Niðurstöður 

8.3.1 Tíföld krossprófun á OTB og MÍM1 

Þegar niðurstöður úr krossprófunum þjálfunarsafns OTB eru bornar saman við niðurstöður 

tilrauna Hrafns og Östling (2013) kemur í ljós að nákvæmnin er svo til hin sama, þrátt fyrir 

þær breytingar sem gerðar voru á markamenginu (sjá kafla 8.1.2 ). Í mælingum þeirra náði 

Stagger 93,70% nákvæmni þegar hann var notaður með bæði IceMorpy og BÍN en nú nær 

hann 93,71% (sjá töflu 5). Þær breytingar á gullstaðlinum sem gerðar voru á sérnöfnum og 

töluföstum höfðu Hrafn og Östling einnig gert þannig að munurinn felst í mörkun 

skammstafana og forsetninga á undan fallsetningum. 

Þegar niðurstöður krossprófana á OTB og MÍM-gull1 eru bornar saman (sjá töflur 5 og 6) sést 

að hlutfall óþekktra orða er hærra þegar krossprófun er framkvæmd á MÍM-gull1.  Þetta 

endurspeglar þá staðreynd að OTB er mun einsleitari en MÍM-gull. Talning á fjölda 

mismunandi orðmynda leiddi í ljós að þær eru um 30% fleiri í MÍM-gulli en OTB þegar jafn 

stór hluti gullstaðlanna er skoðaður.9 

IceMorphy hefur minni áhrif á fækkun villna þegar hann er notaður með MÍM en OTB. Þannig 

fækkar villum um 15,9% í tilfelli OTB en aðeins 5,8% í tilfelli MÍM-gulls. Að sama skapi hafa 

gögn frá BÍN minni áhrif á lækkun hlutfalls óþekktra orða í tilfelli MÍM-gulls. Ein ástæða þessa 

er án efa fjöldi erlendra orða í MÍM-gulli. Í OTB er 401 orð markað sem e en 18.625 í MÍM-

gulli. Það kemur því kannski ekki á óvart, þegar höfð er í huga einsleitni OTB og stærra 

hlutfall óþekktra orða í MÍM-gulli, að nákvæmni úr krossprófunum á MÍM-gull1 er lægri en 

sambærilegar prófanir á OTB, eða 92,74% á móti 93,71% þegar bæði IceMorphy og gögn BÍN 

eru notuð. 

 

  

                                                      

9 Talning fór þannig fram að hálf milljón lesmálsorða OTB var skoðuð (svo til allur gullstaðallinn) 
og jafn mörg lesmálsorð úr MÍM-gulli með því að telja annað hvert lesmálsorð þar til hálfri 
milljón var náð. 
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OTB Alls % Þekkt  
orð % 

Óþekkt  
orð % 

Villur 
% ∆

a 
Villur 
% ∆

b 
Hlf. óþ.  
orða % 

Stagger +MÍ 91,41 93,28 65,83   6,76 

Stagger +MÍ + icemorphy 92,78 93,97 76,45 15,9 15,9 6,76 

Stagger +MÍ + icem. + BÍN 93,71 94,00 52,42 12,9 26,8 0,72 

Tafla 5: Nákvæmni mörkunar þegar Stagger var þjálfaður á gullstaðli OTB (tíföld krossprófun á OTB). 
a) Fækkun villna miðað við tilraunina á undan. 
b) Fækkun villna miðað við fyrstu tilraun (Stagger + MÍ). 

MÍM-gull1 Alls % Þekkt  
orð % 

Óþekkt  
orð % 

Villur 
% ∆

a  
Villur 
% ∆

b 
Hlf. óþ.  
orða % 

Stagger +MÍ 91,34 93,29 67,76   7.67 

Stagger +MÍ + icemorphy 91,84 93,96 66,30 5,8 5,8 7.67 

Stagger +MÍ + icem. + BÍN 92,74 93,97 53,64 11,0 16,2 3,06 

Tafla 6: Nákvæmni mörkunar þegar Stagger var þjálfaður á MÍM-gulli (tíföld krossprófun á MíM-
gull1). 
a) Fækkun villna miðað við tilraunina á undan. 
b) Fækkun villna miðað við fyrstu tilraun (Stagger + MÍ). 

 

Ef niðurstöður eru bornar saman við tilraunir Steinþórs, Sigrúnar og Eiríks (2015) virðist sem 

nákvæmnin standi í stað, þrátt fyrir lagfæringar á gullstaðlinum seinustu misserin. Í þeirra 

tilraunum náði Stagger 92,76%  nákvæmni þegar íslensku málþættirnir, IceMorphy og gögn 

BÍN voru notuð, samanborið við 92,74% nú. Til að ganga úr skugga um að tilraunirnar hafi að 

öllu leyti verið sambærilegar var tilraun þeirra endurtekin, eftir því sem aðstæður leyfðu. 

Sami gullstaðall (óleiðrétt MÍM-gull) var notaður og sama skipting í þjálfunar- og 

prófunartexta. Gögn BÍN voru ekki að öllu leyti þau sömu þar sem nú var notuð nýrri útgáfa. 

Með því að nota BÍN og IceMorphy náðist aðeins 92,41% nákvæmni, í stað 92,76% í 

tilraunum þeirra (sjá töflu 7). Því má staðhæfa að lagfæringar á MÍM-gulli hafi leitt til 0,30 

prósentustiga aukningar á nákvæmni. Hitt er hins vegar óljóst hvað orsakar þennan mun á 

milli mælinga nú og áður en líkast til er orsakanna að leita í því orða- og endingasafni sem 

IceMorphy hafði aðgang að (sjá kafla 8.1.3) því mikill munur er á nákvæmni við greiningu á 

óþekktum orðum (tæp 15%) en lítill á greiningu þekktra orða (0,09%).  
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MÍM-gull óleiðrétt Alls % Þekkt  
orð % 

Óþekkt  
orð % 

Stagger +MÍ + icem. - BÍN (2017) 

Stagger +MÍ + icem. - BÍN (2015) 

92,48 

92,76 

93,70 

93,61 

54,04 

68,97 

Tafla 7: Krossprófanir með óleiðréttri útgáfu MÍM-gulls. Sömu þjálfunar- og prófunartextar voru 
notaðir í báðum tilraunum. Einhver munur var á BÍN þar sem nýrri útgáfa var notuð í seinna skiptið.  

MÍM-OTB Alls Þekkt  
orð 

Óþekkt  
orð 

Villur 
∆

a 
Villur 
∆

b 
Hlf. óþ.  
orða 

Stagger +MÍ 92,28 93,80 68,36   5,97 

Stagger +MÍ + icemorphy 92,84 94,37 68,79 7,3 7,3 5,97 

Stagger +MÍ – icem. - BÍN 93,62 94,49 53,37 10,9 17,7 2,11 

Tafla 8: Nákvæmni mörkunar þegar Stagger var þjálfaður á gullstaðli samsettum úr MÍM-gulli og OTB 
(tíföld krossprófun á MÍM-OTB). 
 

8.3.1 Tíföld krossprófun á MÍM-OTB 

Þegar gullstöðlunum tveimur er skeytt saman nær Stagger 93,62% nákvæmni (með BÍN og 

IceMorphy), sem er 0,88 prósentustigum meira en þegar MÍM-gull var notað eitt og sér, eða 

12,1% færri villur (sjá töflu 8). Hlutfall óþekktra orða fer úr 3,06% niður í 2,11% sem útskýrir 

að hluta til meiri nákvæmni. En á sama tíma fer nákvæmni mörkunar á þekktum orðum úr 

93,97% í 94,49%. 

8.3.2 Krossprófanir á MÍM-gull2 og MÍM-gull3 

Þegar allar textategundirnar þrettán eru markaðar hver um sig, eftir að Stagger hefur verið 

þjálfaður á þjálfunarsafni sem ekki inniheldur texta úr viðkomandi tegund, minnkar 

nákvæmnin, eins og sést í töflu 9. Tíföld krossprófun á MÍM-gull3 (75% af MÍM-gulli) leiðir til 

92,42% nákvæmni þegar IceMorphy og gögn BÍN eru notuð. Meðaltal nákvæmni úr 

sambærilegri krossprófun á MÍM-gull3 (þegar textategundum er markvisst haldið utan við 

þjálfunarsafnið) er hins vegar aðeins 91,10%. 
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 Alls % Þekkt  
orð % 

Óþekkt  
orð % 

Hlf. óþ.  
orða % 

Fréttir RÚV 

Skáldsögur og fræðslutextar 

Textar til upplestrar 

Lagafrumvörp 

Morgunblaðið 

Nemendaritgerðir 

Vísindavefurinn 

Textar af vefmiðlum 

Vefsetur 

Fréttablaðið 

Tölvupóstur 

Blogg 

Hæstaréttardómar 

93,35 

92,48 

92,21 

91,54 

91,38 

91,29 

91,09 

90,97 

90,96 

89,57 

89,41 

89,15 

87,88 

93,82 

93,31 

93,30 

92,36 

93,19 

93,24 

92,72 

92,58 

92,76 

92,78 

92,67 

91,45 

89,48 

65,19 

50,63 

49,79 

65,83 

54,01 

44,41 

47,16 

56,32 

54,08 

45,98 

40,75 

40,59 

52,50 

1,62 

1,95 

2,50 

3,10 

4,62 

4,01 

3,58 

4,46 

4,64 

6,89 

6,28 

4,52 

4,33 

SAMTALS: 91,10 92,80 49,60 3,94 

MÍM-gull2 (75% af MÍM-gulli) 92,42 93,70 53,12 3,16 

Tafla 9: Nákvæmni mörkunar þegar Stagger markaði textategund úr MÍM-gulli sem hann hafði ekki 
verið þjálfaður á. Við þjálfun voru gögn úr BÍN notuð og IceMorphy nýttur til að vinna með óþekkt orð 
við mörkun. 

Í töflu 9 er textategundum raðað upp eftir mörkunarnákvæmni og hún sýnir glöggt að mikill 

munur er á mörkunarnákvæmni sumra textategunda. Sumt kemur ekki á óvart. Það má ætla 

að sumar textategundir séu áþekkar að stíl og efni og styðji því hver við aðra, eins og t.d. 

fréttir RÚV, textar til upplestrar og Morgunblaðstextar. Aðrar tegundir eru sérhæfðari bæði 

hvað varðar stíl og efni og gjalda því meira fyrir það þegar þeim er haldið utan við 

þjálfunarsafnið. Þannig er til að mynda næsthæsta hlutfall lesmálsorða, sem eru annaðhvort 

óþekkt eða þá að rétt mark kemur ekki fyrir í þjálfunarsafni, í hæstaréttardómum (7,33%) 

þrátt fyrir að þar sé hlutfall erlendra orða tiltölulega lágt (0,77%). Stór hluti þessara 

lesmálsorða eru stakir bókstafir sem greindir eru sem nafnorð í gullstaðli en markarinn 

greinir sem x (óþekkt). Í dómunum vísa bókstafirnir oft til einstaklinga eins og títt er í dómum 

en í öðrum textategundum eru þeir oftast eingöngu greindir sem x og fyrir vikið kemur rétt 

mark aldrei fyrir í þjálfunarsafni. Einnig ber mikið á sérhæfðum skammstöfunum sem koma 

endurtekið fyrir (t.d. MDM, DMDI).  

Hluti erlendra orða er stór í tölvupósti (2,94%) og bloggi (3,51%) en það kemur nokkuð á 

óvart hve algeng þau eru í textum Fréttablaðsins (3,85%) en þar er einnig hæsta hlutfall 
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óþekktra orða eða orða þar sem rétt mark kemur ekki fyrir í þjálfunarsafni (8,62%). Hér er því 

varla hægt að líta á texta Morgunblaðsins og Fréttablaðsins sem samleitan flokk. 

Óþekkt orð, mörkuð með x, eru mun fleiri í tölvupóstum, bloggtextum og ritgerðum 

nemenda en í öðru textum. Oft er um málfars-, innsláttar- eða stafsetningarvillur að ræða en 

einnig t.d. hluta reikningsformúla í nemendaritgerðum. Þá er algengt að orð sé ritað án 

íslenskra stafa í bloggtextum. 
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9. Greining á villum 

9.1 Algengar villur 

Þegar skoðaðar eru algengustu villutegundirnar, þar sem ein villutegund er skilgreind sem 

svo að mark er x í stað y (sjá töflu 10) sést að erlend orð sem eru greind sem sérnöfn skýra að 

stórum hluta hvers vegna nákvæmni er minni með MÍM-gulli en OTB. Erlend orð sem 

mörkuð eru sem karlkynsorð í nefnifalli (nken-s) en ekki erlent orð (e) eru í öðru sæti yfir 

algengustu villurnar þegar MÍM-gull var notað. Í fjórða sæti eru svo orð mörkuð sem 

kvenkynsorð í nefnifalli í stað e. Þessar tvær villutegundir eru afar sjaldgæfar þegar 

krossprófunum er beitt á OTB-gullstaðalinn. Ef tafla 11 er skoðuð, þar sem villutegundir hafa 

verið flokkaðar saman, sést að villur þar sem erlend orð eru ranglega greind sem sérnöfn eru 

8,48% allra villna með MÍM-gulli en aðeins 0,20% með OTB. Enda eru, sem fyrr segir, aðeins 

401 orð greind sem erlend orð í OTB en 18.625 í MÍM-gulli. Einnig eru erlend mannanöfn 

alltaf greind sem sérnöfn í OTB. Það er hins vegar varla hægt að segja að markarinn greini 

orðin alltaf rangt því yfirleitt er sannarlega um sérnafn að ræða. Sem dæmi eru eftirfarandi 

orð sem öll eru greind nken-s í stað e af Stagger: 

 Francesco, Robert, Eurocard, Georges, Technicolor, Nintendo 

Ef þessar villur eru ekki teknar með hækkar nákvæmni Staggers með MÍM-gulli úr 92,74% í 

93,36%. Ef villurnar sem Stagger gerir þegar hann er þjálfaður á óleiðréttu MÍM-gulli eru 

skoðaðar kemur í ljós að þessar villur eru þá mun færri, eða 4.427 í stað 6.191. Ástæðan er 

líkast til sú að áður en leiðréttingarferlið hófst var meira ósamræmi varðandi greiningu 

erlendra sérnafna þannig að stundum voru þau greind sem sérnafn en stundum sem e. Það 

mætti ætla að ósamræmi í gullstaðli leiddi frekar til fleiri villna en hins en í þessu tilviki er því 

öfugt farið. Stagger virðist oftast greina óþekkt orð sem byrja á hástaf sem sérnafn, en ekki 

erlent orð. Fyrir vikið fækkar villum eftir því sem fleiri erlend orð eru greind sem sérnöfn í 

gullstaðlinum. 

Einnig vekur athygli að hlutfall villna þar sem markið sng (nafnháttur) er ranglega valið í stað 

sfg3fn (framsöguháttur, germynd, 3.p., fleirtala, nútíð) er mun hærra með MÍM-gulli. Þessar 

villur virðast flestar orsakast af því að frumlagið er ósagt, það stendur töluvert á undan 

sögninni eða þá að það fer á eftir sögninni. 
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 MÍM-gull OTB 

Villutegund Nr. Hlutfall  
af villum 

Hlutfall af  
fjölda orða 

Nr. Hlutfall  
af villum 

Hlutfall af  
fjölda orða 

aþ > ao 
nken-s > e 
ao > aþ 
nven-s > e 
nveþ > nveo 
nveo > nveþ 
sng > sfg3fn 
ao > aa 
sfg3fn > sng 
nhen > nheo 
nheo > nhen 
sfg3eþ > sfg1eþ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

2,80 
2,06 
1,90 
1,77 
1,38 
1,26 
1,08 
0,94 
0,93 
0,84 
0,84 
0,77 

0,2032 
0,1498 
0,1379 
0,1287 
0,1001 
0,0918 
0,0784 
0,0681 
0,0673 
0,0611 
0,0608 
0,0560 

1. 
299. 
2. 
1503. 
3. 
4. 
7. 
5. 
23. 
10. 
9. 
6. 

2,94 
0,05 
2,21 
0,01 
1,32 
1,22 
1,11 
1,17 
0,59 
0,86 
0,90 
1,15 

0,1850 
0,0034 
0,1391 
0,0005 
0,0832 
0,0767 
0,0701 
0,0735 
0,0371 
0,0544 
0,0568 
0,0727 

Tafla 10: Samanburður á algengustu villum þegar tíföld krossprófun var framkvæmd á annars vegar 
MÍM-gulli og hins vegar OTB. Villutegund er par (x > y) þar sem x stendur fyrir það mark sem Stagger 
valdi en y fyrir rétt mark eins og það kemur fyrir í gullstaðlinum. 

1) ... þó aðrir kjósi fremur það sem þeir kannast við og vita af reynslu að það fer vel í 

hugmyndamaga þeirra. 

2) Ofnæmi fyrir skyldum efnum eins og MDA er ekki óalgengt og geta þá 

ofnæmisviðbrögð fyrir DMDI einnig komið fram. 

Í dæmunum hér að ofan voru undirstrikuðu sagnirnar ranglega markaðar sem sng. Í fyrri 

málsgreininni er frumlagið ósagt og fyrir vikið er ekkert í nánasta umhverfi sagnarinnar sem 

hjálpar markaranum að velja rétt mark. Sögnin kannast er rétt greind en einnig hún er of 

langt frá sögninni til að hjálpa við greininguna því eins og kom fram í kafla 7.2.1 um 

sérkennaþættina þá tilgreina þeir í mesta lagi tvö næstu orð á undan og eftir því orði sem er 

til skoðunar í hvert sinn. Í seinni málsgreininni stendur frumlagið á eftir sögninni og er því 

enn ógreint þegar markarinn velur mark fyrir sagnorðið. 

Ástæða þess að þessum villum hefur fjölgað tengist líkast til helst efni textanna. Hlutfall 

sagnorða sem greind eru sfg3fn í gullstaðlinum er aðeins 0,88% í bókmenntatextunum en 

hærra í öllum öðrum textategundum nema bloggtextum og tölvupóstum. Hæst verður það í 

lagatextum, um 1,9%, og eru villur af þessu tagi líka algengastar þar. Það má álíta sem svo að 

meira fari fyrir fyrstu persónu frásögn í tölvupóstum, bloggi og skáldsögum en oftar rætt um 

þær og þá í t.d. fréttatextum og dómum.  
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Flokkur villna Hlutfall  
af villum – MÍM-gull 

Hlutfall  
af villum - OTB 

Rangur orðflokkur: 
  n í gullstaðli 
  f í gullstaðli 
  l í gullstaðli 
  t í gullstaðli 
  s í gullstaðli 
  a í gullstaðli 
  c í gullstaðli 
  e í gullstaðli: 
     e greint sem sérnafn 
  x í gullstaðli 
  v í gullstaðli 
 

31,84 
  3,34 
  1,43 
  4,38 
  1,09 
  4,33 
  3,85 
  0,98 
  9,85 
    8,48 
  2,25 
  0,31 
 

20,88 
  2,60 
  1,78 
  5,02 
  0,82 
  5,22 
  3,26 
  1,46 
  0,54 
     0,20 
  0,17 
  -- 
 

Réttur orðflokkur: 
  bara fall fallorða: 
  aðrar villur fallorða: 
  atviksorð - röng fallstýring: 
  persónubeygð sagnorð: 
  sagnbót eða lh.þt.: 

68,16 
  21,60  
  28,52 
  7,57 
  5,95 
  0,97 

79,12 
  26,98 
  30,78 
  9,40 
  6,66 
  1,36 

Tafla 11: Flokkur helstu villna þegar framkvæmd var krossprófun með MÍM-gulli annars vegar og OTB 
hins vegar. Rangur og réttur orðflokkur vísar til þess hvort fyrsti stafur greiningarstrengs sé hinn sami 
eða ekki í marki gullstaðals og því marki sem Stagger valdi. 

Þess utan er lítill munur á þeim villutegundum sem algengastar eru og fallgreining heldur 

áfram að orsaka drjúgan part villna. Ef taflan yfir villuflokka (tafla 11) er skoðuð kemur í ljós 

að í 21,60% tilvika er það aðeins fall fallorða sem er ranglega greint og röng fallstýring 

atviksorða og forsetninga á þátt í 7,57% villna. 

Annað sem vert er að gefa gaum eru orð sem ættu að vera greind sem v (vefslóð eða 

tölvupóstfang). Í OTB koma þau orð aldrei fyrir en í MÍM-gulli koma þau fyrir 457 sinnum. Þar 

af greinir markarinn þau rangt 226 sinnum eða í um 50% tilvika og orsakar það 0,31% af 

heildarfjölda villna. Það er að sönnu ekki hátt hlutfall en það vekur athygli hve illa Stagger 

gengur að greina vefslóðir og netföng, nokkuð sem hann ætti að leysa vel af hendi ef hann 

skoðar forskeyti og viðskeyti þeirra. Ástæðan er sú að Stagger tilgreinir ekki v í flokki marka 

sem skal skoða þegar orð finnst ekki. Ef Stagger sér vefslóð sem hann sá ekki í þjálfunarsafni 

þá mun hann ekki taka til greina að hér geti verið um markið v að ræða og greinir því orðið 

yfirleitt ranglega sem nafnorð. 
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Í OTB eru 126 lesmálsorð greind sem x (óþekkt) en 2.787 í MÍM-gulli. Enda orsaka orð sem 

ættu að vera greind sem x 2,07% villna með MÍM-gulli en 0,17% með OTB. Í báðum tilfellum 

greinir Stagger viðkomandi orð rétt í færri en 50% tilfella. Það er því ljóst að markarinn á í 

erfiðleikum með að greina orð sem x. Hér er orsakanna að hluta til að leita í þeirri staðreynd 

að x, rétt eins og v, er ekki hluti af þeim mörkum sem eru skoðuð þegar orð er óþekkt. Það 

væri því ráð að prófa að bæta því við. Hins vegar er hætt við því að það myndi ekki leiða til 

meiri nákvæmni því það er yfirleitt ekkert í umhverfi þessara orða né formi sem hjálpar 

Stagger. Stór hluti þessara orða er ranglega stafsettur og er því í hlutverki mismunandi 

orðflokka í setningunni. Því er ekkert eitt sem sameinar þau. Lítill fjöldi þessara orða í OTB 

skýrist af því að þar er nær alltaf um útgefið og því yfirfarið efni að ræða og að stórum hluta 

skrifað af fólki sem hefur atvinnu af skrifum. Enda eru svo til engin af þeim orðum sem eru 

merkt x þar ranglega stafsett heldur yfirleitt um að ræða staka bókstafi, skammstafanir, 

óhefðbundinn rithátt eða kóða sem hafa slæðst inn í texta (t.d. $\rightarrow$, O$_2$, Hver-

gerði-hvað). 

9.2 Flokkað eftir orsökum villna 

Steinþór, Sigrún og Eiríkur freistuðu þess að greina villurnar sem Stagger gerði eftir að hafa 

verið þjálfaður á MÍM-gulli með tilliti til þess hvað orsakaði villurnar (Steinþór Steingrímsson 

o.fl., 2015:289-90). Sú greining leiddi í ljós að töluverður fjöldi villna, eða 11%, orsakaðist af 

ósamræmi í greiningu á gullstaðlinum. 4,67% tengdist röngum mörkum í gullstaðli. Þetta 

hlutfall var mun hærra en þegar sambærileg greining var gerð eftir að Stagger hafði verið 

þjálfaður á OTB og því var eðlilegt að álíta sem svo að minni nákvæmni stafaði að hluta til af 

ófullkomnum gullstaðli. 

Til að meta lagfæringar á gullstaðlinum var framkvæmd sambærileg greining. 100 villur voru 

valdar á handahófskenndan hátt og þær flokkaðar í sex flokka. 
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Villuflokkur 2015 2017 

Óþekkt 

Mörkun mætti bæta 

Ófullnægjandi samhengi 

Margræð mörk 

Ósamræmi 

Villur í gullstaðli 

16,33 

31,33 

29,67 

7,00 

4,67 

11,00 

26,00 

23,00 

41,00 

6,00 

1,00 

3,00 

Samtals 100,00 100,00 

Tafla 12: Flokkun mörkunarvillna eftir orsökum. 

 

1. Óþekkt orð/orðmyndir: 

Orðið kom ekki fyrir í þjálfunargögnum eða þá að viðkomandi orðmynd kom ekki fyrir 

með réttu marki í þjálfunargögnum. 

2. Mörkun mætti bæta: 

 Markari ætti að geta fundið rétt mark með því að skoða samhengi. 

3. Ófullnægjandi upplýsingar um samhengi: 

Sem dæmi um þessa tegund villna eru þau tilvik þegar of langt er á milli þess orðs sem 

stjórnar falli, kyni eða persónu og orðsins sjálfs. Einnig tilvik þar sem merking skiptir 

máli við val á réttu falli orðs á eftir forsetningu (t.d. má skilja setninguna „Ég sá konu 

fyrir mat“ á tvennan hátt eftir því hvort konu er hér í þolfalli eða þágufalli). 

4. Margræðni: 

 Fleira en eitt mark kemur til greina. 

5. Ósamræmi í gullstaðli við mörkun orðs: 

Orð er ekki alltaf greint á sama hátt í gullstaðlinum. 

6. Villur í gullstaðli: 

Orð er ranglega greint í gullstaðlinum. 
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Þótt þessi talning sé ekki umfangsmikil og deila má um flokkun einstakra villna, einkum hvort 

eigi um að kenna ófullnægjandi samhengi eða því að markari sé ekki nógu góður, þá benda 

niðurstöðu til þess að villum og ósamræmi í gullstaðli hafi fækkað töluvert eftir lagfæringar 

seinustu missera.  
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10. Stagger þjálfaður á mismunandi gullstöðlum og látinn 

marka aðra texta. 

Eins og umfjöllunin hér á undan sýnir fram á þá er erfitt að bera saman nákvæmni 

krossprófunar á mismunandi gullstöðlum. Það að meiri nákvæmni fæst þegar Stagger er 

þjálfaður á og látinn marka texta OTB segir alls ekki að markarinn muni ná meiri nákvæmni 

með þeim gullstaðli þegar hann markar annan texta.  

Til að bera saman gæði gullstaðlanna þriggja (MÍM-gull, OTB og MÍM-OTB) var sú leið farin 

að þjálfa Stagger á einum þeirra og marka svo í kjölfarið fjögur textasöfn sem ekki eru hluti 

af neinum gullstaðlanna. Því næst var hann þjálfaður á hinum tveimur og látinn marka sömu 

textasöfn. Í öllum tilvikum voru gögn frá BÍN notuð við þjálfun og IceMorphy látinn bregðast 

við óþekktum orðum. Textasöfnin sem notuð voru eru þau sömu og Sigrún Helgadóttir 

notaði í sínum tilraunum með gagnamarkarana (2004:7). 

1) Brot úr 13 skáldritum frá 19. öld og fyrri hluta 20. aldar, samtals 6.022 lesmálsorð að 

meðtöldum greinarmerkjum. 

2) Brot úr 9 skáldverkum frá því eftir 1980, samtals 3.601 lesmálsorð að meðtöldum 

greinarmerkjum. 

3) Textar um tölvur og tækni sem voru fengnir úr gagnasafni Morgunblaðsins, úr fréttabréfi 

RHÍ og af vefsíðum ýmissa tölvufyrirtækja, samtals 2.926 lesmálorð að meðtöldum 

greinarmerkjum. 

4) Textar um lögfræði og viðskipti sem voru teknir úr lagasafni, fréttabréfi fjármálaráðuneytis 

og viðskiptablaði Morgunblaðsins, alls 2.776 lesmálsorð að meðtöldum greinarmerkjum. 

Niðurstöður (sjá töflu 13) sýna að mesta nákvæmni við mörkun allra textategundanna næst 

þegar þjálfað er með MÍM-OTB, eða 91,69%. Minnst nákvæmni við mörkun bókmenntatexta 

næst með MÍM-gulli en minnst nákvæmni við mörkun texta um tölvur og tækni annars vegar 

og lögfræði og viðskipti hins vegar næst með OTB. Nákvæmnin sem næst með þjálfun OTB 

og MÍM-gulli er afar svipuð en það skekkir aðeins myndina að umfang bókmenntatextanna 

er tæplega helmingi meira en hinna tegundanna tveggja og þar er markari sem þjálfaður 

hefur verið á OTB að sjálfsögðu betur fallinn til mörkunar.  
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 Bókmenntir - 
eldri % 

Bókmenntir – 
yngri % 

Tölvur og tækni 
% 

Lögfræði og 
viðsk. % 

ALLS % 

OTB 

MÍM-gull 

MÍM-OTB 

90,93 (1,51) 

90,88 (1,30) 

92,03 (1,28) 

93,72 (0,76) 

92,49 (0,83) 

94,39 (0,62) 

85,03 (7,14) 

85,82 (4,92) 

87,39 (4,92) 

89,09 (4,36) 

89,81 (3,35) 

90,45 (3,35) 

90,56 (2,67) 

90,38 (2,08) 

91,77 (2,01) 

Tafla 13: Nákvæmni mörkunar fjögurra ólíkra texta þegar Stagger var þjálfaður á þremur mismunandi 
gullstöðlum. Tölugildi í svigum standa fyrir hlutfall óþekktra orða. Íslenskir málþættir, gögn BÍN og 
IceMorphy voru nýtt við þjálfun og mörkun. 

Það er áhugavert að sjá að með því að skeyta OTB, sem samanstendur einkum af 

bókmennta-textum, við MÍM-gull eykst nákvæmni við mörkun allra tegunda. Það hefur engin 

áhrif á hlutfall óþekktra orða í tilviki texta um tölvur og tækni, og lögfræði og viðskipti, en 

samt hækkar nákvæmnin töluvert. 
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11. Umræður um mögulegar úrbætur og næstu skref 

Af ofangreindri umræðu er ljóst að þótt mörkun með gullstaðli MÍM-OTB skili betri árangri 

en með hinum eldri gullstaðli OTB þá er sitthvað sem má enn gera til að reyna að bæta 

nákvæmni mörkunar. Það má freista þess að bæta Stagger, finna annan og hentugri 

markara, halda áfram lagfæringum á hinum nýja gullstaðli eða stækka hann enn frekar. 

11.1 Lagfæringar á Stagger: 

11.1.1 Meðhöndlun vefsíðna og netfanga 

Það mætti ætla að það væri tiltölulega auðvelt að fækka villum við greiningu á vefsíðum og 

netföngum (v) töluvert með því einfaldlega að bæta v við mengi þeirra marka sem eru 

skoðuð þegar Stagger rekst á óþekkt orð. Stagger skoðar bæði forskeyti og viðskeyti orða og 

bæði „www“ í upphafi vefsíðna og t.d. „.is“ í lok vefsíðna og netfanga ætti að vera mjög góð 

vísbending. Það mætti jafnvel ímynda sér að samfara þeirri lagfæringu myndi greining á 

nafnorðum verða betri. Þegar Stagger sér vefsíðu eða netfang sem kemur þrisvar sinnum 

eða sjaldnar fyrir á meðan á þjálfun stendur þá meðhöndlar hann þau sem óþekkt orð (sjá 

kafla 7.3). Þar sem v er ekki hluti af mögulegu mengi óþekktra orða giskar hann yfirleitt á að 

um nafnorð sé að ræða enda eru þau oftast í keimlíku umhverfi: 

 1) Ég fór á mbl.is /kaffihús í gær. 

 2) Ég sendi honum póst á jon@hi.is / Gullsmára. 

Stagger velur því yfirleitt mark nafnorðs en fyrir vikið er vægi þeirra þátta sem benda til þess 

(t.d. forsetning á undan orði) lækkað. Þessir þættir, sem ættu að öllu jöfnu að vera mjög góð 

vísbending um nafnorð, verða því veikari og gæti það haft áhrif á greiningu nafnorða síðar 

meir. 

Reyndar er líklegt að einhver óþekkt orð verði, eftir þessa breytingu, greind sem v, t.d. ef þau 

enda á -is eða -org, en þær villur verða líkast til mun færri en þær sem Stagger gerir í 

núverandi mynd við greiningu á vef- og netföngum.10 

                                                      

10  Við tilraunir sem nú standa yfir á mörkun á textum Risamálheildar (Steinþór Steingrímsson, 
Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2017) var prófað að marka með Stagger þar sem v 
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11.1.2 Tilraunir með íslenska málþætti 

Í núverandi mynd Staggers eru fáir íslenskir málþættir og þeir eiga það allir sameiginlegt að 

vísa til sagnar fyrr í setningu með það fyrir augum að giska á rétt fall. Því miður gera þeir 

tiltölulega lítið gagn og fækkuðu villum einungis um 1.5% í tilraun Hrafns og Östling (2013). 

Ýmsar ástæður geta legið þar að baki. Ein er sú að margar sagnir geta tekið með sér hvort 

heldur sem er þolfall eða þágufall eða þá að þær taka ýmist eitt andlag eða tvö: 

 1) Ég tók hann (þf.) kverkataki (þgf.) / Þú tókst honum (þgf.) fagnandi 

 2) Hann valdi jakkann (þf.) / Hún valdi honum (þgf.) stað (þf.) við háborðið 

Sú staðreynd að svipuð nálgun leiddi til 4,6% fækkunar á villum hjá Dredze og Wallenberg 

(sjá kafla 7.2.2) ætti þó að gefa ástæðu til að freista að þess að útfæra þættina á annan hátt.  

Villur sem tengjast rangri mynd sagnar eru nokkuð algengar og þrjár þeirra rata inn á listann 

yfir tólf algengustu villurnar: 

sng > sfg3fn 

sfg3fn > sng 

sfg3eþ > sfg1eþ 

Flestar er þær tilkomnar vegna þess að of langt er á milli frumlags og sagnar. Það væri 

reynandi að láta Stagger geyma í minni tölu og persónu þess fallorðs í nefnifalli sem fer á 

undan sögn og nota í nýjum málþætti sem lýsa mætti svona: 

mark=x,  pers. nafnorðs = y, tala nafnorðs = z 

Þá gæti Stagger mögulega lært að þegar t.d. nafnorð í 3.p. ft. fer á undan sagnorði sé 

líklegast um sfg3fn að ræða en ekki sng. 

11.2 Notkun orðaívefju 

Um þessar mundir er unnið að gerð risamálheildar á vegum Árnastofnunar (Steinþór 

Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2017). Hún telur nú þegar um 1,3 

milljarð orða. Það væri reynandi að varpa henni yfir á orðaívefju og nota sem sérkennaþætti. 

                                                                                                                                                                      

var í mengi mögulegra marka og markaði hann þá 334 nafnorð ranglega sem v en um 165.000 
orð réttilega sem v. 
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Vandamálið er hins vegar það að tólið sem býr til CW-orðaívefju11 er hægvirkt og það tók 

Hrafn og Östling tíu daga að vinna með málheild sem taldi um 140 milljónir orða (2013:115). 

Því er hætt við að það yrði tæknilegum erfiðleikum bundið að vinna með svo stóra málheild.  

11.3 Breytingar á gullstaðli 

Eins og tilraunir sýndu fram á þá virkar samsettur gullstaðall OTB og MÍM-gulls betur en hvor 

um sig. Það er því augljós ávinningur af því að skeyta þeim saman þótt hlutfall 

bókmenntatexta verði þá enn á ný í hærri kantinum. Það þyrfti að fara í einhverja aðlögun 

eins og fram kom í kafla 4.2 á mörkun tölufasta, skammstafana, sérnafna og forsetninga á 

undan fallsetningum.  

Þá er ástæða til að ígrunda vel hvort greining erlendra sérnafna sem e en ekki sem sérnafns 

feli í sér einhvern ávinning. Við mörkun gullstaðalsins var farin sú leið að marka öll erlend orð 

sem e nema ef um væri að ræða eiginnafn erlendrar manneskju sem telst einnig íslenskt 

mannanafn. Þá var eiginnafnið greint líkt og um íslenskt nafn væri að ræða en erlenda 

ættarnafnið sem e. Yfirleitt eru þau orð sem mörkuð eru sem e sérnöfn (í um 77% tilvika 

byrja þau á hástaf). Afgangurinn er yfirleitt í hlutverki nafnorða nema ef um er að ræða heila 

setningu á erlendu máli. Fyrir vikið greinir Stagger nær öll erlend sérnöfn sem ekki komu fyrir 

í þjálfunarsafni „ranglega“ sem nken-s eða nven-s. Á meðan á þjálfun stendur er því vægi 

þeirra þátta sem greina erlendu orðin sem nafnorð lækkað. Þessir þættir eru yfirleitt 

nytsamlegir við greiningu nafnorða og fyrir vikið getur þetta leitt til þess að nafnorð eru ekki 

alltaf greind réttilega. Á sama tíma leiðir þetta ekki til þess að Stagger hætti að greina erlend 

orð sem nafnorð. Spurningin er því hvort greining erlendra sérnafna sem e feli í sér einhvern 

ávinning fyrir önnur máltækniverkefni því sannanlega veldur hún ónákvæmni við mörkun. 

Að endingu er vert að skoða hvort ekki megi einfalda mörkun greinarmerkja. Í MÍM-gulli eru 

um fimmtíu mismunandi mörk fyrir greinarmerki enda fær hvert og eitt greinarmerki eigið 

mark. Þannig er markið fyrir punkt [.] en markið fyrir tvo punkta [..]. Í raun eru 16 

mismunandi mörk fyrir misstórar punktasamsetningar. Sú greining þjónar í raun engum 

tilgangi og fjölgar mörkum að nauðsynjalausu. Þetta er sjálfsagt tilkomið vegna þess að ekki 

                                                      

11  http://www.ling.su.se/english/nlp/tools/svek 
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var hugað að þessu í leiðréttingarferlinu, enda koma aðeins 16 greinarmerki fyrir í OTB. Þau 

eru: 

  .  ,  !  ?  ;  :  ...  «  »  (  )  [  ]  _  /  - 

Í MÍM-gulli eru auk ofangreindra greinarmerkja og 16 mismunandi punktasamsetninga 

eftirfarandi mörk: 

 "  '  ´  ---  --  _  ~  =  %  +  *  <  >  \*  {  }  |  ²  °  @ 

Augljóst er að fækka þarf mörkum fyrir greinarmerki í MÍM-gulli en spurningin er hversu 

langt eigi að ganga. Það mætti jafnvel flokka greinarmerki í örfáa flokka eftir hlutverki þeirra 

innan málsgreinar. Þannig eiga punktur, upphrópunarmerki, semíkomma, tvípunktur og 

spurningarmerki ýmislegt sameiginlegt og sama má segja um kommur, sviga, hornklofa og 

gæsalappir. 

Það vekur einnig athygli að íslenskar gæsalappir koma aldrei fyrir í gullstaðlinum. Það er 

bagalegt því fyrir vikið greinir Stagger allar íslenskar gæsalappir yfirleitt sem nafnorð. 

Auðvelt væri að koma í veg fyrir þetta með því að tilgreina allar mögulegar gæsalappir í 

orðasafninu sem Stagger les í þjálfunarferlinu og gefa þeim öllum sama mark. 

11.4 Tilraunir með aðra markara 

Full ástæða er til að halda áfram tilraunum með aðra markara. Tiltölulega auðvelt ætti að 

vera að prófa erlenda gagnamarkara á hinum nýja gullstaðli. Sem dæmi má nefna Stanford-

markarann sem Kristina Toutanova þróaði á sínum tíma en hefur síðan þá verið 

betrumbættur hvað varðar hraða, nákvæmni og stuðning við önnur tungumál (Toutanova 

o.fl., 2003). Einnig væri forvitnilegt að sjá hversu vel LSTM-markarar myndu nýtast við 

mörkun íslenskra texta (sjá kafla 5.4.4). Einnig hefur það sýnt sig, að það að láta nokkra 

markara vinna saman og velja svo það mark sem fær flest atkvæði, getur leitt til meiri 

nákvæmni (sjá t.d. Hrafn Loftsson, 2006). Hugsanlega mætti einnig reyna að átta sig á því 

hvar styrkleikar hvers markara liggja og gefa þeim meira vægi á þeim sviðum. 
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12. Lokaorð 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis var að kanna hvort hinn nýi gullstaðall myndi leiða til 

meiri nákvæmni. Það er töluvert flóknara að spyrja hvort meiri nákvæmni næst með því að 

skipta út gullstaðli heldur en markara. Krossprófanir þar sem mismunandi mörkurum er beitt 

á einn og sama gullstaðalinn skila niðurstöðum sem má bera saman á einfaldan hátt, enda 

eru þvílíkar tilraunir tíðar. Þessu er hins vegar allt öðruvísi farið þegar bornir eru saman tveir 

ólíkir gullstaðlar. Tíföld krossprófun með OTB leiddi til 93,71% nákvæmni samanborið við 

92,74% nákvæmni með MÍM-gulli. MÍM-OTB skilaði 93,62% nákvæmni, töluvert meiri en 

með MÍM-gulli en þó minni en með eingöngu OTB. Ástæður þess að hinn nýi gullstaðall 

kemur verr út úr krossprófunum eru meðal annars þær að hann er ekki eins einsleitur og 

OTB, hann inniheldur hlutfallslega mun fleiri orðmyndir en OTB og miklu fleiri erlend orð og 

orð greind sem x. En um leið á þetta þátt í því að gera MÍM-gull að betri gullstaðli en OTB 

þegar kemur að greiningu á öðrum textum en bókmenntatextum, eins og kom í ljós þegar 

markaðir voru textar sem ekki tilheyrðu neinum gullstaðlanna. Þá kom einnig í ljós að mesta 

nákvæmnin fæst þegar gullstöðlunum tveimur er skeytt saman. 

Það að bera saman krossprófanir með ólíkum gullstöðlum er því í raun ómarktækt – það 

segir lítið um gæði gullstaðlanna. Fyrir vikið má setja spurningarmerki við það þegar sett eru 

markmið um að ná ákveðinni nákvæmni við mörkun, nema gullstaðall sé tilgreindur. Það að 

ná 94% nákvæmni úr krossprófun með MÍM-gulli er í raun mun meiri áskorun en að ná því 

markmiði með OTB. Markari sem þjálfaður er á OTB gæti vel náð 94% nákvæmni við það að 

marka bókmenntatexta en hann stendur sig mun verr þegar kemur að öðrum textum. 

Markari þjálfaður á MÍM-gulli mun líkast til ekki ná 94% nákvæmni við mörkun 

bókmenntatexta en hann mun standa sig mun betur en markari þjálfaður á OTB við mörkun 

flestra annarra textategunda. 

Eins og tilraunir sýndu þá hefur það töluverð áhrif á nákvæmni mörkunar að halda einni 

textategund fyrir utan þjálfunarsafn, en þá lækkaði nákvæmni um 1,32 prósentustig. Þær 

sýndu einnig hve mikill munur er á mörkun mismunandi textategunda. Það verður því að 

hafa það í huga þegar rætt er um nákvæmni mörkunar að hún getur orðið æði misjöfn eftir 

því hvaða texti er markaður. Hins vegar er munurinn minni á milli textategunda þegar 
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markari er þjálfaður á MÍM-gulli og því má segja að uppgefin nákvæmni sé ögn 

merkingarbærari en þegar OTB-gullstaðallinn er notaður. 

Greining á villum, þegar litið er til orsaka þeirra, leiddi í ljós að ósamræmi og villum í MÍM-

gulli hefur fækkað, enda eru niðurstöður úr krossprófun með MÍM-gulli nú hærri en áður, 

92,76% í stað 92,48%. Þó er gullstaðallinn ekki orðinn með öllu laus við villur en spurning 

hversu mikla vinnu á að leggja í frekari leiðréttingu. Hins vegar ætti alvarlega að íhuga það 

hvort ekki sé ástæða til að breyta mörkun á erlendum sérnöfnum, eins og rætt var um í kafla 

11. Og ekki verður hjá því komist að fara í einhverja vinnu við samræmingu á OTB og MÍM-

gulli ef ætlunin er að skeyta þeim saman. 

Það má því ekki vera áhyggjuefni að mörkunarnákvæmni með Stagger hefur nú lækkað 

lítillega frá því sem var þegar hann var þjálfaður á OTB. Við höfum þrátt fyrir það fikrað okkur 

í átt að betri mörkunarnákvæmni og full ástæða er til að halda áfram að stækka og 

betrumbæta gullstaðalinn. 
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Viðauki: Markaskrá 

Markaskráin er lýsandi fyrir bæði gullstaðal OTB og MÍM-gull. Þau greiningaratriði sem komu 

fyrir í upprunalegri útgáfu OTB en ekki í MÍM-gulli eru merkt með (†) en þau greiningaratriði 

sem eru ný í gullstaðli MÍM-gulli eru merkt með (*). 

Dálkur Formdeild Greiningartákn-greiningaratriði 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Orðflokkur 
Kyn 
Tala 
Fall 
Greinir 
Sérnöfn 

n-nafnorð 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn, x-ókyngreint 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall, þ-þágufall, e-eignarfall 
g-með viðskeyttum greini 
s-sérnöfn m-mannanöfn(†), ö-örnefni(†) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Orðflokkur 
Kyn 
Tala 
Fall 
Beyging 
Stig 

l-lýsingarorð 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall, þ-þágufall, e-eignarfall 
s-sterk beyging, v-veik beyging, o-óbeygt 
f-frumstig, m-miðstig, e-efstastig 

1 
2 
 
3 
4 
5 

Orðflokkur 
Flokkur 
 
Kyn/Persóna 
Tala 
Fall 

f-fornafn 
a-ábendingarfn., b-óákveðið ábendingarfn., e-eignarfn.,  
o-óákveðið fornafn, p-persónufornafn., s-spurnarfornafn., t-tilvísunarfornafn. 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn/1-1. pers., 2-2. pers. 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall, þ-þágufall, e-eignarfall 

1 
2 
3 
4 

Orðflokkur 
Kyn 
Tala 
Fall 

g-greinir 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall, þ-þágufall, e-eignarfall 

1 
2 
 
3 
4 
5 

Orðflokkur 
Flokkur 
 
Kyn 
Tala 
Fall 

t-töluorð 
f-frumtala, a-ártöl og fleiri óbeygjanlegar tölur, p-prósentutölur, 
o-fjöldatölur framan við hundrað og þúsund 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn 
e-eintala ,f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall, þ-þágufall, e-eignarfall 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 

Orðflokkur 
Háttur 
 
Mynd 
Persóna 
Tala 
Tíð 

s-sögn (þó ekki lýsingarháttur þátíðar) 
n-nafnh., b-boðh., f-framsöguh., v-viðtengingarh., s-sagnbót,  
l-lýsingarh. nútíðar 
g-germynd, m-miðmynd 
1-1. persóna, 2-2. persóna, 3-3. persóna 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nútíð, þ-þátíð 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Orðflokkur 
Háttur 
Mynd 
Kyn 
Tala 
Tíð 

s-sögn (lýsingarháttur þátíðar) 
þ-lýsingarháttur þátíðar 
g-germynd, m-miðmynd 
k-karlkyn, v-kvenkyn, h-hvorugkyn 
e-eintala, f-fleirtala 
n-nefnifall, o-þolfall 
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1 
2 
 
3 

Orðflokkur 
Flokkur/Fallstjórn 
 
Stig 

a-atviksorð 
a-stýrir ekki falli, u-upphrópun/ o-stýrir þolfalli, þ-stýrir þágufalli,  
e-stýrir eignarfalli, s-skammstöfun(*) 
m-miðstig, e-efsta stig 

1 
2 

Orðflokkur 
Flokkur 

c-samtenging 
n-nafnháttarmerki, t-tilvísunartenging 

1 Flokkur v – netfang eða tölvupóstfang(*) 

1 Flokkur e-erlent orð 

1  x-ógreint orð 

 


