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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um hugbúnað sem framkvæmir sjálfvirka íðorðaleit í íslenskum 
fagtextum. Farið er yfir fræðin sem liggja að baki íðorðum og íðorðaleit, hvaða áhrif íslenskt 
mál hefur á svona verk, og hvaða hugbúnaðarval stendur nú þegar til boða fyrir íðorðaleit. 
Þá er lýst hlutverki hugbúnaðarins í samhengi við verkefni á vegum Stofnunar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum (Árnastofnunar) og hvaða skilyrði fylgja því verkefni. 
Með tilliti til ofangreindra atriða er tilgreint hvaða aðferðaflokkar og stuðningsforrit urðu 
fyrir valinu og hvers vegna ákveðið var að ráðast í smíði á leitarhugbúnaði frá grunni. Næst 
er rakin hönnun hugbúnaðarins sjálfs. Farið er yfir aðal hluta hans - forvinnslu, málvinnslu, 
tölfræðivinnslu og úttak - og lýst útfærslu hvers fyrir sig með tilliti til þeirra ákveðnu aðferða 
sem valdar hafa verið og fræðanna sem liggja þeim að baki. Þá er rædd aðferðafræði 
mælinga, virkni hugbúnaðarins er prófuð og farið er yfir niðurstöður þar að lútandi. 
Hugbúnaðurinn reynist virka vel fyrir það hlutverk sem honum var ætlað; aðferðirnar sem 
hann beitir gefa af sér áreiðanlegar niðurstöður samkvæmt prófunum, og þau stuðningsforrit 
sem hann reiðir sig á standast þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Að lokum er litið aftur 
yfir þróunarferlið, auk þess sem ræddir eru möguleikar á viðbótarvirkni fyrir hugbúnaðinn. 

 

Abstract 
This thesis presents software that performs automatic term extraction on domain-specific 
Icelandic-language texts. The conditions that accompany software development in this kind 
of context are explored, including current theories on extraction methodologies, the most 
impactful features of the Icelandic language, and the availability of existing software in this 
field. In addition, we describe the part our software plays in a terminology project launched 
by The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (AMI), and the conditions to be 
considered in that context. In light of the above, we describe why and how we decided to 
construct the aforementioned software from scratch. The software's design is subsequently 
delineated. We review its primary sections - preprocessing, linguistic processing, statistical 
processing, and output - and describe each one in terms of what methods we chose and why, 
and how they were implemented. Testing methodologies are discussed, after which we 
review the results of testing the software's functionality. We find that the software performs 
well in the role for which it was intended. The methodology it employs delivers dependable 
results, and the support programs it relies on for certain aspects of its functionality are found 
to perform satisfactorily. Lastly, we review the development process, and discuss future 
possibilities for additional functionality in this kind of program. 
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1 Inngangur 
Skráning nýrra íðorða getur verið krefjandi verk, enda er hið mikla og stöðuga framboð birtra 
fagtexta stór áskorun fyrir þann fáliðaða mannafla sem sinna þarf íðorðaleit. Hérlendis hafa 
íðorðasöfn hingað til verið smíðuð handvirkt af sérfræðingum í viðkomandi fögum. Á vef 
Íðorðabanka Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Árnastofnunar) eru yfir 
sextíu slík söfn aðgengileg þó misstór séu (Árnastofnun, e.d.). 

Kerfisbundin íðorðaskráning er þó dýrmæt fyrir viðkomandi fög: Staðlaður orðaforði styður 
við aukna skilvirkni, samræmi í skjölum og leiðbeiningum, og öryggi í samningagerð, auk 
þess sem aðgengileg söfn íðorða geta komið að miklum notum við þýðingarvinnu. Skilvirk, 
sjálfvirk íðorðaleit hefur því lengi verið á óskalista þeirra sem stunda þróunarvinnu á slíkri 
tækni (Ananiadou, 1994). 

Í könnun á íðorðum sem Árnastofnun lagði fyrir skipulagsheildir í fjármálageiranum sést 
hversu mikilvæg íðorð og íðorðasöfn eru talin. Viðhorf þátttakenda til íðorða, sér í lagi 
íslenskra, var afar jákvætt, enda vildu 90,9% nota íslensk íðorð hvenær sem þau byðust. 
Helmingur skipulagsheildanna sagði starfsmenn sína leita íðorða oft í viku, og rúmlega 
helmingur að íðorðavinna væri unnin víða innan vinnustaðarins. Ýmislegt benti þó til þess 
að upp á vantaði með skilvirka söfnun og skráningu, enda töldu 54,5% helsta íðorðatengda 
vandamál vinnustaðarins vera það að íðorðum hefði ekki verið safnað þar sem allir hefðu 
aðgang að þeim, auk þess sem um 20% bentu á úrelta íðorðalista sem sérstakt vandamál, og 
alls 75,0% fyrirtækja og 44,4% stofnana sögðust enga skráningu halda yfir íðorð. Þó var 
yfirgnæfandi vilji fyrir ókeypis aðgangi að traustum íðorðabanka, en samtals 96,0% höfðu 
áhuga yfir meðallagi á slíku (Ágústa Þorbergsdóttir, 2019). 

Það er því greinileg þörf á skilvirkum leiðum til að finna ný íðorð og safna þeim saman. Eins 
og tilgreint verður í ritgerðinni hafa mörg mikilvæg tölvutæk tól verið útbúin fyrir ýmiss 
konar úrvinnslu og geymslu á íslensku efni, en hingað til hefur ekkert forrit verið smíðað 
fyrir sjálfvirka íðorðaleit innan íslenskra fagtexta. Þessi ritgerð til MS-prófs í tölvunarfræði, 
með máltækni sem kjörsvið, lýsir þróun slíks hugbúnaðar. 

Í ritgerðinni er fyrst fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem tengist sjálfvirkri íðorðaleit. 
Skilgreind eru grunnhugtök íðorðaleitar og fjallað um þá aðferðafræði sem þar liggur að 
baki. Lýst er þeim áhrifum sem sérkenni íslensku hafa á íðorðaleit, einkum varðandi ríkt 
beygingarkerfi málsins, frjálslega orðaröð innan setninga, og fjölda samsettra orða. Farið er 
yfir helstu valkosti í hugbúnaðarlausnum, fyrst varðandi hvort og hvaða erlend leitarforrit 
mætti aðlaga í þessum tilgangi, og svo hvaða íslensk málvinnsluforrit gætu nýst til að létta 
róðurinn í hugbúnaði sem smíðaður væri frá grunni. Þá er lýst því hlutverki sem 
hugbúnaðinum er ætlað að gegna í tengslum við íðorðaverkefni á vegum Árnastofnunar og 
hvaða áhrif það hefur á forsendur fyrir hönnun og smíði hans. Með tilliti til allra ofangreinda 
atriða er svo settur fram rökstuðningur fyrir þeirri ákvörðun að smíða hugbúnaðinn frá 
grunni, og fjallað um aðferðafræði og stuðningsforrit sem notuð voru við hönnun hans. 

Næsti hluti ritgerðarinnar fjallar um hugbúnaðinn sjálfan. Teknir eru fyrir þeir fjórir hlutar 
sem hann skiptist í - forvinnsla, málvinnsla, tölfræðivinnsla og úttak - og er hverjum hluta 
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lýst í nánari smáatriðum. Þar er útskýrt hvaða aðferðir voru valdar með tilliti til þeirrar 
hönnunar sem lýst hefur verið; farið er yfir fræðilegar undirstöður þeirra, og því lýst hvernig 
þær eru útfærðar í þessum hugbúnaði. Í forvinnslu er farið yfir hvaða gögn bjóðast til 
íðorðaleitar og hvernig hugbúnaðurinn notar þau. Í málvinnslu er lýst hvernig 
hugbúnaðurinn greinir inntakið málfræðilega með stuðningi frá tilteknum íslenskum 
málvinnsluforritum, og hvernig sú úrvinnsla undirbýr textana fyrir greiningu íðorða. Í 
tölfræðivinnslu eru ræddar þær þrjár aðferðir sem hugbúnaðurinn beitir til íðorðaleitar, hvers 
vegna þær voru valdar eða útbúnar, og hvernig þær virka bæði sjálfstætt og á samhæfðan 
máta. Auk þess er farið yfir aðrar helstu aðferðir í sama aðferðaflokki og tilgreint hvers 
vegna þær urðu ekki fyrir valinu. Í úttaki er svo rædd meðhöndlun þeirra gagna sem 
hugbúnaðurinn skilar af sér og hvaða aðferðum hann beitir til að sía þau niður í viðráðanlega 
stærð. 

Síðasti hlutinn beinir svo sjónum að niðurstöðum þróunarferlisins. Tiltekið er hvaða 
mælingaraðferðum er beitt, hvernig mæligögn eru útbúin, og loks eru ræddar niðurstöður 
prófana. Þá er litið til baka yfir þróunarferlið og rætt hvað má læra af því. Að lokum er farið 
yfir mögulega viðbótarvirkni og því lýst hvernig mætti þróa hugbúnaðinn áfram í fyllingu 
tímans.
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2 Um tilurð hugbúnaðarins 
Í þessum kafla eru tilgreindir þeir þættir sem höfðu mótandi áhrif á hönnun hugbúnaðarins, 
og viðkomandi áhrifum þeirra lýst hverju sinni. Í kafla 2.1 eru kynnt grunnhugtök 
íðorðaleitar og þeir þrír flokkar sem leitaraðferðir almennt tilheyra. Í kafla 2.2 er rætt hvernig 
sérkenni íslenskrar tungu hafa áhrif á leit af þessu tagi. Í kafla 2.3 er lýst úrvali hugbúnaðar 
sem nýta má til íðorðaleitar, bæði erlendra leitarforrita og íslenskra stuðningsforrita. Í kafla 
2.4 er fjallað um verkefni Árnastofnunar, hvaða skilyrði það setur gagnvart hugbúnaðinum, 
og að lokum hvaða aðferðaflokkar og forrit urðu fyrir valinu. 

2.1 Grunnhugtök og aðferðafræði íðorðaleitar 

Skoðum fyrst hvað einkennir íðorð, íðorðaleit og íðorðatexta, og hvernig íðorðaleitir eru 
almennt framkvæmdar óháð því hvaða aðferðum er beitt. 

2.1.1 Skilgreining og eiginleikar íðorða 

Íðorð (e. „terms“, stundum þýtt sem e. „terminology“) í skilgreiningu Arnar Bjarnasonar 
(1991) eru lýsingar hugtaka innan fagmáls. „Þessa skilgreiningu má þrengja og segja, að 
íðorð séu sérfræðiorð í tiltekinni fræðigrein“, segir Örn. Mjög svipaða lýsingu má finna frá 
Höskuldi Þráinssyni (1995). 

Guðrún Kvaran (2005) tekur í sama streng og bætir því við að íðorð sé ekki einskorðað við 
að innihalda einungis eitt orð. Í þessari ritgerð verður stöku sinnum, þegar þörf krefur, gerður 
greinarmunur á „einyrtum íðorðum“ og „fjölyrtum íðorðum“. (Einyrt íðorð gætu reyndar 
kallast „einstæður“ eftir e. „unigrams“, en fyrst það hugtak getur einnig átt við runur af 
öðrum málfræðilegum fyrirbærum á við hljóðön, atkvæði og staka bókstafi, verður 
„einyrtur“ fyrir valinu til að forðast margræðni.) 

Guðrún segir að heitið sé að hluta til þýðing á danska orðinu „fagord“ og komi ósjaldan fyrir 
að það sé kallað „fagorð“ eða „fagheiti“, enda megi færa rök fyrir því að þau heiti séu 
mörgum gagnsærri en „íðorð“. Orðinu „fagorð“ var m.a. beitt sumstaðar í könnun 
Árnastofnunar sem minnst var á í kafla 1. 

En þó að íðorð séu ekki einskorðuð við að innihalda aðeins eitt orð eru þau gjarnan 
einskorðuð við stakt fag, að minnsta kosti í erlendum rannsóknum. Í einni af elstu greinunum 
sem fjallar um íðorðaleit í þeirri mynd sem síðarmeir varð að stöðluðu formi, minnist 
greinarhöfundur sérstaklega á það einkenni íðorða að þau séu einvísandi (e. 
„monoreferential“) og að hvert íðorð vísi gjarnan til eins ákveðins hugtaks innan eins 
ákveðins fags (Ananiadou, 1994). Sá varnagli er reyndar sleginn að þau geti einnig komið 
fyrir í almennri orðræðu, en séu þá án tengsla við neitt sérstakt fag eða sérhæfingu. 

Af ofangreindu má ráða viss einkenni opinberra íðorðalista, þar á meðal að ef þeir eru vel 
yfirfarnir á ekki að vera mikil skörun milli orða á sama lista. Sömuleiðis er ekki sjálfgefið 
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að ítarlegur listi íðorða fyrir ákveðið fag nýtist til þess að leita sömu orðmynda í öðrum 
fögum. 

Af þessu leiðir að ekki er endilega raunhæft að nýta íðorðalista (eða einhverja álíka tegund 
undirbúnings) úr einu fagi til að þjálfa forrit í að bera kennsl á íðorð ef þau eiga sér uppruna 
úr öðrum fögum. Einnig má álykta að forrit sem sjálf búa til slíka lista þurfi að byrja býsna 
nálægt grunni fyrir hvert ólíkt fag. 

2.1.2 Eiginleikar og leitarmælikvarðar íðorðatexta 

Lítum þá til hvernig greina má íðorð innan texta. Skilgreinum fyrst orðið „segð“ eftir 
Höskuldi Þráinssyni (1995) sem samhangandi runu orða. Í samhengi þessarar ritgerðar telst 
segð þá vera orðaruna sem mögulegt er - en ekki sjálfgefið - að sé íðorð. 

Þegar fjallað er um hlutverk íðorða í texta hefur verið gerður greinarmunur á því sem við 
köllum samhengislíki (e. „unithood“) og samheitislíki (e. „termhood“). Kageura og Umino 
skilgreina þessa eiginleika á þann hátt að samhengislíki segðar er hversu mikilvæg hún er 
fyrir málfræðileg vensl þeirra eininga sem mynda málfarslega vel mótaðan texta (e. 
„syntagmatic linguistic units“). Hátt samhengislíki segðar bendir til þess að hún skipti máli 
fyrir textann á málfræðilegan hátt, óháð því hvað orðin í segðinni þýða. Samheitislíki, hins 
vegar, snýst um ætlaða skilgreiningu orðanna. Hátt samheitislíki segðar bendir til þess að 
meining hennar sé mikilvæg innan efnistaka þess fags sem textinn tilheyrir, og þar af leiðandi 
mikilvæg fyrir fagið sjálft, án þess að segðin leiki endilega sérstakt hlutverk í málfræðilegri 
uppbyggingu textans (Kageura og Umino, 1996). 

Í tengslum við íðorðaleit hafa þessi tvö hugtök fest sig í sessi. Þau eru reglulega notuð sem 
viðmið fyrir leitaraðferðir og gjarnan gerð sú krafa að að minnsta kosti öðru þeirra sé þjónað. 
Ein af þekktustu íðorðaleitaraðferðunum, C-gildi, er byggð á báðum þessum eiginleikum og 
nefna greinarhöfundar þá sérstaklega í því samhengi (Frantzi, Ananiadou og Mima, 2000). Í 
yfirferð um leitaraðferðir sem kom út einhverju síðar tilgreina höfundar nýjan flokk 
íðorðaleita, blandaðar nálganir (e. „hybrid approaches“), út frá þeim aðferðum sem sameina 
leit að báðum eiginleikunum (Zhang, Iria, Brewster og Ciravegna, 2008). Nýlegri heimildir 
taka í sama streng. Í grein eftir Kosa o.fl. (2017) eru ræddar fjölmargar leitaraðferðir 
gagngert út frá þessum tveimur eiginleikum, í annarri grein kynnir Kucza (2018) þá sem einu 
heildarflokkunina á tölfræði íðorða, meðan höfundar þeirra þriðju segja tæpitungulaust að 
„Kageura and Umino (1996) defined two of the fundamental concepts of automatic 
terminology extraction: termhood and unithood“ (Rigouts Terryn, Hoste, Buysschaert og 
Lefever, 2018). 

Áður en farið er nánar í hugmyndir ofangreindra höfunda og annarra um hvernig íðorðaleit 
hefur þróast, ber að nefna þrjú hugtök til viðbótar, enda vísa þau skýrt til íðorðaleitar innan 
fagtexta: nákvæmni (e. „precision“), heimt (e. „recall“) og F-gildi (Jurafsky og Martin, 
2019). Ef við gefum okkur textarunu sem tilheyrir einhverju fagi, og forrit sem leitar íðorða 
innan rununnar, er nákvæmni mælikvarðinn á það hversu margar af þeim segðum sem 
forritið fann eru í raun og veru íðorð, meðan heimt er mælikvarði á það hversu mörg íðorð 
forritið fann af öllum þeim sem voru í textanum. F-gildi er svo einn stakur mælikvarði sem 
sameinar nákvæmni og heimt, auk þess að innihalda stuðul sem stilla má til að hygla öðru 
þeirra á kostnað hins. 
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Ekki er þó sjálfgefið að allir þessir þrír mælikvarðar séu ætíð notaðir við íðorðaleit. Eigi að 
greina nákvæmni í texta þarf að skoða hverja einustu segð sem fundin var og skera úr um 
hvort hún teljist vera íðorð. Það verk getur verið tímafrekt og vafist jafnvel fyrir 
sérfræðingum (Frantzi o.fl., 2000). Sé litið til heimtar kemur upp svipað vandamál, 
sérstaklega ef uppruni textans er ekki úr málheild sem nú þegar er búið að greina í þaula. F-
gildi getur því auðvitað liðið fyrir hvort tveggja. Í kafla 4.1.1 verður rætt nánar hvert þessara 
gilda er notað við mælingar á hugbúnaðinum og af hverju. 

2.1.3 Aðferðafræði íðorðaleitar 

Þó að til séu ýmis tilbrigði leitaraðferða er leitarferlið sjálft orðið nokkuð staðlað og sjá má 
grunnútgáfu þess í flestum leitarforritum. (Í ritgerðinni eru ýmist notuð hugtökin 
„íðorðaleitarforrit“, „leitarforrit“, „leitarhugbúnaður“ og „hugbúnaðarlausn“ til að tilgreina 
þau forrit sem framkvæma sjálfvirka íðorðaleit á einhverju tungumáli, þar á meðal forritið 
sem þessi ritgerð fjallar um.) 

Ferlið skiptist í ákveðnar lotur sem oftast eru framkvæmdar í sömu röð, og langflestar 
leitaraðferðir tilheyra einum eða fleiri af þessum lotum. Fyrst er farið gegnum málvinnslu, 
svo tölfræðigreiningu og að lokum, sé því beitt, vélrænt nám (e. „machine learning“, 
stundum kallað „vélanám“ eða „vélanámsaðferðir“). 

Málvinnsla 

Í málvinnslu fyrir íðorðaleit er leitarforrit látið greina inntak út frá málfarslegu sjónarmiði. Í 
því ferli felst gjarnan einhvers konar stöðlun og tilreiðing textans, sem getur tekið á sig ólíkar 
myndir eftir viðkomandi tungumáli. Gróft á litið er textinn venjulega bútaður niður eftir því 
sem hentar fyrir efni hans eða tungumál, málfræði bútanna greind hvort sem er sín á milli 
eða innbyrðis, stök orð flokkuð málfræðilega og varpað á staðlað sniðmát ef þörf krefur, og 
orðhlutar skoðaðir með tilliti til uppbyggingar og uppruna eftir því sem við á. 

Vægi hvers skrefs í ofangreindu ferli getur verið breytilegt, bæði vegna tungumálsins sem 
um ræðir og annarra kringumstæðna viðkomandi leitar (til dæmis hvort viss lýsigögn fylgi 
inntaki). Í kafla 2.2 er fjallað um hvernig málvinnslu þarf að vera háttað fyrir íslenskt mál, 
og í kafla 3.2 er því lýst hvernig hún var útfærð með tilliti til þessa ákveðna verkefnis. 

Tilgangur málvinnslu er að auðvelda leitarforritinu val á þeim segðum sem eru málfræðilega 
líklegar til að innihalda íðorð. Í eldri og einfaldari aðferðum, þar sem málvinnsla var jafnvel 
eina greiningarleiðin, var oft reynt að finna segðir sem voru nafnliðir eða innihéldu slíka liði. 
Þó að enn sé stundum tekið tillit til þessa ákveðna einkennis er langt síðan það hætti að vera 
þungamiðjan í íðorðaleitum, og er málgreining núna frekar notuð sem undirbúningur og 
inntakssíun. 

Fram að seinni hluta 20. aldar virðist málvinnsla hafa verið ráðandi. Ekki er þörf á að rekja 
alla þróunarsöguna, en í ágætis yfirferð Kageura og Umino (1996) um aðferðir til íðorðaleita 
frá 1970 til 1996 má sjá ákveðna aðgreiningu: Mun fleiri dæmi eru um málvinnslu á fyrri 
hluta tímabilsins og snúast þau að mati greinarhöfunda mikið um að finna samhengislíki. 
Þegar sígur á seinni hlutann fara fleiri dæmi um tölfræðigreiningu að birtast og eiga þá 
gjarnan við samheitislíki. 
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Tölfræðigreining 

Við tölfræðigreiningu reynir leitarforrit að reikna líkur þess að tilteknar segðir séu íðorð. 
Slíkir útreikningar geta nýtt sér ýmiss konar upplýsingar, þar á meðal einkenni inntaksins 
sjálfs, vissar tegundir lýsi- og viðbótargagna, og niðurstöður málvinnslu. 

Flestar aðferðir horfa til þess hversu mikilvæg hver segð virðist vera út frá þeim 
upplýsingum sem standa til boða, til að mynda hvort henni bregði oft fyrir, hvort hún virðist 
hafa hærra vægi en aðrar, eða hvort hún líkist á einhvern hátt þekktum íðorðum. Ekki er með 
góðu móti hægt að brjóta greiningarferlið niður í smærri þætti en þessa, eins og gert var með 
málgreininguna hér að framan. Það er mikil fjölbreytni í því hvernig aðferðir í þessum flokki 
útfæra virkni sína; og þar sem tungumál hefur mun minni áhrif á þær hefur málfræði almennt 
ekki sömu stöðlunaráhrif á greiningarferlið. 

Fyrst um sinn voru ekki allir á eitt sáttir um tilkomu tölfræðigreiningar. Ananiadou (1994) 
taldi slíkar aðferðir vera „gross means“ og „not refined enough“; meðan Enguehard og 
Pantera (1995) reyndu að nota þær til að fjarlægja málvinnslu alfarið úr ferlinu og töldu það 
vera „inconvenient to use any predefined linguistics knowledge“. 

Sameining aðferða, blandaðar nálganir og viðbótarvirkni 

Ekki leið þó að löngu þar til báðar aðferðir höfðu fest sig í sessi. Kageura og Umino (1996) 
fullyrða í yfirferð sinni að leitarnálganir séu farnar að nýta bæði málfræðilegar og 
tölfræðilegar aðferðir. Með tilkomu C-gildis aðferðarinnar blönduðu Frantzi o.fl. (2000) 
hiklaust saman málvinnslu og tölfræði. Í þeirri grein sést hvernig ferlið sjálft var farið að 
vera staðlað: Inntakstexti var fyrst unninn málfræðilega, gjarnan með þáttun og mörkun, og 
útkoman notuð sem grunnur til tölfræðireikninga. Þessi sameining og verkaröð beggja 
aðferða varð fljótt svo ráðandi að Zhang o.fl. (2008) lýstu því nokkru síðar hvernig „the trend 
in recent research is to use hybrid approaches, in which unithood and termhood are combined 
to produce a unified indicator, such as C-value“. Verkaröðin hefur haldist til dagsins í dag: 
Kosa o.fl. (2017) tala til dæmis um að enn sé beitt þessum venjulegu „two consecutive 
phases: linguistic processing and statistical processing“. 

Reynt hefur verið að bæta ýmsu við þessar tvær nálganir, gjarnan með virkni sem nýtir sér 
viðbótargögn. Þegar L'Homme og Bae (2006) reyndu við sjálfvirka smíði orðabóka einyrtra 
íðorða á frönsku og kóresku reiddu þær sig meðal annars á mál- og rökfræðileg líkindi milli 
segða og fyrirfram þekktra íðorða („bogue: débogue“, „bug: debug, debigging“). Í samröðun 
lista lífeðlisfræðilegra íðorða hjá Lossio-Ventura, Jonquet, Roche og Teisseire (2013) beittu 
höfundar svipaðri aðferð og smíðuðu orðasafn með algengustu setningarmynstrunum 
(„lexical patterns according the [sic] syntactic structure“) meðal þeirra íðorða sem þegar 
voru skráð. Aðferð þeirra útilokaði svo allar segðir sem ekki pössuðu við eitthvað af slíkum 
mynstrum. Höfundarnir kölluðu þennan hluta aðferðarinnar „keyword extraction measures“, 
og þótt það nafn eigi almennt við aðra hluta máltækni (leitir að lykilorðum innan texta eru 
mikið rannsakaðar en eru annars eðlis heldur en leitir að íðorðum) felst í því skýr tenging 
við nokkuð eldri rannsókn: Runkler og Bezdek (2000) reyndu einnig að útfæra „automatic 
keyword extraction“ og beittu til þess beinum samanburði orða með Levenshtein lengd. Þeir 
tóku fram í niðurlagi greinar að sú aðferð gæti virkað sérstaklega vel ef skoðuð væru 
setningarleg mynstur („syntactical analysis“) og tekið væri tillit til uppbygginga stakra orða, 
þar á meðal orðahluta og róta. Í nýlegri yfirferð Zhang, Petrak og Maynard (2018) minnast 
þau á að gjarnan sé verið að vinna með ómarkaðar málheildir með viðbót fyrirfram útbúinna 
lista, til dæmis af sérheitaeiningum (e. „named entities“). 
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Notkun viðbótargagna í ofangreindum nálgunum veitti innblástur að vali aðferðaflokka fyrir 
hugbúnaðinn. Það val er rætt nánar í kafla 2.4.2. Yfirferð yfir aðrar, vel þekktar stakar 
aðferðir sem reiða sig á viðbótar- eða lýsigögn (en voru ekki notaðar í þessu verkefni) má 
svo finna í kafla 3.3.5, þar sem þær eru ræddar í beinu samhengi við nytsemi þeirra fyrir 
hugbúnaðinn sem hér er fjallað um. 

Vélrænt nám 

Ein tiltekin nálgun, svokallað vélrænt nám, hefur náð svo mikilli fótfestu að fullyrða má að 
hún teljist nú til þriðju tegundarinnar af íðorðaleitaraðferðum. Reyndar má segja að þessi 
tegund sé viss angi af tölfræðivinnslu, en hún er nægilega aðgreinanleg bæði í formerkjum 
og aðferðafræði til að hún sé oftast talin sem aðskilinn flokkur. Leitaraðferðir sem beita 
vélrænu námi eru ansi fjölbreyttar, en í hnotskurn má segja að með notkun þeirra geti 
viðkomandi forrit æft sig á inntaksgögnum eða eigin niðurstöðum og notað slíka þjálfun til 
að betrumbæta frammistöðu sína. 

Í greiningu Chiticariu, Li og Reiss (2013) á vinsældum vélræns náms, þar sem borin er saman 
mikil notkun þess í fræðiheiminum og mun minni notkun í verslun og iðnaði, má finna 
greinargóða samantekt á kostum og göllum bæði vélræns náms og hefðbundinna aðferða 
(málvinnslu og tölfræði). Með málvinnslu og tölfræði má hæglega bæta við ýmsum 
viðbótargögnum sem tengjast viðkomandi fagi (e. „domain knowledge“). Hugbúnaður sem 
byggir á slíkum aðferðum er tiltölulega auðveldur í viðhaldi, viðbótum, uppfærslum og 
lagfæringum, og almennt þarf ekki að hafa mikið fyrir því að rekja og laga villur í honum. 
Slíkt er sérstaklega mikilvægt fyrir verkefni þar sem höfundar hugbúnaðarins vita ekki 
hverjir munu taka við afurðinni né hversu hagkvæmt þeim myndi þykja að fást við 
forritskóða sem gæti verið tiltölulega flókinn. Hugbúnaðurinn þarf ekki sjálfkrafa á 
lýsigögnum að halda, krefst ekki þjálfunar með sérútbúnum gögnum áður en hann er tekinn 
í gagnið, og getur nýst í fleira en eitt fag án þess að þörf sé á að endurþjálfa hann frá grunni. 

Með vélrænu námi má hins vegar þjálfa hugbúnað mjög vel í að vinna með texta úr einu 
tilteknu fagi. Niðurstöður úr leitum með slíkum hugbúnaði geta gefið góða raun án þess að 
krefjast jafn mikillar vinnu við útfærslu íðorðagreiningar af hendi höfunda, enda á 
hugbúnaðurinn sjálfur að taka á sig hluta þeirrar vinnu með því að læra á eigin gögn. Þessi 
þjálfunargeta þýðir einnig að með vélrænu námi er auðveldara að aðlaga hugbúnað að 
íðorðaleit sem krefst mikillar sérhæfingar, svo framarlega sem nauðsynleg gögn bjóðast og 
leitarskilyrðin sjálf haldast óbreytt. 

2.2 Séreinkenni íslensku 

Sama hvaða aðferðum er beitt setur einn tiltekinn áhrifavaldur - mögulega sá veigamesti í 
svona verkefni - ætíð mark sitt á hönnun og smíði hugbúnaðar til íðorðaleitar: Tungumálið 
sem við á. 

Hér verður ekki rakið ferli sjálfvirkra íðorðaleita á öðrum málum, að öðru leyti en því að 
margir þeirra sem hafa reynt við slík verkefni hafa ítrekað nefnt fjölmörg áhrif sem eðli 
viðkomandi tungumáls hefur haft á aðferðir þeirra. Þar má nefna L'Homme og Bae (2006) 
með frönsku og kóresku, Barrón-Cedeno, Sierra, Drouin og Ananiadou (2009) með spænsku, 
Al‐Kharashi og Evens (1994) með arabísku, Ananiadou (1994) og ótal aðra með ensku, 
o.s.frv. Íslenska er þar engin undantekning. 
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Lítið er um rannsóknir á sjálfvirkri íðorðaleit fyrir íslenskt mál, enda hefur handvirkni verið 
ríkt einkenni smíði og viðhalds íðorðasafna hér á landi. Hins vegar má leita fanga í þeim 
innlendu heimildum þar sem rædd eru þau tilteknu einkenni málsins sem hefðu líklega mest 
áhrif á íðorðaleit, auk þeirra erlendu heimilda þar sem fjallað er um hvernig meðhöndla má 
sambærileg einkenni. 

Þó að ýmis einkenni íslenskrar tungu hafi áhrif á þau forrit sem þurfa á einhvern hátt að 
framkvæma málvinnslu eru þrjú atriði sem skera sig úr hvað íðorðavinnslu varðar: Ríkulegt 
beygingarkerfi, fjöldi möguleika á orðaröðun innan setninga og fjöldi samsettra orða. 

2.2.1 Beygingarkerfi 

Ef við skoðum fyrsta atriðið, beygingarkerfi íslensku, sést að miðað við mörg önnur vestræn 
tungumál getur það talist ansi margslungið. Þegar Guðrún Kvaran (2005) ræðir 
beygingarkerfi íslenskunnar og ber það saman við önnur mál glittir í flokkun eftir 
stigvaxandi flækjustigi: „Í ensku er beygingarkerfið sáraeinfalt“, meðan í „dönsku eru kynin 
tvö, beygingarkerfið er einfalt“ og beygingarnar sjálfar eru almennt auðveldari því 
„eignarfall er annaðhvort endingarlaust eða fær -s, og fleirtalan fær endingarnar -er eða -e; 
og ekki er gerður munur á sterkri og veikri beygingu.“ Flækjustig þýskunnar, sem almennt 
er þekkt fyrir að vera í hærra lagi, er tiltekið einungis í samanburði við íslenskuna, „báðar 
tungurnar hafa haldið í nokkuð flókið kerfi“. Þó tekur Guðrún fram að þýskan hafi einfaldast 
á hátt sem íslenskan hefur ekki gert, því „endingum í þýsku hefur fækkað frá eldri 
málstigum“ meðan eitt meginsérkenni íslensku er að í stórum dráttum hafi beygingarkerfi 
hennar „haldist frá fornmáli og fram á þennan dag“. 

Sé svona flókið málfræðilegt kerfi skoðað í tengslum við tölvunarfræðilega málvinnslu 
flækist málið enn frekar. Í þess konar samhengi má reyndar færa fyrir því rök að 
beygingarkerfið sé ekki lengur algerlega einangruð áskorun, heldur hafi frekar sess sem einn 
stærsti hlutinn í hópi fjölmargra einkenna og reglna málsins sem saman geta myndað 
fjölbreyttan, flókinn og margræðan texta. Hafa ber í huga að raunhæft á litið getur forrit 
einungis leitað að orðum, unnið úr þeim og borið þau saman ef hægt er að varpa þessum 
orðum í einhvers konar staðlað form. Því flóknara sem slíkt verkefni verður, því veigameiri 
verður málvinnsluhlutinn augljóslega í sjálfvirkri íðorðaleit, og því meiri líkur í ofanálag á 
því að styðjast verði við reiknirit eða stuðningsforrit sem eru sérstaklega ætluð fyrir 
viðkomandi tungumál. Við það bætist svo enn ein flækjan: Ef orðunum fylgja ekki 
skilgreiningar né lýsigögn þarf forritið að þekkja hið tiltekna tungumál þeim mun betur ef 
það á að geta varpað orðunum á þetta staðlaða form. 

Það gefur augaleið að þegar fengist er við svona flækjustig er ekki lengur hægt að beita 
hvaða aðferðum sem er við íðorðaleit. Þetta vandamál er ekki einskorðað við íslensku. Þegar 
Marciniak, Mykowiecka og Rychlik (2016) kynna til sögunnar TermoPL, hugbúnað þeirra 
fyrir íðorðaleit á pólsku, ræða þau ítarlega vandamálin sem koma upp þegar framkvæma þarf 
slíka leit í beygingarríku máli þar sem ýmis tilbrigði væru hreinlega óhugsandi fyrir 
einfaldara mál eins og ensku. Höfundarnir komast að sömu niðurstöðu og gert er hér: Ef 
hugbúnaður til íðorðagreiningar á að ráða við flókið beygingarkerfi viðkomandi tungumáls 
verður málvinnsluþáttur hans að geta greint inntakið og fundið lemmur þess (einnig kallað 
„flettur“ eða „flettimyndir“). Á þann hátt má útbúa hið staðlaða sniðmát textans sem þörf er 
á til að framkvæma megi tíðnitalningar, samanburði á frösum og aðra nauðsynlega virkni. 
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2.2.2 Orðaröðun 

Höskuldur Þráinsson (1995) gerir orðaröð innan setninga í íslensku greinargóð skil. Fjölval 
orða innan setningarröðunar virðist svo algengt að ekki einungis tiltekur hann tvö heiti á 
algengustu orðaröð hverju sinni, „sjálfgefin“ eða „hlutlaus“, heldur eitt til viðbótar sem nær 
yfir hinar, „breytt orðaröð“. Svo sjálfgefið virðist vera að breyta orðaröð á íslensku að 
skömmu síðar segir hann hreint út, „Röð orða og setningarliða er ekki alltaf eins.“ Þótt hann 
bæti því svo við að „[v]enjulega er einhver tiltekin röð sjálfgefin eða hlutlaus“ fylgir hann 
því umsvifalaust eftir með því að segja, „[e]n síðan má breyta henni ef sérstök ástæða er til.“ 
Hann klykkir svo út með því að nefna frávik frá hlutlausri orðaröð sem greinilega eru orðin 
svo þekkt og viðamikil að þau teljast vera aðgreinanlegur stíll í málfari, og tekur þar sem 
dæmi „frásagnarorðaröð“ sem hann segir að bregði aðallega fyrir í ritmáli. 

Svona fjölbreytileg orðaröðun flækir úrvinnslu leitarforrits, sérstaklega ef inntakið verður af 
breytilegri stærð og með innihaldi sem er ekki þeim mun fyrirsjáanlegra. Erfiðara verður að 
málgreina inntakið rétt, að bera kennsl á ný íðorð og að aðgreina þau hvert frá öðru. 

Málgreining inntaks verður augljóslega flóknari eftir því sem fjöldi ólíkra orðasamsetninga 
er meiri. Orð geta leikið ólík hlutverk eftir staðsetningu innan setninga, og tekið á sig 
margræða meiningu. Greina má segðina „maður á bíl“ á tvo ólíka vegu eftir því hvort „á“ 
telst vera sögn eða forsetning, nokkuð sem erfitt er að fullyrða um án þess að skoðað sé 
víðara samhengi - og slík skoðun gæti flækt málin enn frekar. Ef við bætast svo segðirnar 
„bíl á maður“, „bíl maður á“, „á maður bíl?“ og „á bíl, maður!“, sem færa má rök fyrir að 
séu allar gjaldgengar (en sumar eilítið stirðar), sést hversu erfitt hlutverk leitarhugbúnaður 
getur átt fyrir höndum. 

Til að bera kennsl á ný íðorð er algengt að miðað sé við orðaröðunarmynstur sem vitað (eða 
talið) er að samsvari gjarnan íðorðum. En fyrst hugbúnaðurinn þarf að gera ráð fyrir mikilli 
fjölbreytni orðaröðunar innan íðorða getur hann heldur ekki reitt sig á að 
orðaröðunarmynstrin séu fá eða einföld. Frantzi o.fl. (2000) reiða sig á slíkt í framsetningu 
C-gildis þar sem beitt er einföldum mynstrum - hið stysta er hreinlega „Nafnorð+Nafnorð“ - 
til að finna íðorð í inntaki, en þannig nálgun væri ómöguleg fyrir íslensku. Hugbúnaðurinn 
þarf að ráða við mun fleiri og flóknari mynstur en þau sem höfundarnir settu fram, 
sérstaklega ef litið er til þess að í mynstrunum geta í ofanálag leynst hreiðraðir (e. „nested“) 
frasar sem einnig gætu verið íðorð. Tölfræðihluti hugbúnaðarins þarf svo að geta framkvæmt 
mun meira en bara tíðnitalningu, enda má frekar búast við fleiri íðorðum með fjölbreytta 
orðaröð heldur en færri íðorðum með einsleita orðaröð. Frekar en að miða einungis við tíðni 
segða þurfa tölfræðiaðferðirnar því að geta fundið út hvaða segðir í inntakinu virðast 
merkilegri - með hærra samheitislíki - en aðrar. Ef segðirnar sem hugbúnaðurinn þarf að 
meta verða mjög margar má einnig búast við því að skoða þurfi einhverja aðra eiginleika í 
orðunum sjálfum en bara hvar þau kunna að vera stödd innan setninga, enda myndi 
staðsetning orða ein og sér ekki segja nógu mikið um samhengislíki þeirra. Allt þetta þarf 
svo að gerast án þess að tölfræðiaðferðin sprengi minni viðkomandi tölvu við það að reyna 
að halda utan um hina mýmörgu hlutfrasa sem mætti veiða upp úr flóknum setningum. 

Að lokum má búast við því að á lista mögulegra íðorða muni rata margvíslegar segðir sem 
innihalda ólíkt orðaval eða ólíka orðaröðun þrátt fyrir að texti þeirra sé meiningarlega sá 
sami. Þetta getur til dæmis leitt til þess að nýtt íðorð rati ekki eins hátt á lista leitarforrits því 
ekki sé mögulegt að telja heildarfjölda allra birtingarmynda þess. Því miður getur 
íðorðaleitarforrit ekki leyst úr slíkri margræðni með því að sameina segðir sem gætu reynst 
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hafa sömu merkinguna. Málvinnsla íðorðaleitarforrita gengur almennt út á að greina 
setningarfræðileg einkenni segða og reikna líkur þess að þær myndi nýtt íðorð innan 
viðkomandi fags, en felur ekki í sér að giska í ofanálag á meiningarlegt gildi inntaksins. 
Jafnvel þótt forrit hefði aðgang að lýsigögnum um skilgreiningar hvers staks orðs - sem er 
langt í frá gefið mál - er ekki sjálfgefið að leiða megi út meiningu íðorða, sem geta verið öllu 
flóknari. Þótt reynt væri við slíkar ágiskanir myndi þeim ætíð fylgja sú áhætta að þær 
reyndust rangar, nokkuð sem myndi bjaga meiningu inntaksins og því hafa alvarlegar 
afleiðingar fyrir getu hugbúnaðarins til að skrá raunverulegar, marktækar niðurstöður. Það 
er nægileg hætta nú þegar á að mennska sérfræðinga greini á um jafngildi íðorða án þess að 
tölvunarfræði sé blandað í málið: Kageura og Umino (1996) nefna ensku íðorðin „book 
review“ og „review of books“ sem dæmi um það þegar fræðifólk hefur hreinlega haft ólíkar 
skoðanir á því hvort telja megi íðorð meiningarlega jafngild óháð orðaröðun þeirra. Gera má 
því ráð fyrir að hugbúnaðurinn þurfi að beita fleiri brögðum en málvinnslu inntaks til að 
aðgreina íðorð.  

Það er þó einhver huggun harmi gegn að málfarsvillur vegna orðaröðunar ættu að hafa 
tiltakanlega lítil áhrif á hugbúnaðinn. Á íslensku koma slíkar villur sjaldan til þegar notaðar 
eru orðmyndir sem ekki eiga að koma fyrir í málinu samkvæmt málstaðli („föðurs“ í stað 
„föður“), heldur í langflestum tilvikum þegar leyfilegar orðmyndir eru staðsettar á 
óleyfilegum stöðum innan setninga. Dæmi um slíka villu væri leyfilega orðmyndin „systir“, 
sem væri samkvæmt málstaðli ótæk í setningunni „Ég hitti systir þína“ (í stað „Ég hitti systur 
þína“) (Höskuldur Þráinsson, 2005). Eins og tiltekið var í kafla 2.2.1 þarf hugbúnaðurinn að 
staðla inntakið svo það sé hæft til samanburðar. Þessi stöðlun er fengin fram með því að 
lemma hverja setningu, svo ef orðmyndin sjálf er leyfileg ætti það að takast án vandræða. 
Óleyfilegar staðsetningar hætta svo að skipta máli þegar öll orð eru komin í flettimyndir 
sínar (“ég hitta systir þinn“), því þá eiga slíkar villur hreinlega ekki lengur við. 

2.2.3 Samsett orð 

Mikið er af samsettum orðum í íslensku máli. Kristín Bjarnadóttir (2017) telur yfir 88% orða 
í Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls (BÍN) vera samsett, meðan í Markaðri íslenskri 
málheild (MÍM) álíta Jón Friðrik Daðason og Kristín Bjarnadóttir (2015) hlutfall samsettra 
orða vera 75,4% af öllum þekktum orðmyndum. Málvinnsluforrit geta þurft að taka tillit til 
slíks: Þetta einkenni er rætt sérstaklega í grein um Nefni, forrit sem finnur flettimyndir 
íslenskra orða (Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir, Hrafn Loftsson, Jón Friðrik Daðason og Kristín 
Bjarnadóttir, 2019). Í textum sem innihalda hátt hlutfall nýyrða - eða nýrra íðorða - eru þessi 
hlutföll líklega ekki mikið lægri, enda segir Eiríkur Rögnvaldsson (2013) hreint út að í 
„virkri orðmyndun er aðeins hægt að nota samsetningar“, meðan Guðrún Kvaran (2005) 
minnist á að „[o]rðaforðinn er í stöðugri endurnýjun“ og bætir svo við að „samsett orð eru 
algengust í virkri orðmyndun“. 

Greinilega er góð ástæða fyrir því að hugbúnaðurinn taki tillit til þessa einkennis 
íslenskunnar og reyni jafnvel að nýta sér málfarslegar uppbyggingar samsettra orða við 
íðorðaleit. Þegar skoðaðar eru umfjallanir málfræðinga um svona orð koma í ljós nokkur 
áhugaverð einkenni. Í tilraunum Ananiadou (1994) til að greina sundur hluta samsettra orða 
á ensku og nýta sér slíka greiningu gagngert fyrir íðorðaleit, rakst hún fljótt á þann vanda að 
uppruni enskra orða er ansi fjölbreytilegur, allt aftur til latínu og grísku, og þróun þeirra 
mikil yfir aldirnar. Annað er uppi á teningnum með íslenskuna, sem hefur breyst minna. 
Guðrún Kvaran (2005) ræðir til dæmis nokkuð um að tökuorð og aðkomuorð lagi sig að fullu 
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eða að hluta að beygingarkerfi málsins. Þó svo aðgreina megi samsett íslensk orð á ýmsa 
vegu - hún segir það vera gamla hefð að skipta þeim í þrjá flokka - má því búast við að mörg 
slíkra orða fylgi einhverjum tilteknum grunnmynstrum. 

Málfræðingar hafa velt slíkum mynstrum fyrir sér. Í könnun sem Friðrik Magnússon (1988) 
framkvæmdi á ýmsum málfræðiatriðum bendir hann á nokkur atriði sem vert hefði verið að 
skoða nánar og minnist þar meðal annars á stofna og rætur orða, en fram að þeim tíma hafi 
engin könnun tekið til slíkra þátta. Guðrún Kvaran (2005) tekur fram að algengast sé að þessi 
orð séu samsett úr tveimur liðum. (Til gamans má geta að eitt lengsta samsetta orðið sem 
hún nefnir er „undirstöðuatvinnufyrirtæki“, sem gæti vel ratað á lista fjármálatengdra íðorða, 
enda má þar nú þegar finna hugtök á við „endurskipulagningarráðstöfun“ og 
„fjölbreytuaðhvarfsgreining“.) Áherslan - ekki bara beygingarleg heldur meiningarleg - í 
þessum tvíliða orðum er langoftast á seinni hluta orðsins. Guðrún (2005) segir að 
aðalmerkingin sé „allajafna lengst til hægri í samsettu orði“. Eiríkur Rögnvaldsson (2013) 
tekur í sama streng, „[l]angalgengast er að fyrri liðurinn ákvarði þann síðari, þ.e., þrengi eða 
skýri merkingu hans nánar“. Í umfjöllun um stofnhlutagreiningarforritið Kvist minnast Jón 
Friðrik Daðason og Kristín Bjarnadóttir (2015) á að við „nefningu og mörkun er yfirleitt nóg 
að síðasti orðliðurinn sé rétt greindur þar sem hann er beygingarlegur haus og orðflokkurinn 
þar með ljós“. 

Það að beygingarleg og meiningarleg áhersla fyrirfinnist reglubundið í sama orðhluta bendir 
til þess að forrit sem þarf að finna út samhengislíki og samheitislíki gæti viljað gefa þessum 
ákveðna hluta aukinn gaum. Svo við víkjum rétt aðeins aftur að Ananiadou (1994) reyndi 
hún einmitt að framkvæma það sama og Kvistur gerir - skipta orðum í hluta og skoða þessa 
hluta sem einingar - í tilraunum sínum til íðorðaleitar. 

2.3 Úrval hugbúnaðarlausna 

Síðasti stóri áhrifavaldurinn á það hvað hvernig valið var að útfæra hugbúnaðinn eru þær 
hugbúnaðarlausnir sem þegar standa til boða.  

Skemmst er frá því að segja að valið var að smíða hugbúnaðarlausn frá grunni, með stuðningi 
frá íslenskum málvinnsluforritum. Sú ákvörðun er rædd og rökstudd í kafla 2.4.2. Hér er hún 
nefnd því að hún hefur óneitanlega áhrif á framsetningu hugbúnaðarlausnanna í þessum 
kafla, sér í lagi varðandi hvaða einkenni valið er að undirstrika í hverjum hugbúnaði fyrir 
sig. 

Í fyrri undirkaflanum, 2.3.1, er kynnt samantekt á erlendum leitarforritum. Lýst er hvernig 
þau beita ólíkum aðferðum og hversu vel þau virðast hafa reynst, tiltekið hvers konar aðföng 
og keyrsluumhverfi þau þurfa, og hvort einhver atriði í hönnun þeirra séu líkleg til að henta 
vel - eða illa - við íðorðaleit á íslensku. 

Í seinni undirkaflanum, 2.3.2, verða skoðuð helstu íslensku málvinnsluforritin sem gætu nýst 
við smíði hugbúnaðar til íðorðaleitar. Rýnt er í virkni þeirra út frá aðferðafræði íðorðaleitar 
eins og henni var lýst í kafla 2.1.3, með sérstöku tilliti til þeirra þátta sem mestu skipta fyrir 
íslenskt mál eins og rætt var í kafla 2.2: Greiningu orðflokka, stöðlun orðmynda, og getu til 
að nýta sér mikinn fjölda samsettra orða. Að lokum verða borin saman þau forritunarmál 
sem best henta fyrir smíði á hugbúnaði til íðorðaleitar. 
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2.3.1 Erlend leitarforrit 

Þó spara megi mikla vinnu ef hægt er að aðlaga hugbúnaðarlausn frekar en að smíða hana 
frá grunni, er ekki sjálfgefið að sú leið standi ætíð til boða, né heldur að óhætt sé að velja 
hana. Viss forrit eru alfarið lokuð fyrir breytingum og endurbótum. Sum hætta skyndilega í 
þróun, sem getur bætt mikilli forritunarvinnu á herðar nýrra notenda. Tiltekin atriði í hönnun 
og útfærslu forrita - eða jafnvel sem bætast við síðar þegar forritin eru uppfærð af 
upprunalegum höfundum - geta reynst stangast á við hið nýja verkefni. Ekki er sjálfgefið að 
hægt sé að bæta úr slíku á þeim þróunartíma sem býðst. Þessi atriði útiloka ekki aðlögun 
hugbúnaðarlausna, en hafa visst vægi þegar valið er hvort nýta skuli annað forrit eða smíða 
nýtt. 

Hér verður fjallað um sjö forrit, samhliða því sem sett er fram mat höfunda þeirra á nytsemi 
ýmissa annarra forrita. Þrjú þeirra, LEXTER, FASTR og ónefnt leitarforrit TTC Project, eru 
orðin nokkuð eldri en hafa áhugaverða virkni sem kemur við sögu síðar í ritgerðinni. Hin 
fjögur, TBXTools, JATE 2.0, ATR4s og TermoPL, koma hvað oftast fyrir í nútíma 
heimildum um íðorðaleitarforrit sem ekki eru bundin við tiltekin tungumál. Þau eru nýrri af 
nálinni og reyna hvert á sinn hátt að sneiða hjá ýmsum skorðum sem fylgja fjölmörgum 
öðrum leitarforritum. (Í kafla 3.3.5 er farið nánar í hvað varð til útilokunar og hvers vegna.) 

Tvö af elstu íðorðaleitarforritunum eru LEXTER og FASTR (Bourigault og Jacquemin, 
1999). Innan beggja forrita eru áhugaverðar lausnir. LEXTER snýr leitaraðferðum eftir 
mynstrum á hvolf: Í stað þess að velja segðir eftir orðflokkum eða orðflokkarunum sem gætu 
gefið til kynna íðorð, leitar LEXTER út frá orðflokkum sem forritið telur alls ekki koma til 
greina - forsögnum, til dæmis - og notar þau orð eins og þær séu vörður. Frasarnir sem orðin 
skorða af eru svo gripnir til nánari athugunar, á máta sem mætti kalla öfugsnúinn 
útstrikunarorðalista. FASTR er svo ætlað fyrir merkingarlega stöðlun (e. „normalization“) 
þar sem búið er til eitt íðorð úr nokkrum ólíkt orðuðum hugtökum. LEXTER og FASTR eru 
sérhönnuð fyrir frönsku og skyld rómönsk mál, og hefur í raun ekki verið viðhaldið um 
árabil, en nálganir þeirra til íðorðaleitar skera sig svo úr öðrum, nýrri leiðum að ekki er hjá 
því komist að minnast á þau; aðferðirnar verða ræddar stuttlega í niðurlagskaflanum um 
mögulega viðbótarvirkni. 

TTC Project og sá hluti þess sem virðist einfaldlega kallaður „generic term extraction tool“ 
lítur út fyrir að vera eina íðorðaleitarforritið sem beitir aðferðum er svipar til þeirra sem 
finnast í LEXTER (Gojun, Heid, Weissbach, Loth og Mingers, 2012). Í forritinu eru frasar 
valdir á hefðbundnari hátt, með lemmun orða og samanburði við markarunur þekktra íðorða, 
en höfundarnir álíta það vera stórt vandamál þegar frasi inniheldur ekki nafnorð. Til að leysa 
úr því hvort slíkur frasi gæti verið segð skoða þeir, eins og LEXTER, málfræðilega flokka 
þeirra orða sem liggja sitt hvorum megin við viðkomandi frasa. Teljist þessi vörðuorð oftast 
vera nafnorð er ályktað sem svo að frasinn sé segð og honum haldið á lista mögulegra íðorða; 
en ef vörðuorðin tilheyra iðulega einhverjum öðrum orðflokki er frasanum hent. Þessi nálgun 
er nokkuð sérstök og ekki er nægileg reynsla af henni til að öruggt teljist að nota hana í 
hugbúnaðarlausninni sem er viðfangsefnið hér, en áhugavert gæti verið að skoða hana sem 
viðbót einhvern tímann síðar. Flestar aðrar aðferðir sem forritið beitir eru frekar svipaðar því 
sem finna má í mörgum öðrum leitarforritum, þ.á m. lemmun í málvinnslu og notkun C-
gildis í tölfræðireikningum, en tvær til viðbótar skera sig þó úr. Sú fyrri er svokölluð 
„weirdness“ leitaraðferð þar sem mælt er hversu mikið tiltekin segð stingur í stúf í almennum 
texta, en hún krefst þess að til staðar séu tvær málheildir, önnur fagtengd og hin gagngert 
ótengd viðkomandi fagi (Ahmad, Davies, Fulford og Rogers, 1994). Sú seinni er hvernig 
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forritið meðhöndlar heiti sem eru keimlík hvort öðru í stafsetningu. Höfundar lýsa tveimur 
útfærslum á seinni aðferðinni sem þeir telja bestar til að sameina slíkar segðir. Þó önnur 
útfærslnanna reiði sig á ansi mikla yfirbyggingu - að halda utan um ekki bara alla 
stafsetningarmöguleika allra orða hverrar segðar heldur allar beygingarmyndir hvers einasta 
orðs - virðist hin, svokölluð Levenshtein lengd, vera einföld og áhrifarík leið til að bera 
saman tvö lík íðorð. Nánar verður vikið að henni í kafla 3. Forritið sjálft, eins og LEXTER, 
var sérhannað fyrir tiltekin tungumál - í þessu tilviki ensku og þýsku - og þó það eigi að geta 
nýst fyrir önnur mál taka höfundarnir fram að mikil vinna hafi farið í það eitt að fá forritið 
til að ráða við þýsku. 

Ein sú tilraun sem ber hvað oftast á góma í yfirlitsheimildum um aðgengileg íðorðaforrit er 
TBXTools, þar sem Oliver og Vàzquez (2015) reyna að útbúa fyllilega opinn hugbúnað (e. 
„open source software“, stundum kallað „frjáls hugbúnaður“). Höfundar þess ræða það sem 
þeir álíta vera ýmsa galla annarra forrita, þar á meðal að þau séu bundin við tiltekin mál 
(FASTR, Acabit, Extracterm, KX, o.s.frv.), einskorðuð við ákveðin fög (TermExtractor, 
TerMine, BioYaTeA), eða þurfi annað hvort lýsigögn eða viðbótarmálheildir (TermoStat, 
Yate). Tilraun þeirra til að komast hjá öllum þessum skilyrðum er virðingarverð, þó hún þýði 
að þeir þurfi að setja sín eigin skilyrði þess í stað. Þrjú ber þar hæst. Í fyrsta lagi miðar 
TBXTools við að íðorð séu ein-, tví- eða þrístæður og hundsar þau sem hafa hærri orðafjölda 
en svo; auk þess sem samkvæmt sér grein frá Kosa o.fl. (2017) virðist forritið strax sleppa 
segðum í heild sinni ef þær innihalda útstrikunarorð. Fyrir íslensku, þar sem setningar geta 
orðið langar og flóknar og íðorðin þá auðvitað líka, eru þetta ekki ákjósanlegar hömlur. Í 
öðru lagi reiðir TBXTools - sem er skrifað í Python - sig á FreeLing einingarnar úr C++, upp 
að því marki að notandinn getur einungis notað forritið á þjóni sem er að keyra FreeLing 
(Padró og Stanilovsky, 2012). Notkun viðbótareininga úr öðru forritunarmáli eykur strax 
flækjustig forrits, og skilyrði um hugbúnað til vefþjónskeyrslu getur takmarkað 
sveigjanleika hugbúnaðar til notkunar í stærri forritsumgjörðum. Í þriðja lagi er þess krafist 
að notandinn láti sjálfur í té orðflokkamarkara. Slíkt er reyndar eðlilegt fyrir forrit sem ekki 
er bundið við ákveðið mál, en undirstrikar þá ályktun að ef málvinnsla er orðin á ábyrgð 
notandans sé eðlilegra að notandinn sjálfur útfæri þá einnig tölfræðireikningana svo þeir 
henti viðkomandi verkefni sem best, frekar en að laga sig að formerkjum utanaðkomandi 
leitarforrita. 

Önnur lausn sem bundin er við keyrsluumhverfi sitt er JATE 2.0 (Zhang, Gao og Ciravegna, 
2016). Eins og höfundar TBXTools gerðu, veita höfundar JATE 2.0 gott yfirlit yfir þann 
hugbúnað sem býðst til íðorðaleitar og ástæður þess að mörg slík forrit henta því miður 
misvel til notkunar. (Hér eru talin upp OpenCalais, Termine, JATE 1.0, FlexiTerm, 
TermRaider og Topia sem dæmi um óhentug forrit.) Höfundar benda á að miklir kostir fylgi 
opnum hugbúnaði og að þörf hafi verið á því að smiðir forrita gæfu út forritskóða sinn svo 
hægt væri að skoða hann nánar og jafnvel endurnýta í önnur verkefni. Slíkar útgáfur hafi 
hins vegar verið af skornum skammti, sumum þeirra fylgi skorður varðandi eignarrétt, 
notkun utan rannsókna og stærðir inntaks, og öll bjóði þau takmarkaða möguleika til 
aðlögunar og stækkunar (e. „scalability“). Höfundar nefna einnig að erfitt sé orðið að bera 
saman ýmsar hugbúnaðarlausnir fyrir íðorðaleit, enda hafi forritin gjarnan verið þróuð undir 
ólíkum kringumstæðum og með ólíkum forsendum, metin og mæld í samhengi ólíkra faga, 
og iðulega notað sértækni sem fylgdi þeim forritunarmálum sem þau voru skrifuð í. Þeir 
bæta við að það sé með öllu óljóst hversu vel sé hægt að aðlaga þessi forrit að nýjum fögum, 
og að ólíkum stærðum inntakstexta. Framtak þeirra kemur vel út að mörgu leyti, en fylgir 
sama mynstri og hjá höfundum TBXTools að því leyti að JATE 2.0 getur einungis keyrt í 
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ákveðnu umhverfi: Það er ofið í Apache Solr „enterprise-search platform“ og dregur því 
óumflýjanlega með sér umgjörð og forkröfur þess (NoSQL gagnagrunnsvirkni, til dæmis). 

Í sinni eigin yfirferð varar Astrakhantsev (2018) við slíkum forritum og tekur einmitt JATE 
2.0 sem dæmi, því binding þess við Solr „may simplify its integration to the application that 
already uses Solr, but may as well complicate its usage as a library“. Sjálfur setur 
höfundurinn fram tólið ATR4s. Það forrit, eins og mörg önnur, beitir C-gildi til 
tölfræðireikninga, en því miður er útfærslan ekki mjög skýrt framsett, og erfitt að þróa eða 
útfæra hana á annan hátt en forritshöfundar bjóða (Kosa o.fl., 2017). Meðan Astrakhantsev 
(2018) tvinnar ATR4s ekki við utanaðkomandi einingar, fer hann þá óvæntu leið að skrifa 
sjálft forritið í Scala. Í samanburði við vinsælli forritunarmál innan tölvunarfræðinnar er 
Scala tiltölulega lítið þekkt og notað. Það hefur ekki málvinnslueiningar á við þær sem 
bjóðast í Python og Java, heldur líkist frekar fallamálum eins og Scheme og Haskell, sem 
eru kröftug en geta verið vandmeðfarin og gefa stundum af sér kóða sem erfitt er að viðhalda. 
Scala hefur ekki náð mikilli fótfestu síðan það var kynnt til sögunnar árið 2004, og sum 
þekktustu fyrirtækjanna sem nýttu sér það hafa síðarmeir opinberlega gefið það upp á bátinn: 
LinkedIn skipti til að mynda yfir í Python og Java (Scott, 2015), Yammer gáfust upp vegna 
ýmissa erfiðleika við notkun og útfærslur (Hale, 2011), og Twitter sáu eftir því að hafa 
nokkurn tímann valið málið (Krikorian, 2015). 

Loks má nefna TermoPL, íðorðaleitarforrit sem Marciniak o.fl. (2016) þróuðu upphaflega 
fyrir pólsku. Þó að viss útfærsluatriði forritsins hafi hentað mjög vel fyrir pólsku en síður 
fyrir íslenskt mál, má finna margt annað í hönnun þess og framsetningu sem myndi nýtast 
vel fyrir íslenskt leitarforrit. Ekki verður farið í saumana á þeim atriðum sem óhentug eru, 
annað en að forritið reiðir sig mjög sterklega á að íðorð finnist nær eingöngu í nafnliðum 
með tiltekna innri byggingu, nokkuð sem hentar ekki endilega vel fyrir sérkenni 
íslenskunnar; og að það beitir frekar óhefðbundinni túlkun á því hvernig C-gildi reiknar 
samheitisvægi hreiðraðra segða, sem hér er ekki talin ástæða til að fylgja. Ef litið er yfir 
keyrslu TermoPL frá meðhöndlun inntaks til málvinnslu og svo tölfræðivinnslu sést ýmislegt 
áhugavert. Í stað þess að gera kröfur um tiltekið sniðmát inntaks eða lýsigögn þess býður 
TermoPL upp á nokkur ólík sniðmát, og leyfir svo notandanum sjálfum að skilgreina sitt 
eigið ef þörf krefur. Í málvinnslu segjast höfundar enga leið sjá til að komast hjá lemmun 
inntaks fyrir beygingarrík mál, svo í einu sniðmátanna sem TermoPL sjálft býður, 
svokölluðu „simple format“, safna þeir saman ýmsum gögnum. Í því sniðmáti samsvarar 
hver lína einum tóka og inniheldur þrjá þætti: upphaflega orðmynd orðsins, flettimynd þess, 
og „a tag“, sem líkast til er mörkun orðsins. Áhugavert er að svona upplýsingar geta fengist 
með þekktum málvinnsluaðferðum og krefjast því engra lýsigagna sem varða meiningu eða 
samhengi inntaksins sjálfs. Höfundarnir gera því ekki ráð fyrir neinum lýsigögnum né 
málheildum, og í tölfræðihlutanum nota þeir ekki neinar vélanámsaðferðir, heldur reiða sig 
aðallega á C-gildi. Þeim finnst þó upphaflegt reiknirit C-gildisins frekar óskýrt á köflum, svo 
auk þess að útfæra sjálfir vissar breytingar ræða þeir einnig ýmsar aðrar útgáfur reikniritsins. 
Einnig sjá þeir ástæðu í tölfræðihlutanum til að beita viðbótaraðferðum sem taka sérstakt 
tillit til sérkenna tungumálsins, frekar en að einskorða slíkar aðferðir við málvinnsluhlutann. 
Eins og sést í kafla 3 eru mörg þessara atriða endurspegluð í hönnun íslenska 
leitarhugbúnaðarins. 
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2.3.2 Forritunarmál og íslensk málvinnsluforrit 

Í stað þess að aðlaga og nýta erlend leitarforrit er einnig mögulegt að útfæra hugbúnaðinn 
frá grunni. Þá þarf að finna hentugasta valkostinn í þremur flokkum: forritunarmál, 
málvinnsluaðferðir, og tölfræðiaðferðir. 

Íðorðaleitarforrit eru almennt skrifuð annað hvort í Python eða Java, þar á meðal flest erlendu 
forritanna sem nefnd voru í kafla 2.3.1, og öll íslensku forritanna sem tilgreind verða síðar í 
þessum kafla. Þessi tvö mál bjóða einnig ítarlegri stuðning við máltækni, gegnum ýmsar 
viðbótareiningar, en nokkur önnur. Þeim er lýst nánar hér á eftir. 

Málvinnsluaðferðir eru skiljanlega nátengdar viðkomandi tungumáli og geta orðið 
gríðarlega flóknar í útfærslu. Þótt ekki hafi áður verið gefið út forrit sem framkvæmir 
sjálfvirka íðorðaleit innan íslenskra fagtexta er sem betur fer mikil gróska í íslenskum 
málvinnsluforritum og margt þar sem nýta mætti í málvinnsluhluta leitarhugbúnaðar. Helstu 
valkostirnir verða nefndir síðar í þessum kafla. 

Í tölfræðihluta leitarhugbúnaðar þarf almennt ekki sérstakt stuðningsforrit. Annaðhvort er 
valin aðferð sem talin er henta hugbúnaðinum og forritað eftir reikniriti hennar, eða þá að 
bæði aðferðin sjálf og viðkomandi reiknirit eru sérstaklega hönnuð með tilliti til 
hugbúnaðarins og þurfa þar af leiðandi að vera smíðuð af forritshöfundunum sjálfum. Ekki 
verður því rætt um hugbúnað fyrir tölfræðivinnslu í þessum kafla. 

Forritunarmálin Python og Java 

Python er kröftugt forritunarmál sem þó er almennt talið - og hannað til að vera - tiltölulega 
einfalt í notkun, bæði við smíði og viðhald forrita (Peters, 2004). Með því má skrifa bæði 
stefjuð (e. „procedural“) og hlutbundin (e. „object-oriented“) forrit, og keyra þau á mörgum 
ólíkum stýrikerfum og í ýmsum stærðum umfangs. Python er hannað til að vera einkar 
stækkanlegt í umfangi og virkni (van Rossum, 2003).  

Málinu fylgir mikill fjöldi valkvæðra viðbótareininga. Í samhengi ritgerðarinnar má þar 
nefna hina innbyggðu „re“, sem notuð er m.a. fyrir reglulegar segðir, og Natural Language 
Toolkit (NLTK) pakkann, sem ætlaður er sérstaklega fyrir rannsóknarvinnu í máltækni og 
styður notkun ýmissa málfræðilegra gagna og málvinnsluaðferða (Bird, Klein, Loper og 
Baldridge, 2008). Til eru að auki ýmsar aðrar máltækniþemaðar einingar, þar á meðal 
Gensim, spaCy og CoreNLP. 

Sé þörf á virkni sem einungis er studd af öðrum málum má til dæmis beita „subprocess“ 
einingunni, sem leyfir skeljaaðgerðir fyrir slíkar skipanir (Astrand, 2003). Þetta hefur þegar 
reynst vel í íslensku máltækniverkefni þar sem Python varð fyrir valinu en keyra þurfti innan 
þess viss málvinnsluforrit skrifuð í Java (Hulda Óladóttir, 2016).  

Þess má geta að sú keyrsla virðist ekki með öllu hafa verið sársaukalaus, samanber lýsingar 
Huldu (2016). Hún tiltekur þá vinnu sem fór í að koma öllum forritunum í gang, „Þar sem 
hver eining IceNLP er geymd í sinni möppu var ekki einfalt mál að senda upplýsingar á milli 
eininga með Python“. Einnig tiltekur hún vinnuna við að halda sig innan vissra marka 
forritanna: „Reglurnar miðast mjög við úttak IceNLP. Þannig er þáttunin sem IceParser 
skilar hlutþáttun, sem veldur meðal annars því að ómögulegt er að segja til um hvar tengja á 
forsetningarliði. [...] Að sama skapi er ekki hægt að greina hvar aukasetningar enda, svo 
erfitt var að tengja nafnliði innan þeirra við rétta virkja. [...] Eins og sést þá miðar forritið 
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mikið til við úttak IceParser og sérkenni þess, þannig að leitarföllunum þyrfti að breyta ef 
nýr þáttari væri tekinn til notkunar.“ 

Með þessu er þó á engan hátt vegið að notagildi viðkomandi forrita, sem virðast hafa reynst 
höfundinum gulls ígildi. Þess í stað er þetta einfaldlega dæmi um það að viss áhætta felst í 
því að samtvinna forrit sem skrifuð eru í ólíkum málum. Sé ávinningurinn þess virði, eins 
og hann glögglega var hjá höfundi, er að sjálfsögðu ekkert því til fyrirstöðu að taka þá 
áhættu; en annars væri líklegra betra að einskorða sig við eitt tiltekið forritunarmál. 

Forritunarmálið Java hefur einnig marga kosti, og í samhengi máltækniverkefnis eru þeir 
tvímælalaust álíka miklir og má finna hjá Python. Þar sem hér er um að ræða samanburð 
milli málanna er í raun óhjákvæmilegt að minnast á vankanta Python þegar kostir Java eru 
tíundaðir hverju sinni, og öfugt, en tekið skal fram að ansi mjótt er á mununum milli málanna 
tveggja. 

Java forritum fylgir nokkuð meiri yfirbygging og gjarnan nokkuð meiri kóði til að fá fram 
sömu virkni. Á móti kemur að þau eru almennt talin eilítið hraðvirkari, meðal annars vegna 
fastrar tögunar (e. „static typing“) frekar en þeirrar kviku tögunar (e. „dynamic typing“) sem 
Python beitir. 

Java forrit geta einnig verið öruggari í keyrslu vegna betri þráðaverndunar og betri 
aðgengisstýringar að breytum. Slík atriði hafa ekki endilega áhrif á íðorðaleitarforrit þegar 
það er keyrt eitt og sér og af einum notanda í einu, enda er textamagn í svona samhengi 
ólíklegt til að vera plássfrekt á minni og reiknigetu. En um leið og hugbúnaðurinn væri 
felldur inn í stærri heild, sérstaklega ef taka þyrfti tillit til fjölda samhliða notenda, væri þetta 
forskot Java líklegra til að birtast. 

Ýmsar viðbótareiningar má finna fyrir Java, þar á meðal nokkrar sem sérhannaðar eru fyrir 
máltækni: StanfordNLP, GATE, Apache OpenNLP, Weka, o.fl. Þær virðast engir eftirbátar 
þeirra sem til eru fyrir Python. 

Þróun Java hefur verið stöðug og ekki kvíslast teljanlega, ólíkt Python þar sem tvær útgáfur 
málsins (2.7.x og 3.x) eru báðar ráðandi og ekki ætíð víst fyrir hvora útgáfuna hugbúnaður 
sé ætlaður. Þessa stundina virðist nýjasti málvinnsluhugbúnaðurinn - bæði erlend og íslensk 
forrit - frekar vera skrifaður í Python en Java, en ekki munar miklu þar á milli, og slík staða 
getur fljótt breyst með tilkomu nýrra forrita. 

Íslensk stuðningsforrit til málvinnslu 

Hér verður fyrst litið á möguleika til heildarlausnar á málvinnslu, síðan fjallað sérstaklega 
um mörkun og lemmun, og að lokum kynnt stakt forrit sem býður áhugaverða viðbótarvirkni. 

Fyrir heildstæðar lausnir á málvinnsluhluta koma helst til greina Reynir (Vilhjálmur 
Þorsteinsson, 2015) og IceNLP (Hrafn Loftsson, 2007). Reynir er skrifaður í Python, fyrir 
utan þáttunarkjarna hans sem skrifaður er í C++ (þó Reynir sjái sjálfur um öll köll á þann 
kjarna). Hann tekur á sig nær alla málgreiningarvinnu sem leitarforrit gæti beðið um og 
reynst hefur sáraeinfalt að beita honum. Þessari miklu vinnu fylgir þó sú hamla að ekki er 
hægt að kvarða virkni Reynis til að skera niður keyrslutíma. Sé honum beitt til málgreiningar 
framkvæmir hann alla sína vinnu í hvert sinn, þar á meðal verk sem ekki eru nauðsynleg 
fyrir íðorðaleit. 
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Ekki hefur verið birt mikið efni um frammistöðu Reynis, en virkni hans er opin öllum til 
prófunar. Hann notar ítarlega, samhengisfrjálsa mállýsingu sér til stuðnings, getur þáttað um 
90% af 8,7 milljónum setninga úr eigin gagnagrunni dagblaðagreina og greint 95,4% af 
1.400 orðtókum. Hann náði 71,15% heimt og 72,67% nákvæmni þegar Vilhjálmur 
Þorsteinsson, Hulda Óladóttir og Hrafn Loftsson (2019) létu hann þátta 80 setningar valdar 
af handahófi. Síðastnefnda prófunin byggir ekki á stóru gagnamengi, en hinar gera það, auk 
þess sem virkni forritsins er sífellt prófuð móti sístækkandi gagnagrunni af samtímafréttum, 
og byggir á ítarlegu mengi innbyggðra málfarsreglna sem sjálft er einnig í virkri þróun. 
Málheildin ReynirCorpus, „stór þáttunarmálheild fyrir nútíma íslensku“, fékk nýlega 
þróunarstyrk frá Rannsóknarmiðstöð Íslands (2019b). Reynir er tiltölulega nýtt forrit og allir 
hlutar hans hafa fengið ýmsar uppfærslur á síðustu mánuðum (Vilhjálmur Þorsteinsson, 
2015). 

Helsti keppinautur Reynis í flokki heildarlausna er IceNLP tólapakkinn. Hann inniheldur 
ýmsar einingar til málvinnslu, en í samhengi íðorðaleitar má þar helst nefna ónefndan tókara, 
markarann IceTagger auk einingarinnar IceMorphy sem giskar á mörk óþekktra orða, 
þáttarann IceParser og lemmunarforritið Lemmald. (Virkni IceNLP er svo viðamikil að 
stakar einingar hans verða aftur teknar fyrir í sambandi við mörkun og lemmun hér á eftir.) 
Upprunalegi tólapakkinn er frá 2007 og hefur grunnvirkni hans verið mestmegnis óhreyfð 
síðustu tvö árin. IceNLP er því ekki í jafn virkri þróun og Reynir og býr líklega ekki að nærri 
því jafn stórum gagnagrunni, en allt eins má færa fyrir því rök að hann hafi verið mun lengur 
í prófun og notkun, og sé auk þess líklegri til að vera stöðugri og samkvæmari sjálfum sér í 
keyrslu en Reynir kunni að vera. Tólapakkinn hefur komið að góðum notum í fyrri 
verkefnum eins og sjá má í lokaritgerð Huldu Óladóttur (2016). IceTagger hlutinn hefur svo 
náð 91,5% nákvæmni við mörkun (Hrafn Loftsson, 2007), sem er hærra en í mælingum 
Reynis, þó ekki sé víst að viðkomandi prófanir séu fyllilega sambærilegar. 

Lítum þá til mörkunar. Hér eru borin saman forritin IceStagger (Hrafn Loftsson og Östling, 
2013) og ABLTagger (Steinþór Steingrímsson, Örvar Kárason og Hrafn Loftsson, 2019). 
Bæði forritin beita vélanámi, sem skiptir nokkru máli í þessu samhengi því eins og getið 
hefur verið krefjast slíkar aðferðir þjálfunar. Áður en lengra er haldið skal þó minnst á 
IceTagger, aðeins eldra forriti sem byggir á leiðsagnarreglum (Hrafn Loftsson og Eiríkur 
Rögnvaldsson, 2007). IceTagger náði hárri nákvæmni við mörkun, allt að 93,85% fyrir þekkt 
orð með notkun BÍN, og 77,47% fyrir óþekkt orð án notkunar BÍN. Seinni talan er enn sú 
hæsta sem náðst hefur undir nákvæmlega þannig kringumstæðum til prófunar, en lýst verður 
hér að neðan af hverju hún gæti virkað nokkuð misvísandi. 

Tauganetsmarkarinn IceStagger (sem er ekki beinn afkomandi IceTagger þó að nöfnin séu 
lík) var skrifaður í Java og þjálfaður á Íslenskri orðtíðnibók. Það líkan inniheldur rétt rúmlega 
500.000 orð, en reyndar eru þau af dálítið einsleitum uppruna: Yfir 80% textanna koma úr 
skáldverkum. IceStagger var lengi talinn gullstaðall mörkunar (e. „state of the art“, stundum 
kallað „bestu aðferðir“) og tilgreina Hrafn Loftsson og Östling (2013) hvernig hann hefur 
náð 93,84% nákvæmni gagnvart þekktum orðum en 77,03% gagnvart óþekktum orðum. 
Þessar niðurstöður fengust reyndar ekki í sömu prófun, heldur fékkst síðari talan þegar BÍN 
var sleppt, á sama hátt og með IceTagger hér að ofan. 

ABLTagger, nýjasta forritið af þessum þremur, er tvístefnu langskammtíma minnismarkari 
(e. „bidirectional long short-term memory tagger“) skrifaður í Python. ABLTagger var 
þjálfaður á nýju líkani, MÍM-GOLD, en það er hlutmengi af MÍM og inniheldur texta sem 
sérvaldir voru til að endurspegla efnisdreifingu MÍM (Hrafn Loftsson, Jökull H. Yngvason, 
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Sigrún Helgadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2010). MÍM inniheldur yfir 25.000.000 orð, 
fimmtugfalt meira en byggt var á í Íslenskri orðtíðnibók, og var hönnuð með mun meiri 
fjölbreytni texta í huga (Sigrún Helgadóttir, Ásta Svavarsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, 
Kristín Bjarnadóttir og Hrafn Loftsson, 2012). ABLTagger nær hæstu nákvæmni sem sést 
hefur hingað til, 95,48% fyrir þekkt orð og 95,15% almennt (Steinþór Steingrímsson o.fl., 
2019). Við fyrstu sýn virðist nákvæmni hans gagnvart óþekktum orðum vera mun lægri en 
hjá hinum forritunum, 54,06%. En samanburður á mörkun óþekktra orða er ekki fyllilega 
gjaldgengur því hinir markararnir notuðu önnur líkön. Þegar þeir markarar nota BÍN hækkar 
nákvæmni þeirra gagnvart þekktum orðum, en hrynur gagnvart þeim óþekktu: IceTagger 
nær þá 60,50% í stað 77,47%, og IceStagger 61,99% í stað 77,03%. Þegar ABLTagger er 
þjálfaður á MÍM-GOLD nær hann hins vegar 68,0% nákvæmni gagnvart óþekktum orðum, 
í stað 54,06% áður. 

Svo er það lemmun, þar sem athyglinni er beint að Lemmald (Anton Karl Ingason, Sigrún 
Helgadóttir, Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson, 2008) og Nefni (Svanhvít Lilja 
Ingólfsdóttir o.fl., 2019). Fólk greinir reyndar nokkuð á um nákvæmni slíkra forrita, og telja 
sumir forritshöfundar það stafa af því hversu háð lemmunarforrit eru réttri mörkun. Eldra 
lemmunarforrit, CST Lemmatizer, náði ágætum niðurstöðum á sínum tíma, milli 90% 
(Cassata, 2007) og tæplega 99% (Anton Karl Ingason o.fl., 2008) eftir því hver var að mæla. 
Höfundar seinni greinarinnar nefna hins vegar sérstaklega að fyrir utan hvað CST 
Lemmatizer forritið var háð góðri mörkun var það í ofanálag almennt ekki fáanlegt til 
notkunar. 

Sjálf kynntu Anton Karl Ingason o.fl. (2008) til sögunar forritið Lemmald, Java markara sem 
beitir vélanámi að nokkru leyti. Lemmald virðist ná nákvæmni milli 90,0% (Sigrún 
Helgadóttir o.fl., 2012; Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir o.fl., 2019) og 99,55% (Anton Karl 
Ingason o.fl., 2008), aftur nokkuð eftir því hversu góða mörkun það fær. Fyrst Lemmald 
beitir vélanámi spila þjálfunargögn líka inn í útkomuna, en forritið er þjálfað á Íslenskri 
orðtíðnibók, sem inniheldur um 590.000 tóka. Reyndar var Lemmald einnig látið nýta BÍN 
til að leita beygingarmynda þegar Anton Karl Ingason o.fl. (2008) framkvæmdu próf, en sú 
virkni virðist því miður ekki í boði fyrir aðra notendur (Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir o.fl., 
2019). 

Nefnir er svo nýjasta forritið af þessum þremur. Sá markari er opinn hugbúnaður sem 
Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir o.fl. (2019) skrifuðu í Python. Hann beitir einnig vélanámi en 
nýtir sér gagngert þjálfunargögn úr BÍN (auk þess að beita svo handskrifuðum reglum til að 
lemma). BÍN inniheldur ólíkt meira af gögnum en Íslensk orðtíðnibók, kringum 5,8 milljón 
beygingarmyndir, svo um er að ræða þó nokkuð stærra og fjölbreyttara gagnamengi. 
Samkvæmt höfundum nær Nefnir hæstu lemmunarnákvæmni sem sést hefur hingað til, 
99,55% ef nýtt eru hárrétt mörk og 96,88% ef mörkunin er framkvæmd af forritsmarkara. 

Ástæða er til að ræða eitt forrit til viðbótar. Jón Friðrik Daðason og Kristín Bjarnadóttir 
(2015) kynna til sögunnar Kvist, orðskiptingartól sem nýtir stofnhlutagreiningu til að 
ákvarða líklegustu skiptingu íslensks orðs í orðhluta sína. Hann ræður afar vel við þekkt 
samsett orð og líklega mjög vel við óþekkt orð, en í mælingum höfunda gat hann skilað milli 
98-99,2% af þekktum orðum og fækkað óþekktum orðum í texta um allt að 41,1%. 
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2.4 Forsendur og skilyrði þessarar 
hugbúnaðarsmíðar 

Eins og sjá má á köflunum hér að framan þarf að huga að ýmsu þegar ákveða skal hvernig 
útfæra eigi íðorðaleitarforrit. Leitarfræðin, tungumálið og úrval hugbúnaðar eru öll miklir 
áhrifavaldar og hafa hver um sig sterk áhrif á hönnun hugbúnaðarins.  

Einn áhrifavaldur er þó enn ótalinn þó vísað hafi verið til hans fyrr í ritgerðinni. Í kafla 1 var 
rætt um þörfina á hugbúnaði til íðorðaleitar og vísað því til stuðnings í könnun sem 
Árnastofnun lét framkvæma. Sú könnun er hluti af verkefninu Íðorðagátt á sviði fjármála 
(Rannsóknarmiðstöð Íslands, 2019b), en Árnastofnun hlaut styrk fyrir verkefnið gegnum 
opna samkeppnissjóðinn Markáætlun í tungu og tækni (Rannsóknarmiðstöð Íslands, 2019a). 
Hugbúnaðurinn sem ritgerðin fjallar um er einnig hluti af þessu verkefni Árnastofnunar og 
tekur því mið af lýsingu þess og skilyrðum. 

Kafli 2.4.1 inniheldur nánari lýsingu á verkefni Árnastofnunar. Lýst er skipulagi þess, hvaða 
hlutverki hugbúnaðurinn gegnir sem hluti af því, og hvernig það hefur áhrif á hönnun 
hugbúnaðarins. 

Í kafla 2.4.2 er tilgreint hvaða nálganir urðu fyrir valinu, með tilliti til allra áhrifavaldanna. 
Hér má finna samantekt yfir hvaða aðferðafræði, forritunarmál og forrit henta best fyrir 
þennan tiltekna hugbúnað þegar miðað er við þær upplýsingar sem settar hafa verið fram í 
köflum 2.1-2.4.1. 

Niðurstaða þessarar samantektar myndar svo alhliða hönnun leitarforritsins. Með hana til 
hliðsjónar er loks hægt að ræða hvaða tilteknu aðferðir og útfærslur henta best til að 
framfylgja henni hverju sinni, og verður það viðfangsefni kafla 3. 

(Hugtökin „Árnastofnunar verkefni“ og „verkefni Árnastofnunar“ verða héðan af notuð 
þegar verið er að ræða verkefnið Íðorðagátt á sviði fjármála í heild sinni, þ.m.t. lýsingu þess, 
skilyrði, og aðra forritsvirkni sem af því leiðir. Hugtakið „verkefni“ eitt og sér vísar hins 
vegar sérstaklega til leitarhugbúnaðarins sem þessi ritgerð fjallar um.) 

2.4.1 Hugbúnaðurinn í samhengi verkefnis Árnastofnunar  

Heildarskipulag verkefnis Árnastofnunar 

Markmið verkefnis Árnastofnunar er að smíða íðorðaleitarhugbúnað með veflægt viðmót. 
Hugbúnaðurinn skal bjóða upp á vinnubekk (e. „work bench“) með tólum sem nauðsynleg 
teljast fyrir vinnu við íðorð. Notendur geti hlaðið upp eigin efni á ýmsum sniðmátum 
(einmála og tvímála textum, þýðingarminni og orðalistum), skráð íðorð handvirkt, hlaðið 
gögnum niður, og skoðað niðurstöður sjálfvirkrar íðorðagreiningar á viðkomandi fagsviði. 
Til að þessi virkni sé möguleg þarf hugbúnaðurinn að innihalda forritskjarna sem getur 
stundað sjálfvirka íðorðaleit. 

Verkefni Árnastofnunar er því skipt í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn gengur út á smíði 
forritskjarnans sem nefndur var hér að framan, og samsvarar hann leitarforritinu sem þessi 
ritgerð fjallar um. Í þeim hluta skal rannsaka vænlegar aðferðir til sjálfvirkrar íðorðaleitar og 
útbúa svo hugbúnað sem geti framkvæmt slíka leit fyrir Árnastofnun. 
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Næsti hluti, sem getur einungis hafist þegar þeim fyrsta er lokið eða að minnsta kosti vel á 
veg kominn, snýst um að útbúa vinnubekkstól þar sem megi breyta, eyða og endurskoða þau 
íðorðasöfn sem tiltæk eru, hvort sem er eldri og handunnin söfn eða þau sem sjálfvirkt hafa 
verið unnin eftir afrakstur fyrsta hlutans.  

Þriðji og síðasti hlutinn snýr svo að væntanlegri þróun veflægs viðmóts sem nefnist 
„TermPortal“, þar sem notendur vinna með texta. Þeir eiga að geta hlaðið upp bæði hreinum 
textum og þýðingarminnum, látið hugbúnað fyrsta hlutans íðorðagreina slík gögn, aðlagað 
eða breytt gögnum handvirkt og jafnvel stungið upp á eigin íðorðum ef því er að skipta, og 
hafa þann möguleika að deila gögnum sínum með öðrum á ýmsum sniðmátum.  

Nýjum íðorðum sem af þessu hljótast skal einnig bætt í Íðorðabankann, sem Árnastofnun 
heldur utan um. Jafnframt skal hugbúnaðurinn úr fyrsta hlutanum lesa og greina sjálfvirkt 
sent efni frá ýmsum vefmiðlum, og þau gögn sem úr verða skulu vera aðgengileg 
almenningi. Þó að hugbúnaðurinn muni fyrst um sinn framkvæma íðorðaleit innan 
fjármálatexta er honum síðarmeir ætlað að styðja inntak úr hvaða fagi sem er. 

Áhrif verkefnis Árnastofnunar á hlutverk leitarforritsins 

Þótt áherslan sé á fjármálageirann fyrst um sinn, á hugbúnaðurinn sem hér er viðfangsefnið 
einnig að nýtast fyrir greiningu, leit, söfnun og úrvinnslu íðorða í öðrum fögum. Ekki verður 
þó vitað hvaða gögn muni fylgja hverju fagi. Hugbúnaðurinn þarf því að geta virkað strax í 
fyrstu keyrslu fyrir hvaða fag sem er, án þjálfunar eða annars undirbúnings. Ef einhver 
viðeigandi aukagögn skyldu fylgja - einna helst núverandi listar staðfestra íðorða fyrir 
viðkomandi fag - þarf hugbúnaðurinn að geta nýtt sér þau, en ekki má reikna með slíku. 

En þó að mögulega séu til einhver viðbótargögn tengd faginu sem slíku, fær hugbúnaðurinn 
engin lýsigögn sem tengjast beint sjálfu aðalinntakinu. Orðum inntaksins munu ekki fylgja 
neinar málfræðilegar skilgreiningar, orðflokkanir eða trjágreiningar, né nein stærðfræðileg 
eða tölvunarfræðileg hjálpargögn á við sérstakt vægi stakra orða, vensl orða á milli, eða 
annað í þeim dúr. Hugbúnaðurinn mun þurfa að málgreina þessa texta upp á eigin spýtur - 
og í leiðinni taka tillit til sérkenna íslenskunnar - og reikna út líkur hvers mögulegs íðorðs 
án aðstoðar frá inntakinu. 

Fram hefur komið að hugbúnaðurinn þyrfti að virka strax í fyrstu keyrslu fyrir ólík fög, og 
því fylgir einnig sú eðlilega krafa að hann virki í samhengi Árnastofnunar verkefnisins sjálfs. 
Þó skilafrestir séu ekkert nýtt fyrir neina tegund smíðar, ber að ítreka að tilgangurinn með 
þessu verkefni var ekki að prófa ýmsar mögulegar leiðir til að smíða leitarforrit, heldur 
einblína á þær sem lofuðu góðu og sem raunhæft var að útfæra innan þess tímaramma sem 
bauðst. Tími fyrir mistök og rými fyrir hálfkláraðar lausnir var af ansi skornum skammti, 
enda kæmu slíkar útkomur að litlu gagni fyrir næstu þætti verkefnisins. 

Að lokum má nefna að í þessum næstu þáttum, eftir smíði hugbúnaðarins, felst að sjálfsögðu 
áframhaldandi keyrsla hans. Það er því augljós og eðlileg krafa að eftir verkefnaskil sé hægt 
að skoða kóða hugbúnaðarins, viðhalda honum, stilla hann til og þróa áfram á ýmsa vegu, 
sérstaklega þegar búið verður að safna nægri reynslu frá því að keyra hann á lifandi inntaki.  
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2.4.2 Nálganir sem urðu fyrir valinu 

Tegundir leitaraðferða 

Hönnun hugbúnaðarins þarf að innihalda einhvers konar málvinnsluaðferðir. Þær eru 
rótgróinn hluti íðorðaleitar eins og sást í kafla 2.1.3, tungumálið sjálft hefur kappnóg af 
séreinkennum sem vinna þarf úr eins og rætt er í öllum hlutum kafla 2.2, og til er 
margvíslegur stuðningshugbúnaður fyrir slíka úrvinnslu eins og lýst er í kafla 2.3.2. 

En sú tegund er ekki nóg, nokkuð sem höfundar íðorðaleita komust sjálfir að fyrir löngu 
síðan, samanber upphaf kafla 2.1.3. Ef við lítum til hinna tveggja tegundanna sést fljótt að 
tölfræðiaðferðir henta vel fyrir þetta ákveðna forrit, en vélrænt nám síður. Eins og kom fram 
síðar í kafla 2.1.3 er notkun tölfræðiaðferða orðin eðlileg og sjálfsögð samblanda við 
málvinnsluaðferðir, og mikil reynsla komin af þeim. Í samanburði Chiticariu o.fl. (2013) á 
tölfræðiaðferðum og vélrænu námi má glögglega sjá að kostir hinna fyrrnefndu - auðveld 
þróun og viðhald forrits sem aðrir gætu þurft að taka við, sjálfstæði frá lýsigögnum, hægleg 
not ýmissa viðbótargagna, og notagildi fyrir ólík fög - vega þungt fyrir Árnastofnunar 
verkefnið, meðan það sem einkennir hinar síðarnefndu - þörf á þjálfun og þjálfunargögnum, 
sérhæfing fyrir tiltekin fög, og líkur á hærra flækjustigi kóða - eru ekkert endilega verri 
eiginleikar almennt á litið, en henta ekki vel fyrir þetta tiltekna verkefni. 

Chiticariu o.fl. (2013) eru ekki ein um álit sín. Innan máltækni má finna mörg dæmi þess 
þegar vélrænt nám er notað fyrir áhugaverð og verðmæt verkefni alveg ótengt íðorðaleit. En 
einnig má finna mun fleiri dæmi þess að upp hafi komið erfiðleikar við útfærslu slíkra 
aðferða, frekar en við tölfræðiaðferðirnar. Tilraunir Wang, Liu og McDonald (2016) við 
lýsigagnalausa íðorðaleit með tveimur tegundum tauganeta gengu að þeirra sögn það illa að 
ekki var hægt að birta niðurstöður mælinga fyrir aðra tegundina. Lossio-Ventura, Jonquet, 
Roche og Teisseire (2014) lýstu erfiðleikum við að útbúa þjálfunargögn („The main 
challenge is how to select a set of discriminating features for accurate recognition“) og 
hvernig það hamlaði notkun þeirra á vélanámsaðferðum. Rigouts Terryn o.fl. (2018) reyndu 
við vélrænt nám á belgíska heilbrigðisþjónustu gagnagrunninum ebpracticenet, hættu við og 
sneru sér tímabundið að blönduðum nálgunum. Þegar sumir sömu höfunda reyndu aftur við 
vélanám lentu þeir í svipuðum vandræðum með nákvæmni þjálfunargagna og Lossio-
Ventura o.fl. (2014), og komust að því að ef þjálfunargögnin væru ekki þeim mun meira 
sérsniðin að viðkomandi fagi væri hætta á að ýmis íðorð yrðu útilokuð (Rigouts Terryn, 
Drouin, Hoste og Lefever, 2019). Yuan, Gao og Zhang (2017) reyndu að útfæra hugbúnað 
sem gæti hoppað milli faga, en þurftu þess í stað að gefa sér ýmsar viðbótarforsendur um 
aðgreinanleika íðorða og beita þeim mun meiri forþjálfun til að byrja með. Að lokum má 
nefna yfirferð Kucza (2018), en hann telur upp kosti og galla fyrir báðar nálganir sem minna 
um margt á umfjöllun Chiticariu o.fl. (2013). 

Það skal ítrekað að ofangreindar tilvísanir eiga ekki að fela í sér neikvæðan dóm um vélrænt 
nám, enda má einnig finna ýmsar tölfræðiaðferðir sem hafa sínar sérkröfur og dynti (og 
m.a.s. má finna samsvarandi lista tilvísana fyrir slíkar aðferðir í kafla 3.3.5). En hér er verið 
að íhuga hvaða heildarflokkar aðferða henti best fyrir leitarhugbúnað sem þarf að vera 
nothæfur strax við skil frekar en að vera prófunargrundvöllur fyrir ólíkar útfærslur, og þar 
sem góðar líkur séu á að þær aðferðir sem verða fyrir valinu muni virka (eða, ef ekki, að slíkt 
komi í ljós fljótlega, áður en langt er liðið á þróunarferlið). Með það í huga teljast 
tölfræðiaðferðir betri kostur en vélrænt nám fyrir leitarhugbúnaðinn. Þó er vísir að því að 
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bæta megi úrvinnslu inntaks með sérútbúnum viðbótargögnum sem væru ekki teljanlega háð 
stakri keyrslu eða ákveðnu fagi og ættu því að vera endurnýtanleg án nokkurs erfiðis. 

Hugbúnaður og forritunarmál 

Ekkert erlent forrit hentar til aðlögunar fyrir leitarhugbúnað á íslenskum texta sem hluta af 
verkefni Árnastofnunar. 

Í einhverjum tilvikum er það vegna einhvers ákveðins þáttar í útfærslu viðkomandi forrits. 
Forritið kann að vera bundið við tiltekið rekstrarumhverfi (JATE 2.0 og TBXTools), háð 
sértækri virkni sem ekki tengist endilega máltækni (TBXTools aftur), eða skrifað á máli sem 
almennt er ekki þekkt fyrir máltæknigetu (ATR4s). Undir þeim kringumstæðum er ekki 
öruggt að við getum gert nauðsynlegar breytingar á hugbúnaðinum, til dæmis í að aðlaga 
hann að hlutverki sínu innan verkefnis Árnastofnunar, eða einfaldlega í að betrumbæta 
leitarvirkni hans sem hluta af áframhaldandi þróun. Einnig kann forritið að hafa valið 
leitaraðferð þar sem krafist er einhvers sem okkar hugbúnaður getur ekki ætlast til (auka 
málheildir fyrir „weirdness“ í leitarforriti TTC Project), eða útfært leitaraðferðina á máta 
sem virðist ekki bæta neinu við það sem við gætum sjálf smíðað (breytingar TermoPL á 
reikningum samheitisvægis segða fyrir C-gildi). Fyrir slík forrit er ekki víst að við viljum 
velja þessar tilteknu aðferðir og því síður útfæra þær á nákvæmlega sama hátt. 

En algengasta ástæðan er sú að forritin duga ekki nógu vel fyrir íslenskt mál. Langflest erlend 
leitarforrit styðja einungis ákveðin tungumál og ekkert bendir til þess að íslenskan muni 
bætast þar við, sem útilokar þau auðvitað strax.  

Þau forrit sem eiga að ráða við hvaða mál sem er, þ.m.t. flest þeirra sem rædd voru í kafla 
2.3.2, eru samt gjarnan sérhæfð fyrir viss tungumál. Mikið strit þyrfti til að þau styddu 
íslensku, ef það tækist yfir höfuð. Ef leitarforriti er ætlað að ráða við ný tungumál, er 
notandinn sjálfur (eða sá aðili sem sér um að aðlaga forritið að nýju máli) nær 
undantekningarlaust látinn bera höfuðábyrgð á réttri málgreiningu inntakstextans. Til að ljá 
leitarforriti svona mikla málfræðilega viðbótarvirkni myndi notandinn neyðast til að útfæra 
hana frá grunni eða sækja slíka virkni í önnur stuðningsforrit fyrir eigin mál. Slíkt er svo 
mikil vinna að notandinn getur allt eins notað hana í málvinnsluhluta síns eigin forrits.  

Að lokum má svo nefna að jafnvel þótt valið væri leitarforrit sem styddi ný mál og útfærð 
öll sú málvinnslu sem forritið krefst, tekur ekkert erlent forrit tillit til mikilvægustu sérkenna 
íslenskunnar í samhengi íðorðaleitar. Sum þeirra kunna að beita ákveðnum málfræðilegum 
greiningarleiðum sem svipar til þess sem hér þarf að gera - mörkun og lemmun TermoPL, 
til dæmis - en að svo stöddu eru engar opnar hugbúnaðarlausnir ætlaðar til að vinna með 
flókið beygingarkerfi, vera viðbúin margbreytilegri orðaröðun, og nýta sér mikinn fjölda 
samsettra orða. Við það bætast svo áhættuþættirnir sem lýst var í upphafi kafla 2.3.1. 

Sú leið var því valin að smíða hugbúnaðinn frá grunni en nýta þó einnig óspart þau íslensku 
stuðningsforrit sem bjóðast. 

Val á forritunarmáli er nátengt vali á þeim hugbúnaði sem talinn er henta best til verksins, 
enda er að öllu jöfnu auðveldara að vefa saman virkni forrita ef bæði þau og undirstaðan sem 
tengir þau eru skrifuð á sama máli. Python hafði að lokum sigurinn, meðal annars vegna 
þæginda við notkun, sterkra viðbótareininga, og úrvals stuðningsforrita - skrifuð í Python - 
sem lofa góðu varðandi trausta keyrslu og góð afköst. Keppnin var þó hnífjöfn, því bæði 
Java málið sjálft og mörg góð stuðningsforrit skrifuð á því máli eru óneitanlega af háum 
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gæðum. Í kafla 4.2.3 má finna stutta umræðu um Java í samhengi við breytingar á virkni 
hugbúnaðarins. 

Ákveðið var að bjóða tvo keyrslumöguleika innan málvinnsluhluta hugbúnaðarins: Annars 
vegar heildarlausn gegnum eitt forrit eða forritapakka; og hins vegar lausn þar sem 
hugbúnaðurinn myndi samtvinna þau stöku forrit sem virðast hvert um sig vera besti 
valkosturinn fyrir viðkomandi virkni. Með því er hægt að gera mælingar á niðurstöðum 
hvors möguleikans fyrir sig - heildarlausnar, eða runu stakra forrita - auk þess sem ákveðið 
öryggi felst í því að útfæra tvær aðskildar leiðir til málvinnslu, ef í ljós kemur þegar langt er 
liðið á þróun hugbúnaðarins að önnur leiðanna virki ekki. 

Fyrir heildarlausn var niðurstaðan að Reynir væri besta valið. Hann er opinn forritspakki, 
býður alla þá virkni sem við þurfum á að halda, er í stöðugri uppfærslu og ítrekað beitt á 
lifandi gögn. Hvað varðar mörkun hefur ABLTagger hæstu nákvæmniprósentuna fyrir bæði 
þekkt og óþekkt orð, er nýjasta forritið, og notar nýrra og margfalt stærra líkan. Sömu rök 
fylgja vali á Nefni fyrir lemmun. Einnig bætist við Kvistur, enda má ætla að hann gagnist 
mikið við greiningu og meðferð texta á tungumáli með eins hátt hlutfall samsettra orða og 
íslenskan hefur. Öll forritin eru skrifuð í Python og óneitanlega hafði það einnig nokkur 
áhrif, því um leið og eitt Python forrit verður fyrir valinu fylgir sú tilhneiging að halda sig 
við val á forritum í því máli, frekar en að blanda saman málum. 
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3 Hugbúnaður til íðorðaleitar 
Undir lok síðasta kafla var tilgreint hvaða aðferðafræði, forritunarmál og stuðningsforrit 
hentuðu best fyrir leitarhugbúnaðinn, og þannig fékkst alhliða mynd af hönnun hans.  

Í þessum kafla verður rætt um bestu valkostina hverju sinni til að framfylgja þessari hönnun, 
og hvernig þeir eru útfærðir í hugbúnaðinum. Reyndar verða sumir hlutar af þeirri umfjöllun 
ennþá frekar fræðilegs eðlis, enda er það óhjákvæmilegt: Fyrst þurfti að tilgreina hvernig 
heildarmynd hugbúnaðarins myndi líta út áður en hægt væri að færa rök fyrir sértækum 
valkostum hvers hluta fyrir sig. Í ofanálag eru sumir valkostirnir svo sérhæfðir fyrir þetta 
verkefni að ekki er með góðu móti hægt að aðskilja fræðilega umfjöllun þeirra frá lýsingu á 
útfærslunni sjálfri. 

Efnistök undirkafla fylgja flæðinu á keyrslu hugbúnaðarins sjálfs frá upphafi til enda. 
Forvinnsla er tekin fyrir í kafla 3.1, svo málvinnsla í kafla 3.2, þá tölfræðireikningar í kafla 
3.3 og að lokum úttak og úrvinnsla í kafla 3.4. 

 

 

Mynd 1: Flæðirit hugbúnaðarins í heild sinni 

3.1 Forvinnsla 

Hérna verður farið yfir hvaða gögn hugbúnaðurinn notar til íðorðaleitar, á hvaða sniðmáti 
þau eru og hvaða áhrif þau geta haft á bæði úrvinnslu hugbúnaðarins og úttakið sem hann 
skilar. Gögnin skiptast í tvo flokka. Kaflar 3.1.1 og 3.1.2 fjalla um þau sem eru - eða eiga 



26 

helst alltaf að vera - til staðar í hverri keyrslu, sama hvað á dynur; meðan kaflar 3.1.3 og 
3.1.4 taka fyrir þau sem teljast valkvæð en eru nýtt ef þau bjóðast. 

3.1.1 Aðalinntak 

Eins og nefnt var í kafla 2.4.1 gat texti aðalinntaks verið af ýmsu tagi. Stærðargráða textans 
og uppruni voru því bæði á býsna breiðu spani: Til greina kæmu þýðingarminni, innsendir 
textabútar til greiningar, skýrslur og reglugerðir, og jafnvel heilu dagblöðin. Orðafjöldi slíks 
inntaks gæti því hlaupið á tugum eða tugþúsundum orða og var talið gott að hugbúnaðurinn 
gæti aðlagað sig að því, jafnvel með því að bjóða ítarlegri og tímafrekari greiningu fyrir 
styttri textana.  

Einnig gætu setningarnar sjálfar innihaldið ýmiss konar sértilvik sem ekki teldust til eðlilegra 
„orða“, þar á meðal skammstafanir, stafsetningarvillur, erlend heiti og annað slíkt. Þó taka 
þyrfti eitthvert tillit til slíkra fyrirbrigða var ekki talin ástæða til að kafa djúpt í þess kyns 
úrvinnslu, enda væri tilgangur hugbúnaðarins annars eðlis.  

Ekki var heldur gert ráð fyrir því að hugbúnaðurinn þyrfti að framkvæma vörpun úr einu 
textasniðmáti - til dæmis þýðingarminna - yfir í annað, enda myndi slík virkni tilheyra 
umgjörðinni sem til stóð að smíða síðar í verkefni Árnastofnunar. 

Þó á það hafi verið minnst ber að ítreka lykileinkenni inntaksins: Hugbúnaðurinn myndi 
ekkert vita fyrirfram um textann nema það að hann yrði á íslensku. Stærð væri óráðin, eins 
og áður kom fram. Óþekkt væru bæði málfræðilegt flækjustig, hversu flóknar og langar 
setningarnar almennt væru; og málfarslegt flækjustig, hversu algengt væri að brygði fyrir 
torgreinanlegum sértilvikum eins og skammstöfunum, erlendum orðum, slangri og fleiri 
viðlíka frávikum. Engar skilgreiningar, orðflokkagreiningar eða önnur lýsigögn myndu 
fylgja neinum ákveðnum texta. Eins væri uppruni og tilgreining fags óþekktur. Að lokum 
myndi fyrra inntak ekki nýtast, enda væri hugbúnaðurinn ekki að vinna með fastmótaðar 
málheildir heldur að taka á móti lifandi textum, hvort sem er frá ófyrirséðum innsendingum 
notenda, eða frá greinargerðum og dagblöðum þar sem innihaldið yrði ekki endurtekið í 
sömu mynd í næstu útgáfu. 

3.1.2 Markarunur 

Eitt fyrsta skrefið í málvinnslu texta felst gjarnan í því að velja úr inntakinu segðir sem 
málfræðilega séð eiga einhverjar líkur á að vera íðorð. Valið þarf ekki að vera hárnákvæmt 
strax í byrjun, enda er öðrum aðferðum beitt síðar meir til að kanna nánar hverjar þessar líkur 
kunni að vera, heldur er því frekar ætlað að straumlínulaga úrvinnsluna með því að losa 
forritið strax við þær orðarunur sem (nær) útilokað er að séu íðorð. 

Í kafla 2.2.2 var tekið dæmi um algenga leið til slíkrar síunar, þegar Frantzi o.fl. (2000) beittu 
einföldum reglulegum segðum til að velja frasa fyrir C-gildis reikninga. Í sama kafla var 
minnst á að slík nálgun væri óraunhæf fyrir jafn málfræðilega fjölbreytt mál og íslenskuna, 
og að hugbúnaðurinn yrði að ráða við mun fleiri mynstur á mun hærra flækjustigi en slíkar 
segðir. 

Fordæmi fyrir slíkri nálgun mátti til dæmis finna hjá Gojun o.fl. (2012) í lýsingu á íðorðaleit 
fyrir þýskt mál. Þau notuðu „a list of pre-defined patterns based on part-of-speech tags“ til 



27 

að finna segðir. Slíkir listar „were collected for each of the handled languages separately“ 
og voru „easily extended [...] adjectives, prepositions, etc.“ Áhugavert er að jafnvel í 
tilvikum þegar öðrum aðferðum var beitt lá við að það kæmi út á sama eitt: Barrón-Cedeno 
o.fl. (2009) notuðu reglulegar segðir en beittu þeim í bland við opna málfarssíu (e. „open 
linguistic filter“) sem hafði vissan slaka og slepptu inn ýmsu ef það passaði nægilega vel við 
einhverja segð. Í þessu verkefni var ályktað sem svo að ef forrit ætti að sleppa inn alls konar 
afbrigðum af vissum runum orðflokka, væri alveg eins gott að ákvarða strax öll slík afbrigði 
og geta þá jafnvel nýtt þau frekar í forritinu (til dæmis að telja tíðni hvers afbrigðis), frekar 
en að leyfa forritinu að beita svo miklum slaka að ekki væri vitað fyrir víst hvers konar 
orðamynstur væru tekin til athugunar og hversu vel viðkomandi regluleg segð væri að 
reynast. 

Af þessum sökum var rýnt í öll fjármálatengd íðorð úr hugtakasafni Þýðingarmiðstöðvar 
Utanríkisráðuneytisins (Sigrún Þorgeirsdóttir og Björgvin R. Andersen, 2019) og þau 
handmörkuð samkvæmt markaskrá Íslenskrar orðtíðnibókar (Jörgen Pind, Friðrik 
Magnússon og Stefán Briem, 1991) en einungis haldið eftir orðflokki hvers orðs. Úr varð 
listi af „markarunum“: „a l n“ fyrir „atviksorð lýsingarorð nafnorð“, „c s n n“ fyrir 
„samtenging sagnorð nafnorð nafnorð“, og svo framvegis. Vel ríflega 4.000 íðorð gáfu af 
sér tæplega 300 slíkar runur. Þó uppruni þeirra hafi verið fjármálatengdur má vonandi 
fullyrða að runusafn með svo mikinn fjölda færslna sé orðið óháð einhverju stöku fagi. Við 
það má bæta að fyrst uppruni mynstranna er úr lifandi gögnum - raunverulegum 
fjármálaíðorðum sem eru enn í notkun - má binda vonir við að mynstrin endurspegli almennt 
betur ný og óskráð íðorð í öðrum fögum heldur en formfastari reglulegar segðir myndu gera. 
(Almennt er talið að flest íðorð, óháð fagi, séu nafnliðir eða innihaldi nafnorð, sbr. (Frantzi 
o.fl., 2000; Guðrún Kvaran, 2005; Kosa o.fl., 2017), og hlutfall markarunanna reyndist 
endurspegla það.) Í kafla 3.2.3 er því svo lýst hvernig hugbúnaðurinn notar þessar runur til 
að sía inntakið. 

Þó síun út frá orðflokkum sé rótgróinn hluti íðorðaleita getur svo farið að forriti yfirsjáist 
raunverulegt íðorð í inntaki af því það samsvaraði ekki einhverju mynstri. Slíkt er 
óumflýjanlegur hluti þess að beita forriti í stað mannshuga á inntakstexta. Í stóru inntaki - 
og án lýsigagna og þjálfunar - myndi magn ósíaðs texta fljótt verða óhæft til úrvinnslu, eða 
gefa af sér svo margar mögulegar segðir að óraunhæft væri fyrir nokkurn fagsérfræðing að 
rýna í þær allar. 

Svona síun er því ágætis dæmi um togstreituna milli nákvæmni og heimtar: Ef illa er síað og 
forritið skilar aragrúa af meiningarlausum frösum hrynur nákvæmni þess; ef síað er of 
grimmt getur forritið ekki endilega fundið öll möguleg íðorð í texta og heimtin líður fyrir 
það. Reynt var að halda jafnvægi hér á milli með því að nota mikinn fjölda markaruna, því 
þegar mynstrasafn er komið með yfir hundrað ólíkar færslur þarf íðorð að vera orðið ansi 
sérstakt útlits til að passa ekki við eina einustu þeirra. Til baktryggingar var hugbúnaðurinn 
þó hannaður á þann máta að með smávægilegri breytingu má alfarið sleppa notkun 
markaruna, ef ástæða þykir til. Einnig væri hægt að láta hugbúnaðinn sjálfan útbúa 
markarunur úr íðorðum, annaðhvort úr safni viðkomandi fags (sjá nánar í kafla 3.1.3) eða úr 
inntaki sem notendur senda inn. Mætti þá auðvitað í leiðinni láta hann bæta nýjum slíkum 
runum á heildarlistann sem hann styður sig við. 
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3.1.3 Listi þekktra íðorða 

Varla þarf mikinn rökstuðning á nytsemi lista þekktra íðorða í viðkomandi fagi. Sumar 
útfærslur hreinlega krefjast hans, samanber til dæmis þegar Pinnis o.fl. (2012) gera ráð fyrir 
„a phrase table for valid term patterns“. Í hugbúnaðinum er svona listi fyllilega valkvæður, 
enda ekki hægt að gera ráð fyrir að íðorðasafn fyrirfinnist í hverju einasta fagi. Í kafla 3.2 og 
3.3 verður farið nánar í hvernig málvinnslu- og tölfræðireikningsaðferðir nýta sér innihald 
listans ef hann fylgir með við keyrslu. Í forvinnslunni er svona listi einnig nýttur til að smíða 
lista öftustu róta íðorða, sem nánar er fjallað um í kafla 3.3.3. 

Einn böggull fylgir þó skammrifi. Íðorðin á listanum verða að vera á lemmuðu formi. Slíkt 
getur orðið torlæsilegra fyrir mannfólk: Til dæmis myndi segðin „megindleg gögn“, sem 
flestum finnst eflaust augljóslega tæk, breytast í „megindlegur gagn“, sem er það ekki. 
Tölvur, hins vegar, þurfa að fá gögn á stöðluðu formi til að geta borið þau saman, eins og 
minnst var á í kafla 2.2.1. 

Þó þess væri ekki krafist í verkefnislýsingu var reynt að koma nokkuð til móts við notendur, 
enda mátti vel ímynda sér að upprunalegt form íðorðanna gæti komið að notum í seinni 
hlutum verkefnis Árnastofnunar. Hugbúnaðurinn var því hannaður þannig að hann gæti tekið 
við listum þekktra íðorða á tveimur ólíkum sniðmátum. Í hinu fyrra samanstendur hver lína 
af einu lemmuðu íðorði og engu öðru. Í hinu seinna eru línurnar í þrenndum: Ein lína 
inniheldur upprunalega mynd íðorðsins, önnur lemmaða mynd sama íðorðs og sú þriðja 
markarunu þess. Á þann hátt er hægt að halda í upprunalegu formin, sé þess óskað. 

Reyndar er hugbúnaðurinn fær um, með nokkrum kóðabreytingum, að lemma sjálfur svona 
lista, og getur útbúið úr honum markarunur. Slíkt mætti gera þegar forritinu er beitt á fag þar 
sem stórt íðorðasafn fyrirfinnst, leiki grunur á því að markarunur íðorða viðkomandi fags 
séu mjög ólíkar þeim sem unnar voru úr fjármálageiranum. Ekki er þó endilega mælt með 
þannig útfærslu. Það er mjög mikilvægt fyrir hugbúnað af þessu tagi að listi þekktra íðorða 
sé eins rétt lemmaður og hægt er. Sjálfvirkri lemmun fylgir alltaf sú hætta að stöku orð verði 
rangt lemmuð, nokkuð sem kemur ekki að sök fyrir inntakstexta sem getur hlaupið á 
þúsundum orða og innihaldið ótal endurtekningar sömu frasanna, en getur haft mikil áhrif 
fyrir sérsniðin viðbótargögn þar sem nákvæmni skiptir máli, hver segð er einungis tiltekin 
einu sinni, og heildarlengd listans er fyllilega meðfærileg til handvirkrar lemmunar. Við það 
má bæta að engin ástæða væri til þess að fella svona virkni sjálfkrafa í hugbúnaðinn, því 
einungis þarf að lemma íðorðalista einu sinni, ekki í hvert sinn sem hugbúnaðurinn er ræstur. 

3.1.4 Útstrikunarorð 

Síðasta tegund gagna sem gætu fylgt með við keyrslu, og eru valkvæð rétt eins og 
íðorðalistinn, eru útstrikunarorð (e. „stop-words“, einnig kallað „stop-list“). Þau eru kröftug 
en geta verið vandmeðfarin. Útstrikunarorð er runa af einu orði eða fleirum sem mennskir 
sérfræðingar hafa ályktað að muni aldrei bregða fyrir í neinu íðorði, gömlu eða nýju, innan 
viðkomandi fags. Hafi hugbúnaðurinn gripið segð úr inntakinu sem reynist innihalda 
útstrikunarorð, hendir hann segðinni strax. 

Skiljanlega geta útstrikunarorð sett, samkvæmt orðsins hljóðan, strik í reikninginn hvað 
íðorðaleitir varðar. Slíkt orð getur orðið þess valdandi að nýtt íðorð skráist ekki. Í eldri 
útgáfum reiknirita sem nýttu sér útstrikunarorð urðu þau einnig þess valdandi að ekkert innan 
segðar var metið nánar, jafnvel ekki hlutfrasar sem sjálfir hefðu getað lofað góðu. Ef segð 
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innihéldi til dæmis orðin „a b c d e“ og „c“ væri á lista útstrikunarorða yrði allri segðinni 
hent, þar með talið hlutfrösunum „a b“ og „d e“ þótt þeir kæmu annars til greina. 

Í grein Frantzi o.fl. (2000) um C-gildi er farin ofangreind alhliða útstrikunarleið. Sitt sýnist 
hverjum um notkun svona orða í íðorðaleit og koma þau því ekki fram í hvert sinn (auk þess 
sem þær henta ekki endilega öllum leitaraðferðum), en reglulega er þó imprað á þeim. Pinnis 
o.fl. (2012) leggja fram skýra kröfu um lista útstrikunarorða (Pinnis o.fl., 2012). Barrón-
Cedeno o.fl. (2009) reyndu svo ýmislegt til að bæta útfærslu C-gildis, þar á meðal nokkuð 
sérstakt tilbrigði á útstrikunarorðum. 

Vert er að skoða nánar nálgun Barrón-Cedeno o.fl. (2009), bæði til að undirstrika það 
vandamál sem reynt var að leysa, sem og að skoða lausnaraðferð þeirra - og af hverju verði 
að fara varlega í slíkar tegundir lausna. Til að byrja með benda höfundar á að 
útstrikunarlistinn sé bundinn við fag hverju sinni. Slíkt er eðlilegt, enda ekkert sem segir að 
öll útstrikunarorð eigi við öll fög. Útstrikunarlista má gjarnan nota til að losna við segðir 
sem íðorðaleitarforrit myndi annars setja hátt á listann, og slíkar segðir munu eflaust 
innihalda ólík orð í hverju fagi. Í þeirri útfærslu sem valin var er listi útstrikunarorða því 
tómur; ætlast er til að hann vaxi við notkun í framtaki Árnastofnunar, og að hann verði svo 
byggður upp á nýtt þegar hugbúnaðinum er beitt á annað fag. 

Höfundarnir benda á ókosti þess að henda heilum frasa. Eins og sást á dæminu hér að ofan 
getur það kostað forritið smærri frasa sem voru hreiðraðir innan í þeim stærri. 
Greinarhöfundar ákveða því að leysa þetta vandamál með málvinnslu: Þegar finnst 
útstrikunarorð í frasa henda þeir einungis útstrikunarorðinu sjálfu og láta svo forritið sitt 
breyta öðrum orðum frasans svo hann verði áfram málfræðilega tækur. 

Þessi aðferð er frekar vafasöm. Sé orði eytt úr frasa getur það breytt meiningu frasans, sem 
þýðir að forritið er að endurskrifa inntakið. Setningarnar „Hann seldi bíl“ og „Hann seldi 
[ónýtan] bíl“ eru ekki meiningarlega jafngildar, og íðorðaleitarforrit má ekki láta eins og svo 
hafi verið. Leitarforrit verður að virða heilindi inntaksgagna sinna og tryggja að gildin sem 
gögnin innihalda - hvort sem er merkingarleg eða stærðfræðileg - séu látin ósnert áður en að 
nokkurri síun eða úrvinnslu kemur. Við það bætist að væri „nýr“ frasi af þessari gerð settur 
á lista segða myndi hann bjaga alla tölfræði, enda myndi líta svo út sem að tíðni hans í 
inntakinu væri hærri en raun ber vitni. 

Höfundarnir halda því fram að þessari eyðingaraðferð megi beita á hvaða tungumál sem er, 
eftir lítils háttar málfarslega aðlögun („a brief linguistic adaptation“). En það yrði ekkert 
„lítils háttar“ við svona aðlögun í íslensku máli. Aðferð þeirra gengur mestmegnis út á hvort 
eyða skuli forsetningum, meðan sambærileg aðferð fyrir íslensku þyrfti að taka tillit til 
margra annarra atriða, þar á meðal tíðar og beyginga. 

Eins og sjá má geta útstrikunarorð haft áhrif á getu forrita til að leita allra íðorða. Þótt erfitt 
kunni að vera að vinna móti slíkum áhrifum er málfræðileg nálgun til lausnar ekki raunhæf. 
Þess í stað þarf nálgunin að vera samofin við reiknirit forritsins, bæði í aðferðum (til 
forvinnslu gagna, leitar segða og þáttunar þeirra) og í breytutögum og öðrum álíka 
smáatriðum. 

Af þessum sökum voru ýmsir hlutar hugbúnaðarins hannaðir þannig að þeir gætu unnið 
saman að því að beita útstrikunarorðum án þess að hætta á að breyta eða eyða gögnum. 
Nánari lýsingu má finna í kafla 3.2.3., en í stuttu máli skoðar hugbúnaðurinn alla þá hlutfrasa 
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sem sjálfir eiga við markarunur, áður en hann beitir útstrikunarorðum til að henda einu né 
neinu. Á þann máta er hægt að halda í smærri segðir sem gætu verið hreiðraðar innan í þeim 
stærri, auk þess sem hægt er að gæta þess að tíðni segðanna - sem er mikilvæg fyrir 
tölfræðiþáttinn - sé rétt metin, frekar en að hún glatist við eyðingu útstrikunarorða. 

3.2 Málvinnsla 

Víkjum þá að næsta hluta hugbúnaðarins, málvinnslu. Í kafla 3.2.1 er lýst smáatriðunum bak 
við það hvernig hugbúnaðurinn framkvæmir grunnþætti málvinnslunnar. Kafli 3.2.2 fjallar 
stuttlega um þær tvær leiðir sem velja má úr. Í kafla 3.2.3 er sett fram sniðmátið fyrir úttak 
þessa hluta keyrslunnar og útskýrðir vissir þættir þess, sérstaklega með tilliti til hvernig þeir 
nýtast svo í hlutanum sem fylgir á eftir, tölfræðivinnslu. 

 

 

Mynd 2: Flæðirit málvinnsluhluta 

3.2.1 Málfarsleg greining inntaks 

Þegar hér er komið sögu hefur hugbúnaðurinn hlaðið í minni öllum viðbótargögnum - 
markarunum; lemmuðum þekktum íðorðum og útstrikunarorðum ef þau bjóðast; og öftustu 
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rótum þekktra íðorða til síðari útreikninga. Lesin er inn ein lína í einu og gert ráð fyrir að 
innihald hennar sé ein setning, nálgun sem er kunnugleg frá eldri forritum: Frantzi o.fl. 
(2000) nota til dæmis Penn Treebank Tokenization og framkvæma hana með „punctuation 
separated from words; corpus placed in a one-sentence-per-line format“. Þar að auki hentar 
slíkt betur stuðningsforritunum sem hér eru notuð, til dæmis ABLTagger, að fá eina setningu 
í einu. 

Til glöggvunar tökum við einfalt dæmi: Hugbúnaðurinn les úr aðalinntaki setninguna 
„Bankar hækkuðu vexti.“ Í forvinnslu er setningin vistuð sem strengjastak í Python lista af 
listum: 

[[...], [...], [...], [„Bankar hækkuðu vexti.“]] 

Hvert slíkt stak er svo sent, eitt í einu, gegnum málvinnsluna. 

Tókun 

Til að greina nánar orð setningarinnar þarf fyrst að einangra þau. Það ferli er kallað tókun. 
Setningin er bútuð niður í smæstu orðeiningar sínar, greinarmerki þar með talin. Í 
hugbúnaðinum er klasinn Reynir ætíð látinn sjá um tókun, enda er sú virkni ein af fáum sem 
aðskilja má innan Reynis frá öllu öðru sem klasinn gerir. Hún tekur því örstuttan tíma en 
skilar samt þeirri góðu tókun sem búast má við frá Reyni. Stakið 

 [„Bankar hækkuðu vexti“] 

verður því tókað sem listi af stökunum 

 [[„Bankar“], [„hækkuðu“], [„vexti“], [„.“]] 

Mörkun 

Nú er fundið - annaðhvort gegnum Reyni eða ABLTagger - mark hvers orðs fyrir sig. Mörkin 
eru vistuð á sama hátt, sem strengjastök í lista. Úr 

 [[„Bankar“], [„hækkuðu“], [„vexti“], [„.“]] 

fæst því mörkunin 

[[„nkfn“], [„sfg3fþ“], [„nkfo“]] 

Lemmun 

Eins og Jón Friðrik Daðason og Kristín Bjarnadóttir (2015) komast að orði er lemmun, sem 
þau kalla „nefningu“, nauðsynlegur hluti ferlisins: „Nefning, þ.e. tenging allra 
beygingarmynda orðs við nefnimynd sína, er því lykilatriði í greiningu á íslenskum orðum“. 

Hér beitir hugbúnaðurinn annaðhvort Reyni eða Nefni á tókuðu setninguna og mörk orða 
hennar, og reynir að finna nefnimynd hvers orðs. Nokkurrar snurfusunar er þörf sé Reynir 
notaður þar sem hann á bæði til að skeyta inn bandstriki í lemmur og að sameina einstaka 
sinnum tvær lemmur í eina. Hugbúnaðurinn sér um slík atriði, og hendir greinarmerkjum í 
leiðinni. Úr fyrrnefndu dæmi um tókun og mörkun fæst því lemmaða stakið 

 [„banki“, „hækka“, „vöxtur“] 
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Þegar lemmun setningar er lokið framkvæmir hugbúnaðurinn eitt verk til viðbótar til að 
undirbúa hana fyrir næsta hluta úrvinnslu: Hann tekur fyrsta staf í marki hvers orðs - orðflokk 
þess - og tvinnar það við lemmu orðsins. Lokasniðmát setningarinnar verður því runa af tví-
hluta pörum (e. „tuples“). Að lokum verður dæmið því að 

 [(„banki“, „n“), („hækka“, „s“), („vöxtur“, „n“)] 

3.2.2 Virkni stuðningsforrita og forritsflæði 

Sé Reynir notaður í alla málfarsgreiningu er farið yfir eina setningu í einu. Sú setning er send 
inn í smið tilviks hlutar af taginu Reynir. Um leið og smiðurinn tekur við setningu ræðst 
hann strax í ítarlega greiningu á henni og vistar þau gögn í viðkomandi tilviki. Sum þessara 
gagna eru óþörf fyrir hugbúnaðinn (alls konar trjágreiningar, til dæmis) en þeim er ekki hægt 
að sleppa. Eins og rætt var í kafla 2.3.2 lengir þessi ítarlega greining keyrslutíma Reynis, sér 
í lagi ef meðalorðafjöldi setninga er í hærri kantinum, en á móti kemur að hann ræður 
gífurlega vel við alls konar málfarsleg frávik og sértilvik sem gætu komið upp í inntakstexta. 

Sé ABLTagger notaður í mörkun og Nefnir í lemmun er allur textinn fyrst tókaður (með 
Reyni) og vistaður í lista strengja áður en lengra er haldið. Ólíkt því þegar Reynir er notaður, 
þar sem virkni hans fæst gegnum tilvik af hlut og er því samofin við forritsferli (e. „process“) 
hugbúnaðarins sjálfs, ræsir hugbúnaðurinn ABLTagger og Nefni sem sjálfstæða ferla með 
skeljarkalli gegnum Python „subprocess“ eininguna. Búast má við því að umgjörðin sem 
síðar verður smíðuð muni fela í sér öðruvísi köll á virkni þessara forrita, á hátt sem væri 
hagkvæmari fyrir fjölnotendakerfi. Þar sem ekki átti að hefjast handa við smíði 
umgjarðarinnar fyrr en þróun hugbúnaðarins væri á lokasprettinum er hugbúnaðurinn í 
núverandi mynd ætlaður til keyrslu af einum notanda. Hugbúnaðurinn var þó hannaður 
þannig að köll hans á virkni Reynis, ABLTagger, Nefnis og Kvists eru tiltölulega aðskilin 
frá annarri virkni, með það í huga að þægilegra yrði með tíð og tíma að skipta út kóðanum 
sem framkvæmir þau köll. 

ABLTagger og Nefnir eru nokkuð hraðvirkari en Reynir í keyrslu. Því til viðbótar býður 
ABLTagger upp á notkun tveggja ólíkra líkana: „Light“ veitir grynnri greiningu en er fljótara 
í keyrslu, meðan „Full“ býður fulla getu ABLTagger en getur tekið lengri tíma. 

Hvort sem hugbúnaðurinn er látinn nota Reyni, eða ABLTagger og Nefni, þarf að sníða 
textann nokkuð til á meðan málvinnsluferli stendur. Þetta er ósköp eðlilegt, enda geta ólík 
forrit bæði þurft inntak og skilað úttaki á ýmiss konar sniðmáti sem stundum þarf að slípa 
eitthvað til - þó óneitanlega sé þá kostur hversu auðvelt er í Python að vinna með og 
endurmóta texta. Í lemmunarhluta kafla 3.2.1 var aðeins rætt um slík einkenni Reynis en 
ekki er talin ástæða til að fara nánar í þau fyrir öll forritin. 

3.2.3 Þáttun úttaks til tölfræðivinnslu 

Þegar tókun, mörkun og lemmun er aflokið kemur að síðasta þætti málvinnsluhluta 
hugbúnaðarins. Hann telst í raun ekki formlegur þáttur málvinnslu, heldur snýr hann að 
tölvunarfræðilegri úrvinnslu á afrakstri málvinnslunnar. Þessi hluti, í stuttu máli, beitir 
málfræðilegu greiningunni úr kafla 3.2.1 á markarunurnar úr kafla 3.1.2 til að skrá og vista 
alla þá mögulegu frasa og hlutfrasa innan hverjar einustu setningar sem gætu verið íðorð. Í 
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tölfræðihlutanum sem tekur svo við og lýst er hér í framhaldinu, reiknar hugbúnaðurinn 
hverjir þessa frasa og hlutfrasa séu líklegastir til að vera í raun og veru ný íðorð. 

Skoðum þá hvernig þáttunin fer fram. Hugbúnaðurinn fer gegnum eina lemmaða setningu í 
einu, en núna skoðar hann ekki orðin sjálf heldur orðflokka þeirra. Hér þarf að hafa hugfast 
að komin er runa af „orð, orðflokkur“ pörum til að vinna úr. Til hliðsjónar verður haldið 
áfram með „Bankar hækka vexti.“ dæmið, þar sem sú setning hafði umbreyst í 

 [(„banki“, „n“), („hækka“, „s“), („vöxtur“, „n“)] 

Með því að gefa orðflokkunum gaum má sjá að orð setningarinnar hafa, í lesröð, orðflokkana 
„nafnorð sagnorð nafnorð“, og fyrst notuð eru greiningartákn orðflokka úr Íslenskri 
orðtíðnibók má skrifa þessa röð sem „n s n“. Hugbúnaðurinn hefur því reiknað að markaruna 
frasans „Bankar hækka vexti.“ sé „n s n“. Nú mun hugbúnaðurinn leita gegnum listann af 
markarununum sem hlaðið var í minni í forvinnsluhlutanum. Hann mun hins vegar ekki láta 
sér nægja að kanna hvort „n s n“ fyrirfinnist í þeim lista, heldur verður hér leitað að því sem 
kallað er „hreiðruð“ íðorð. 

Áður en lengra er haldið má bæta einu við dæmið: Segjum sem svo að í lista markaruna 
þekktra íðorða fyrirfinnist „n s n“ - en að í listanum fyrirfinnist einnig „s n“ og „n“. Þáttunin 
er þá framkvæmd á eftirfarandi hátt: 

Valin er fremsta staðan í setningunni, sem hér samsvarar parinu („banki“, „n“). 
Hugbúnaðurinn skoðar nú hverja einustu markarunu sem hefst á „n“ og er nógu stutt til að 
komast fyrir í setningunni frá þeim stað sem verið er að skoða - þrjú tákn eða minna í þessari 
atrennu. Við finnum „n s n“, sem þýðir að „banki hækka vöxtur“ er bætt á lista mögulegra 
íðorða. Einnig finnum við „n“, svo „banki“ er einnig bætt við. Hins vegar er „vöxtur“ ekki 
bætt við, því markarunurnar verða að samsvara mynstri frasans frá og með því orði sem 
skoðað er í þessari umferð.  

Þegar yfirferð er lokið á öllum markarunum færum við okkur fram um eitt orð í setningunni 
og byrjum nú frá (“hækka“, „s“). Í markarunulistanum finnst „s n“ færsla og hún passar við 
frasann, svo „hækka vöxtur“ er bætt á lista mögulegra íðorða. Þó svo „n“ sé á listanum kemur 
það hins vegar ekki að notum, því núna eru einungis skoðaðir frasar sem byrja á sagnorðum, 
sama hvort nafnorðum bregður fyrir síðar í frösunum. 

Loks færum við okkur fram um orð og erum þá komin að („vöxtur“, „n“). Nú hefst mynstrið 
á „n“, og við höfum markarununa „n“ á listanum, svo nú er loks hægt að bæta við „vöxtur“. 

Í þessu dæmi teljast segðirnar „banki“, „hækka vöxtur“ og „vöxtur“ vera hreiðraðar - það er 
að segja, möguleg íðorð sem leynast innan í öðrum, stærri mögulegum íðorðum. Hreiðrun 
mun koma mikið við sögu þegar hugbúnaðurinn reiknar líkur á að segð sé íðorð, sér í lagi í 
tengslum við samheitisvægi. Til að halda utan um þessa hreiðrunareiginleika og önnur atriði 
sem skipta máli við tölfræðireikninga, er haldið utan um birtingartíðni hverrar segðar í 
aðalinntakinu. Þegar segð er bætt við á lista mögulegra íðorða í fyrsta sinn er birtingartíðni 
hennar stillt á 1; ef hún sést aftur í aðalinntakinu er hún ekki skráð aftur heldur er tíðni fyrri 
skráningar einfaldlega hækkuð um 1. Þetta er ekki eina tíðnitalan sem skráð verður fyrir 
hverja segð, en þetta er sú eina sem skráð er strax í málvinnsluhlutanum. 
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Að lokum ber að geta eins atriðis sem tengist skráningu segða og hreiðrun. Þó það kunni í 
fyrstu að virka mótsagnakennt mun hugbúnaðurinn alltaf bæta segð úr aðalinntaki á lista 
mögulegra íðorða ef viðkomandi segð passar við þekkta markarunu - jafnvel þótt segðin sé 
nú þegar á lista þekktra íðorða. Fyrir því eru tvær ástæður: Þekkt íðorð kann að innihalda 
óskráða segð sem sjálf reynist vera íðorð; og í talningu slíkra hreiðraðra segða er ástæða til 
að telja öll tilvik, jafnvel þau þar sem stærri segðin var nú þegar þekkt. 

Nýtum nú sama dæmið í síðasta sinn. Segjum sem svo að „banki hækka vöxtur“ sé á lista 
þekktra íðorða (og þar af leiðandi sé auðvitað „n s n“ mynstur í lista markaruna, enda var 
þessi listi unninn úr mynstrum þekktra íðorða), en að „hækka vöxtur“ sé það ekki. Ef við 
hefðum hoppað yfir „banki hækka vöxtur“ af því það væri nú þegar þekkt, hefðum við ekki 
getað skráð „hækka vöxtur“ á lista mögulegra nýrra íðorða; og ef „hækka vöxtur“ hefði þegar 
verið búið að rata á þann lista hefðum við ekki getað hækkað birtingartíðni þess um einn, 
sem þýðir að tíðniskráning þess myndi ekki fyllilega endurspegla samheitisvægi þess innan 
aðalinntaksins. 

3.3 Tölfræðivinnsla 

Þegar hugbúnaðurinn hefur lokið málvinnslu, auk þáttunarinnar sem fylgir í kjölfarið, hefst 
tölfræðivinnslan. 

Í kafla 3.3.1 er fjallað um hvernig reynt var að velja aðferðir sem gott væri að beita í 
sameiningu. Kaflar 3.3.2-3.3.4 skýra svo hver um sig eina af þremur aðferðum sem urðu 
fyrir valinu, meðan kafli 3.3.5 útlistar í grófum dráttum aðrar aðferðir sem ekki var ákveðið 
að beita. 

 

 

Mynd 3: Flæðirit tölfræðivinnslu 
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3.3.1 Samvirkni reikniaðferða 

Vitanlega var mikilvægt að velja, eftir því sem hægt væri, aðferðir sem vitað var að reynst 
höfðu vel í fyrri íðorðaleitum. En ekki mátti gleyma þeim kringumstæðum sem fylgja þessu 
tiltekna verkefni, bæði gegnum hlutverk þess sem hluta verkefnis Árnastofnunar og fyrir þau 
áhrif sem íslenskt mál hefur á valið. Farið var í þessa áhrifaþætti í kafla 2 og verða þeir því 
ekki endurteknir hér, annað en að taka fram að velja þurfti þá einnig eftir bestu getu aðferðir 
sem líklegar voru til að henta þessum áhrifaþáttum: Þær þurftu að taka tillit til þeirra 
einkenna íslenskunnar sem hægt væri að nýta sér, verða fyrir sem minnstum áhrifum af 
öðrum einkennum sem gætu sett strik í reikninginn og vera nothæfar með nægilega lítilli 
fyrirhöfn til að raunhæft væri að útfæra þær innan þess tímaramma sem gafst. 

Einnig var mikilvægt að í sameiningu réðu aðferðirnar við breitt span mögulegra íðorða. Til 
eru ýmsar reikniaðferðir sem svipar til C-gildis, en af því leiðir auðvitað að þessar svipuðu 
aðferðir nota svipaða útreikninga til að finna svipuð íðorð. Betri kostur væri að beita ólíkum 
nálgunum til að finna ólík íðorð, auk þess að nýta sem best viðbótargögn þegar þau byðust. 
Hér má einnig nefna lögmál Zipf (Powers, 1998), sem hefur komið við sögu í öðrum 
íðorðaleitum, en með því má sjá að mikið getur verið um lágtíðni íðorð - ekki síst í opnum 
orðflokkum, þar sem einmitt má búast við nýjum orðum sem við erum sérstaklega að leita 
eftir. Zhang o.fl. (2008) minnast á að orðatíðni geti á tímum fylgt ansi bjöguðum dreifingum 
(e. „highly skewed distributions“) og að búast megi við „large numbers of rare events“. Þessi 
sjaldgæfu tilvik væri erfiðara að finna með C-gildi, og því var hugað að því að geta mælt út 
frá öðru en bara tíðni og hreiðrun. 

Eins og hefur verið imprað á í fyrri köflum, og verður undirstrikað í kafla 3.3.2, var C-gildið 
í raun sjálfvalið. C-gildi finnur segðir út frá samhengislíki og samheitislíki, sem þýðir að 
segðirnar eru greinilega mikilvægar í aðalinntakinu þó svo þær kunni að vera gjörólíkar þeim 
íðorðum sem þegar eru þekkt í viðkomandi fagi. Ekki væri vitað hversu stórt inntakið væri 
- C-gildis reikningar áttu að geta afgreitt það ansi vel, en óraunhæft hefði verið að beita 
reikniaðferðum sem gerðu ráð fyrir risastórum málheildum, og enn síður öðrum 
viðbótarmálheildum. Eðlilegra þótti að líta til viðbótargagnanna, nánar tiltekið lista þekktra 
íðorða, og reyna að velja aðferðir sem gætu fundið þær segðir sem slyppu gegnum tíðninet 
C-gildisins. Þar lá beinast við að beita listanum á inntakið og kanna hvort einhverjar segðir 
líktust þekktu íðorðunum, annaðhvort með því að skoða uppbyggingu og málfræðileg 
einkenni segðanna, eða með því að bera einfaldlega saman staf fyrir staf hvort segð gæti 
verið lík einhverju þekktu íðorði. 

Fyrir valinu urðu tvær aðferðir til viðbótar C-gildis. Önnur þeirra, sem þróuð var gagngert 
fyrir þennan hugbúnað, er hér kölluð rótarhlutfall. Þá er litið til segða sem eru langar og 
samanstanda af flóknum orðum, og orðauppbygging segðanna borin saman við uppbyggingu 
þekktra íðorða. Hin aðferðin, Levenshtein lengd, lítur til segða sem eru stuttar, einfaldar og 
fela ekki í sér miklar upplýsingar um samband orðanna við orð í þekktum íðorðum, en eru 
hins vegar staf fyrir staf líkar þeim þekktu. 

3.3.2 C-gildi 

Hér verður fyrst útskýrt hvers vegna C-gildi er svo ráðandi innan íðorðaleita að það var nær 
sjálfvalið. Því næst er farið út í breytingar sem aðrir gerðu á stærðfræðiformúlum þess til að 
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þær næðu yfir víðara span íðorða, og loks er lýst breytingum sem gerðar voru á reikniriti C-
gildis svo raunhæft væri að nota það í nútíma forrit. 

Fyrri fræðilegar umfjallanir 

Eins ólíkar og aðferðir geta verið til íðorðaleitar, virðast flestir samþykkja mikilvæga stöðu 
C-gildis innan þeirra fræða. Eldri dæmi fara ef til vill aðeins varlegar í að lofa aðferðina, 
eins og sjá má til dæmis þegar Pazienza, Pennacchiotti og Zanzotto (2005) hygla henni á 
kostnað nokkurra annarra og segja, frekar kurteislega, að C-gildi virðist vera eitt hið færasta 
í að finna segðir sem í raun og veru eru íðorð (eða „true terms“, eins og höfundarnir kalla 
þau), og að C-gildis aðferðin sé ein af fáum sem virðast geta endurraðað eigin segðalista á 
þann hátt að hún gefi þessum „true terms“ hærra gildi á listanum. Nokkrum árum síðar sögðu 
Zhang o.fl. (2008) að C-gildis reikniritið hefði verið prófað ítarlega og reynst áhrifaríkt fyrir 
líffræðileg og læknisfræðileg fög. Greinarhöfundar bættu við að það stæði sig best allra í 
ýmsum prófunum á GENIA málheildinni og næði, eins og Pazienza o.fl. (2005) höfðu einnig 
minnst á, að raða efst á lista þeim segðum sem væru í raun og veru íðorð. Reyndar mátti í 
báðum þessum greinum finna uppástungur um betrumbætur C-gildisins; vikið verður að 
þeim í undirkaflanum hér á eftir um uppfærslur. 

Þegar á leið festi C-gildið sig enn frekar í sessi. Samkvæmt Lossio-Ventura o.fl. (2014) var 
það alþekkt, óháð fagi, og eitt hið besta sem bauðst: „This is the most well known measure 
in the literature. While most studies address specific types of entities, C/NC is a domain-
independent method. [...] C-value obtains the best results.“ 

Höfundar aðferðarinnar voru óánægð með notagildi þeirra aðferða sem notaðar voru á þeim 
tíma til að finna fjölyrt íðorð (Frantzi o.fl., 2000). Helst töldu þau gagnast að telja tíðni frasa 
í viðkomandi málheildum eða inntaki, og gengu út frá þeirri forsendu að mikilvægum 
segðum brygði fyrir með tiltölulega hárri tíðni innan inntaks. Þau sögðu þó að ein og sér 
væri talning á tíðni ekki nóg og lögðu upp með að útbúa aðferð sem tekið gæti betur á vægi 
frasa úr inntaki. 

Astrakhantsev, Fedorenko og Turdakov (2015) sögðu C-gildi hafa „the highest efficiency“ 
og vera „the most popular feature“. Þeir ræddu margar tilraunir til umbóta sem gerðar höfðu 
verið á aðferðinni til að sníða hana betur að vissum notum, og má af því ráða hversu vinsæl 
aðferðin var orðin: Reynt var að betrumbæta hana fyrir önnur not frekar en að skipta henni 
út. 

Marciniak o.fl. (2016) sýndu að C-gildið hafði náð vinsældum á heimsvísu og nýttist 
greinilega í mörg ólík og stundum ansi flókin tungumál: C-gildi væri „probably the most 
popular approach to term extraction. It was used for solving the term extraction task for 
several languages, such as English, Serbian, Slovenian, Japanese, Spanish, Chinese, Polish 
and Arabic“. 

Wang o.fl. (2016) voru meðal margra sem sáu ástæðu til að bera sína aðferð saman við C-
gildi, enda sögðu þeir C-gildið vera búið að ná slíkri gullstaðalsstöðu að það væri „often 
treated as the benchmark in term extraction“. Greinilega hefur engin önnur aðferð alfarið 
tekið við af henni, sama hvaða reikniflokki sú aðferð kunni að tilheyra. 

Kosa o.fl. (2017) tóku í sama streng í yfirferð sinni yfir hugbúnaðarlausnir til íðorðaleita. C-
gildið kom þar langbest út, auk þess sem greinarhöfundar sögðu að það „outperforms 
domain-specific methods, sometimes significantly“. Heimildin er doktorsritgerð Kosa og var 
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C-gildið talið svo mikilvægt að hugbúnaðarlausnir voru einungis skoðaðar ef þær höfðu 
útfært þá leitaraðferð . 

Virkni C-gildis og uppfærslur á formúlum þess 

C-gildi finnur þá frasa sem mikilvægastir eru í samhengi inntaks, annaðhvort því að þeir 
birtast svo oft einir og sér, eða vegna þess að þeir birtast oft hreiðraðir - sem hlutar af 
mörgum og ólíkum stærri frösum. Ef hreiðraður frasi birtist hins vegar oftast sem hluti af 
sama stærri frasanum fær hann lægra vægi, því hreiðraðir frasar verða að sýna það sem 
hönnuðir C-gildis kalla „sjálfstæði“ frá stærri frösum til að teljast sjálfir gjaldgengir sem 
segðir. Íðorð í lengra lagi fá einnig nokkra ábót til að vega upp á móti því að þau séu að 
líkindum sjaldséðari í inntaki (Frantzi o.fl., 2000). 

Höfundar C-gildis töldu aðferðina vera þá einu til leitar fjölyrtra íðorða (Frantzi o.fl., 2000). 
Upphaflegar leitarformúlur hennar voru þess eðlis að einyrt íðorð fengu ekkert vægi og komu 
því aldrei til greina. Síðarmeir lýstu Zhang o.fl. (2008) því yfir, í sömu heimild og þar sem 
ræddur er ágreiningur milli fræðifólks um hvort íðorð séu oftar fjölyrt eða einyrt, að 
samkvæmt þeirra áliti væri hægt að breyta C-gildis formúlunum til að taka einyrtu íðorðin 
með í reikninginn. Skömmu síðar settu Barrón-Cedeno o.fl. (2009) fram breytingu þess eðlis. 
Ekki er niðurneglt hvert hlutfall einyrtra íðorða er í íslensku, en talið var óþarfi að útiloka 
þau alfarið frá annars vinsælli og vel þekktri leitaraðferð. Ákveðið var þarafleiðandi að hafa 
þessa breytingu með í útfærslu hugbúnaðarins. 

Stærðfræðiformúlan til útreiknings C-gildis er þá eftirfarandi: 

  

𝐶 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖(𝑎) =
(𝑖 + 𝑙𝑜𝑔 |𝑎|) ∙ 𝑓(𝑎)

(𝑖 + 𝑙𝑜𝑔 |𝑎|) ∙  𝑓(𝑎)  −  
1

𝑃(𝑇 )
∑ 𝑓(𝑏)∈  

𝑎 ∉  ℎ𝑟𝑒𝑖ð𝑟𝑢ð

𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

Segðum er hér skipt í tvo flokka. Fyrri hluti formúlunnar nær til óhreiðraðra frasa, það er, 
frasa sem annaðhvort hafa hæsta orðafjöldann á lista mögulegra íðorða (og gætu því ekki 
verið hreiðraðir í stærri frösum), eða sem birtast aldrei hreiðraðir innan í lengri segðum á 
listanum sem þeim er safnað í. Seinni hluti formúlunnar nær til allra annarra frasa: þeirra 
sem ekki hafa hæsta orðafjöldann í safninu og birtast að minnsta kosti einu sinni sem 
hreiðraðir frasar. 

Nánari útskýring á stökum hlutum formúlunnar er svohljóðandi: 

 a er segðin sem reikna skal C-gildið fyrir og |a| er orðafjöldi hennar 

f(.) er „tíðni“ segðar. Hér þarf að bæta einu við upphaflega skilgreiningu Frantzi o.fl. 
(2000) því tíðni f(a) og tíðni f(b) er ekki sama eðlis, nokkuð sem höfundar taka ekki 
skýrt fram heldur láta glitta í þegar þeir útskýra virkni formúlunnar: 

f(a) er tíðni a miðað við allan texta aðalinntaks. 

f(b) er tíðni b innan mengisins Ta, en það mengi útilokar öll tilvik þegar b birtist sem 
hreiðraður hluti stærri segða. 
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Ta er mengi allra ólíkra segða sem innihalda a sem hreiðraða segð. Athygli skal vakin 
á því að fyrst segðirnar þurfa að vera ólíkar eru endurtekningar ekki leyfðar, heldur er 
hver birtingarmynd einungis talin einu sinni. 

P(Ta) er fjöldi þessara ólíku segða innan aðalinntaksins. Hér má undirstrika að ekki er 
verið að ræða heildarfjölda segðanna í inntaki, enda leyfir mengið ekki endurtekningar. 

∑ 𝑓(𝑏)∈  er tíðni a (ekki b) sem hlutstrengur stærri segða þegar þær eru sjálfar ekki 
hreiðraðar í enn stærri segðum. Hér má því segja að tíðni stærri segðanna sé talin með, 
endurtekningar þarmeðtaldar, en dregin er þó frá tíðni þeirra þegar þær birtast í stærri 
segðum. 

i er fengið frá Barrón-Cedeno o.fl. (2009) og er látið vera 1,0. Án i fengju einyrt íðorð 
alltaf C-gildið 0, enda er log2|0| = 0. Upphaflega prófuðu höfundar sig áfram með mun 
lægri gildi á i, þar með talið i = 0,1, en eftir ýmsar tilraunir komust þeir að þeirri 
niðurstöðu að hærra gildis væri krafist. Verði raunin sú með hugbúnaðinn að fjöldi 
einyrtra segða sé ekki í samræmi við þær niðurstöður sem búist var við - of margar eða 
of fáar slíkar - má aðlaga það með því að stuðla gildi i í forritskóðanum. 

Endurhönnun reikniritsins og útfærsla í hugbúnaðinum 

Barrón-Cedeno o.fl. (2009) gerðu eina aðra breytingu á C-gildis aðferðinni, í þessu tilviki í 
reikniriti hennar. Segja má að þessi breyting sé vísir að því af hverju nauðsynlegt var að 
endurhanna stóran hluta þess. 

Í upphaflegu reikniriti Frantzi o.fl. (2000) er sett fram, án rökstuðnings né heimilda, fimm 
orða hámark á þau íðorð sem C-gildið getur fundið. Eflaust mætti færa einhver rök fyrir því 
að flest íðorð séu líklegri til að innihalda færri orð, en höfundar gera ekkert slíkt. Þegar 
Barrón-Cedeno o.fl. (2009) betrumbættu stærðfræðiformúlur C-gildis með i breytunni felldu 
þau um leið úr gildi þetta fimm orða hámark. 

Það má nefnilega einnig færa fyrir því viss rök að flækjustigið í upphaflega reikniritinu sé 
svo hátt að leit og úrvinnsla stórra segða, hvort sem er handvirkt eða í tölvum þess tíma, hafi 
verið með öllu ómöguleg. Pazienza o.fl. (2005) minnast sérstaklega á þennan galla 
aðferðarinnar þegar þau nefna að það eina sem haldi aftur af yfirráðum C-gildis sé „their 
computational cost“ sem takmarki getu þess til að finna íðorð, eða „recognition 
performance“. 

Upphaflega reikniritið virkar á eftirfarandi máta: Fyrir hverja einustu segð sem gripin er úr 
aðalinntaki eru útbúnir og vistaðir allir mögulegir hlutfrasar hennar - óháð því hvort þeir eru 
sjálfir gjaldgengir sem segðir - og reiknað er fyrir hvern frasa heildartíðni inntaks, hreiðruð 
tíðni innan annarra segða, og fjöldi þessara stærri segða. 

Í þessari mynd notar reikniritið margfalt fleiri breytur, og uppfærir allar þeirra mun oftar, en 
þörf er á og myndi neyða forrit til að uppfæra síendurtekið mikinn fjölda frasa sem hafa 
ekkert með íðorð að gera. Augljóst er við yfirlestur reikniritsins að afleiðingin yrði mikil 
minnisnotkun og lengri keyrslutími. Samt sem áður er verðmæti C-gildis ótvírætt, eins og 
sást fyrr í þessum undirkafla; og fyrir utan hina smávægilegu viðbót i breytunnar var ekki 
talin ástæða til að breyta stærðfræðiformúlunum sjálfum, heldur einungis reikniritinu sem 
notað er til að framfylgja þeim. Vitað var að endurhönnun reikniritsins gæti tekið sinn tíma, 
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sem færi þá ekki í aðra vinnu við þetta verkefni, en í ljósi þess hversu vel aðferðin hentaði 
þessu ákveðna verki var sá tímakostnaður talinn óhjákvæmilegur. 

Í stuttu máli var reikniritið endurskrifað fyrir þetta verkefni á þann hátt að það myndi ekki 
leita að öllum heimsins hlutfrösum, heldur einungis þeim sem gætu sjálfir verið segðir. 
Einnig var þess gætt að þessar hreiðruðu segðir væru einungis skráðar einu sinni (með 
tíðnitölum sem voru svo uppfærðar eftir þörfum) frekar en að sama hreiðraða segðin væri 
skráð ótal sinnum. Með þessu mátti spara tíma og minni við úrvinnslu.  

Annar stór kostur fylgdi reyndar endurskrifum reikniritsins. Þessi útfærsla - sem finnur allar 
segðir, leitar innan þeirra að öllum gjaldgengum (hreiðruðum) hlutsegðum og uppfærir allar 
tíðnitölur hreiðruðu segðanna eftir þörfum - passaði einkar vel við þáttunina úr kafla 3.2.3 
og lista markaruna úr kafla 3.1.2. Fyrst hægt er að treysta því að hreiðraðar segðir glatist 
ekki, jafnvel þótt stærri segðin sem þær fyrirfinnast í innihaldi útstrikunarorð, mátti nefnilega 
komist hjá vandamálunum við útstrikunarorðin sem lýst var í kafla 3.1.4. Hægt er því óhikað 
að beita lista útstrikunarorða á hugbúnaðinn án þess að hafa áhyggjur af því að verðmæt 
gögn glatist. 

3.3.3 Rótarhlutfall 

Með C-gildi nýtir hugbúnaðurinn inntakið eitt og sér til að ákvarða samhengislíki og 
samheitislíki. Þessi hugtök geta sagt mikið um líkur þess að frasi innan inntaks sé mikilvægur 
miðað við inntakið sjálft, hvort sem hann hefur greinilega hátt málfræðilegt vægi, eða hátt 
meiningarlegt vægi. Er ekki litið sérstaklega til þess hvort þær segðir sem fundnar eru eigi 
eitthvað sameiginlegt með þekktum íðorðum. 

Bjóðist listi þekktra íðorða er hins vegar full ástæða til að nota þau í leit. Vel má vera að 
segð sé íðorð þó að hún birtist ekki nógu oft í inntakstexta til að fá þaðan hátt samhengislíki 
eða samheitislíki. Til að finna slíkar segðir þarf því að finna sameiginlega fleti milli þeirra 
og þekktu íðorðanna, og helst að finna með því ný íðorð á sem breiðustu spani. Til viðbótar 
við C-gildi eru því nýttar tvær tölfræðilegar aðferðir sem báðar þurfa íðorðalista, en þar sem 
hvor um sig leitar að eins ólíkum tegundum íðorða og hægt er. 

Fyrri aðferðin var hönnuð sérstaklega fyrir þetta verkefni. Hún hefur ekki sést í þeim 
heimildum sem kannaðar voru, þó hún byggi að hluta til á nálgunum nokkurra annarra 
fræðimanna. Hér er hún kölluð rótarhlutfall. 

Sem hluti af íðorðaleit er leit að rótum ekki ný af nálinni og alls ekki einskorðuð við íslensku. 
Ef miðað er við heimildir virðist áratugum saman hafa vafist fyrir íðorðaleitarfólki hvernig 
best megi vinna úr gögnum á tungumálum þar sem orð eru gjarnari á að vera samsett en 
gildir í ensku. Al‐Kharashi og Evens (1994) héldu því fram að stofnhlutagreiningar (e. 
„stemming“) í leitarkerfum ættu að vera ofureinfaldar og ástæða væri til að leggja meiri 
áherslu á þær í málum sem, eins og arabíska, innihéldu mörg samsett orð. Ekki fór eins mikið 
fyrir stofnhlutagreiningu og þeir hefðu ef til vill viljað, þó Conrado, Pardo og Rezende 
(2013) hafi beitt henni sem hluta vélanámsnálgunar til íðorðaleita á portúgölsku, og Rigouts 
Terryn o.fl. (2018) hafi nýlega minnst á hana sem einn möguleikanna til að finna heiti sem 
hafi sterk merkingarleg tengsl við þekkt íðorð. 

Hins vegar hefur stofnhlutagreining reynst vel í öðrum tegundum máltækniverkefna. Jón 
Friðrik Daðason og Kristín Bjarnadóttir (2015) telja upp nokkrar slíkar og segja jafnframt 
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að „samsetning orða er mjög virk í íslensku og fjöldi nýrra orða er ótakmarkaður“. Þau bæta 
við: „Þessi orð eru óþekkt, í máltæknilegu samhengi, og greining þeirra skilar mun verri 
niðurstöðu en greining þekktra orða. Þetta á við um alla sjálfvirka málfræðigreiningu á 
textum.“ Í sömu grein kynna þau svo til sögunnar dýrmætt framlag til stofnhlutagreiningar 
á íslensku, forritið Kvist. Forritinu hefur þegar verið lýst í kafla 2.3.2; hér verður tiltekið 
hvernig því er beitt innan hugbúnaðarins. Hafa má í huga umfjöllun um samsett orð í kafla 
2.2.3 þar sem kom fram að aftasta rót (orðhluti sem kalla mætti ýmsum öðrum heitum, en 
við höldum okkur við þetta) samsetts orðs væri sú veigamesta, sér í lagi upp á merkingu 
orðsins. Álykta má að þau samsettu orð sem líklegust séu til að hafa hæst samheitisvægi, ef 
miðað er við að orðin séu skoðuð algerlega án samhengis við þann texta sem þau eru í, séu 
orðin sem hafa sömu öftustu rót. Það skipti því engu máli þó aðrir hlutar orðanna séu 
gjörólíkir; þeir öftustu skipti aðalmáli. 

Eins og minnst var á í kafla 3.1.3 beitir hugbúnaðurinn Kvisti í forvinnsluhlutanum. Þar er 
hann látinn skoða hvert einasta þekkta íðorð og bæta við, á sér lista, staki yfir allar öftustu 
rætur orðanna sem eru í því íðorði. Endurtekningar eru leyfðar, svo sömu rótinni getur 
brugðið oft fyrir. 

Þegar hugbúnaðurinn tekur svo fyrir segð í tölfræðihlutanum beitir hann aftur Kvisti á 
svipaðan hátt (að því gefnu að listi þekktra íðorða hafi fylgt með við keyrslu) og safnar 
saman í eitt stak öftustu rótum allra orða segðarinnar, ef einhverjar eru. Ef orð segðarinnar 
væru til dæmis, á lemmuðu formi (feitletraðir hlutar notaðir til að tákna öftustu rót) 

„gjaldfallinn gullstaðall krítarkort“ 

yrði úr því stakið 

 [„fallinn“, „staðall“, „kort“] 

Þessi segð hefur því þrjár rætur. Látum A standa fyrir fjölda róta í segð, svo hér er A = 3. 
Segjum nú sem svo að í öllum öftustu rótum allra þekktra íðorða séu átta tilvik af „fallinn“, 
fimm tilvik af „staðall“ og sautján tilvik af „kort“. Látum B standa fyrir heildarfjölda allra 
slíkra róta, svo hér er B = 8 + 5 + 17 = 30. Þá er rótarhlutfall segðarinnar „gjaldfallinn 
gullstaðall krítarkort“ reiknað sem B/A, eða 30/3 = 10,0 

Því hærra sem rótarhlutfall er, því meira á segð sameiginlegt með þekktum íðorðum og því 
meiri líkur taldar á að hún geti sjálf verið íðorð. Ef segðin inniheldur samsett orð en engar 
rætur hennar eiga sér hliðstæðu innan þekktra íðorða fær hún rótarhlutfallið 0,0, en ef segðin 
inniheldur engin samsett orð er henni ekki refsað fyrir það og er þá litið hjá rótarhlutfalli við 
síun úttaks hugbúnaðarins. 

Ekki er reynt að gera upp á milli róta, til dæmis með því að gefa þeim stuðlað vægi eða að 
skoða aðrar rætur en þær öftustu. Nægilegt flækjustig felst nú þegar í því að stilla 
þröskuldsgildi þriggja ólíkra íðorðaleitaraðferða innan hugbúnaðarins, auk þess sem ekki eru 
til heimildir sem byggja mætti á fyrir slíkt. Frekari möguleikar sem byggja á 
stofnhlutagreiningu eru þó ræddir í kafla 4.2.3 um mögulega framtíðarvirkni hugbúnaðarins. 
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3.3.4 Levenshtein lengd 

Beitt hefur verið aðferð sem finnur segðir út frá inntaki, og aðferð sem finnur segðir út frá 
þekktum íðorðum - svo framarlega sem segðin er nógu löng og flókin. Því færri, styttri og 
einfaldari orð sem segð inniheldur, því minni líkur eru á að hún fái gott rótarhlutfall; og því 
sjaldnar sem hún birtist í inntakinu (sérstaklega því C-gildi hygla lengri segðum), því verr 
kemur hún út þar. 

En þó segðir hafi ekki hátt samhengislíki né hátt samheitislíki, og þó ekki sé hægt að rýna í 
málfræðilega uppbyggingu orða, er ekki þar með sagt að brunnur reikniaðferða sé 
þurrausinn. Hér er nýttur innblástur frá nokkrum heimildum sem ekki fjölluðu endilega um 
þess konar íðorðaleit sem við þurfum að framkvæma, eða um íðorðaleit yfir höfuð. 

Jurafsky og Martin (2019) lýsa reikniritum sem notuð eru í tauganetum, svo sem Viterbi 
reikniritinu, þar sem skoðaðar eru margar runur sem hver um sig inniheldur mögulegar 
breytur, og metið er hver runanna sé líklegust til að samsvara runu falinna ástanda (e. „closed 
states“), sérstaklega í földum Markov-ferlum (e. „hidden Markov models“). Mörgum árum 
áður höfðu Runkler og Bezdek (2000) fjallað ítarlega um Levenshtein lengd, reyndar í öðru 
samhengi en íðorðaleit, og lýst því sérstaklega yfir að samkvæmt þeirra áliti gæti 
Levenshtein lengd síðarmeir nýst til orðaleitar samhliða einhvers konar aðferð sem skoðaði 
rætur orða. Nú þegar hefur verið lýst aðferð af síðari taginu, rótarhlutfalli, og var talið 
áhugavert að aðferð eins og Levenshtein lengd gæti talist nýtast vel með henni. Droppo og 
Acero (2010) minntust á að Levenshtein lengd væri orðin algeng leið til að meta hversu líkir 
tveir strengir væru, meðan Nazarenko og Zargayouna (2009) tóku fram að aðferðin væri 
mjög sjálfstæð í notkun, krefðist engrar utanaðkomandi þekkingar og væri alfarið óháð 
tungumálum. Finna má svo notkun sem er ekki alls ósvipuð þeirri sem Runkler og Bezdek 
(2000) ímyndaðu sér ef litið er til heimildar frá Rigouts Terryn o.fl. (2018) þar sem höfundar 
lýsa hvernig aðferðir til íðorðaleitar leiti stundum eftir formgerðarafbrigðum (e. 
„morphological variants“) af orðum sem hafi sömu lemmu - nokkuð sem á þá við orð sem 
eru gjarnan stöfuð á svipaðan hátt. Þessar umfjallanir, og þessi nálgun, virtust lofa góðu fyrir 
þær tegundir íðorða sem hugbúnaðurinn næði annars síst til. 

Af þessum sökum var Levenshtein lengd bætt við, en hún er einfaldlega lægsti fjöldi 
stafabreytinga sem gera þarf til að breyta einum tilteknum streng í annan tiltekinn streng. Sé 
staf eytt eða bætt við eykst lengdin um 1; sé staf skipt út fyrir annan staf með sömu 
staðsetningu innan strengs er lengdin oftast einnig aukin um 1, þó til séu afbrigði (sem ekki 
er beitt hér) þar sem lengdin eykst um 2. Því lægri sem Levenshtein lengdin er, því líkari eru 
strengirnir tveir ef einungis er miðað við stafsetningu - ekki uppbyggingu orða, ekki tíðni 
eða samhengi, eða neitt annað sem hugbúnaðurinn reynir nú þegar að hugsa fyrir. 

Útfærslan í hugbúnaðinum var tiltölulega einföld, þökk sé meðal annars „edlib“ Python 
einingunni sem sá alfarið um útreikningana. Hugbúnaðurinn tekur fyrir eina segð í einu, ber 
hana saman við hvert einasta íðorð á lista þekktra íðorða og finnur lægstu mögulegu 
Levenshtein lengd sem hægt er að fá úr því samanburðarmengi. Sú lengd er skráð sem 
Levenshtein lengd segðarinnar. Því lægri sem talan er, því meira líkist segðin einhverju 
þekktu íðorði í grundvallaratriðum. 

Til að ljúka umfjölluninni um þær tölfræðiaðferðir sem hugbúnaðurinn beitir er tekið eitt 
skýringardæmi til viðbótar. Segjum sem svo að orðið „ávöxtun“ sé ekki skráð 
(fjármála)íðorð, en að orðið „ávísun“ sé á listanum. Vitaskuld fyrirfinnast margar leiðir til 



42 

að breyta einu orði yfir í annað, jafnvel innan sömu Levenshtein lengdar; hugbúnaðurinn 
reiknar hér út að sú stysta sé þriggja skrefa löng. Breytinguna má til dæmis setja fram með 

 „ávöxtun“ → [skipta út 'ö' fyrir 'í'] → „ávíxtun“ 

 „ávíxtun“ → [skipta út 'x' fyrir 's'] → „ávístun“ 

 „ávístun“ → [eyða 't'] → „ávísun“ 

Eins og með rótarhlutfall er ekki gert upp á milli skiptinga. Grunnaðferðin felur það ekki í 
sér, þannig sérhæfing gæti verið einskorðuð við visst fag, og ekki var rými innan ramma 
verkefnisins til að gera tilraunir á slíku. Það verður þó rætt, rétt eins og rótarhlutfall, í kafla 
4.2.3 um mögulega framtíðarvirkni. 

3.3.5 Aðrar tölfræðiaðferðir sem ekki urðu fyrir valinu 

Að lokum verður farin stutt yfirferð yfir helstu tölfræðiaðferðir sem komu upp við 
rannsóknarvinnu en voru ekki notaðar í þessu verkefni. Af ýmsum ástæðum voru flestar 
þeirra ekki nothæfar, þó nokkrar hefðu ef til vill nýst sem stuðningsaðferðir ef útfærsla 
hugbúnaðarins hefði verið mun viðameiri í bæði þróunartíma og fjölbreytni. Einungis verður 
þó minnst á aðferðir sem hefðu passað inn í tölfræðihluta hugbúnaðarins í núverandi mynd. 
Vélanám telst til dæmis vera sjálfstæður flokkur, eins og rætt var í kafla 2.1.3, og er óþarfi 
að fara aftur yfir það hér af hverju ekki var raunhæft að beita aðferðum úr þeim flokki. 

Dugðu ekki fyrir þetta verkefni 

Sumar aðferðir voru mikilvægir áfangar fyrir aðferðafræði íðorðaleita en hefðu ekki dugað 
til einar og sér. 

Hjá Kageura og Umino (1996) má finna gott yfirlit yfir margar þeirra. INDEX kerfið 
verðlaunaði frasa af orðafjölda n með n2 vægi en tók ekki tillit til þess - sem C-gildið gerir - 
að minni frasar gætu verið hreiðraðir innan í þeim stærri, sem hefði bjagað vægið; og að 
sumir hreiðraðir frasar væru einskorðaðir við sárafáar ólíkar útgáfur stærri frasa og hefðu 
því ansi lítið sjálfstæði (Jones, Gassie og Radhakrishnan, 1990). CLARIT kerfið leitaði 
einungis að nafnliðum og beitti svo tölfræði frekar en málgreiningu til að áætla hvort öll orð 
hvers frasa tilheyrðu nafnliðnum í raun og veru; aðferð sem virkar ekki fyrir öll íðorð sem 
ekki eru nafnliðir, auk þess sem sú nálgun að beita tölfræði frekar en málgreiningu til að 
ákvarða málfræði texta hefur ekki elst vel síðan þá (Evans og Lefferts, 1995; Kit, 1994). 
Damerau (1993) setti fram aðferð sem einungis dugði fyrir tvíyrt íðorð og ekkert annað. 
Salton (1989) fann einungis fjölyrt íðorð með því að finna fyrst einyrt íðorð og prófa svo að 
skeyta nágrönnum orðsins við það. Cohen (1995) beitti þeirri aðferð að telja ekki orð segðar 
heldur alla bókstafi hennar, velja svo þá bókstafi sem sátu í miðju segðarinnar, og reikna svo 
gildi allra frasa úr inntaki út frá því hversu marga af slíkum „mikilvægum“ bókstöfum þær 
innihéldu. Beitt var áhugaverðri „log-likelihood“ formúlu en því miður virtist þetta henta illa 
fyrir íðorðaleit, enda hundsaði aðferðin atriði eins og samhengislíki, samheitislíki, ólíka 
orðflokka og margt annað sem er nú orðið staðlað við slíkar leitir. 

Yfirferð Zhang o.fl. (2008) útilokar nokkrar aðferðir til viðbótar. Samkvæmt höfundum eru 
bæði „TF-IDF“ og „weirdness“ einungis nýtar til að mæla samheitislíki, ekki samhengislíki, 
sem þýðir að þær duga ekki eins vel og blandaðar aðferðir á við C-gildi. Aðrar aðferðir á við 
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„GlossEx“ og „TermExtractor“ krefjast fyrirfram útbúinna málheilda til tilvísana. 
Höfundarnir álykta sjálfir að blandaðar aðferðir dugi alltaf betur til íðorðaleitar en þær sem 
nota einungis samhengislíki eða samheitislíki. Pazienza o.fl. (2005) eru reyndar alfarið á 
móti slíkum aðferðum og þvertaka fyrir það að skoða „TF-IDF“, „Domain Relevance“, 
„Domain Consensus“ og „Contrastive Measures“ því „many of these measures use a 
contrastive analysis of the domain corpus against a generic corpus (or many other specific 
corpora)“. 

Finna má nýrri, og ítarlegri, yfirferð hjá Astrakhantsev o.fl. (2015). Höfundar taka fram að 
sumar aðferðir - „Term Score“, „term frequency“, „maximum term frequency“, „TF-IDF“, 
„Domain Consensus“ og „Novel Topic Model“ - virki ekki vel fyrir íðorð sem eru fjölyrt og 
alls ekki fyrir íðorð sem innihalda þrjú eða fleiri orð. Þeir tilgreina svo aðrar aðferðir sem 
krefjast þess að við höfum að lágmarki tvær málheildir til hliðsjónar, gjarnan þar sem önnur 
málheildin var tengd við nákvæmlega það fag sem leitað var í, meðan hin var sérútbúin svo 
hún innihéldi sem fæsta texta þess eðlis. Dæmi um slíkar aðferðir eru „Weirdness indexing“, 
„Domain Pertinence“, „Domain Relevance“, „TF-RIDF“ og „Domain Specificity“. Ekki 
löngu síðar kom út önnur yfirferð frá Astrakhantsev (2018). Sumar aðferðanna sem hann þá 
nefnir - „x2 test“, „log-likelihood“, „mutual information“, „lexical cohesion“ og „term 
cohesion“ - eru byggðar á samtengingum orða (e. „word association measures“) og voru 
samkvæmt honum allar síðri en hrein tíðnitalning: „were repeatedly shown to obtain no 
better results than simple frequency.“ Í þeirri yfirferð minnist höfundur einnig á aðferðir sem 
byggja á samanburði fjölda málheilda, sem hafa sömu vankanta og hjá Astrakhantsev o.fl. 
(2015). Þó „Novel Topic Model“ aðferðinni bregði fyrir aftur hjá Astrakhantsev (2018) setur 
hann aðferðina í aðeins öðruvísi flokk en áður. Hún er samt sem áður nógu lík hinum 
aðferðunum til að koma ekki til greina, enda gerir hún svipaðar kröfur um ýmis lýsigögn til 
að flokka inntakstexta eftir viðfangsefnum; almennu, bakgrunns og fagtengdu. 

Of svipaðar núverandi aðferðum 

Aðrar aðferðir buðu virkni sem litlu hefði bætt við það sem hugbúnaðurinn gerir nú þegar. 
Rætt hefur verið um C-gildið sem Frantzi o.fl. (2000) kynntu til sögunnar. Í sömu grein 
fylgdi önnur aðferð: NC-gildi, sem gengur út á ítranir samhengis. Aðferðin notar fyrst 
samhengisupplýsingar (e. „context information“) til að ákveða vægi stakra orða sem birtast 
nálægt segðum í aðalinntaki, og hækkar mikilvægi hvers orðs sem birtist oft nálægt slíkum 
segðum. Þegar búið er að safna saman lista þeirra orða sem teljast mikilvægust í samhengi 
er ferlinu svo snúið á hvolf: Farið er aftur yfir allar segðirnar í því samhengi sem þær birtust, 
athugað hverjar þeirra eru nálægt mikilvægustu samhengisorðunum, og vægi segðanna 
sjálfra hækkað samkvæmt því. NC-gildi er ekki endilega raunhæft þegar inntakið er 
síbreytilegt frá degi til dags (og gæti orðið ansi stórt), reiðir sig sterklega á að C-gildið virki 
vel nú þegar, og samkvæmt greinarhöfundum þarf helst að hafa inngrip frá sérfræðingi í 
faginu til að meta hvort hæströðuðu samhengisorðin séu í raun og veru mikilvægustu orðin 
fyrir það fag. Færa má rök fyrir, út frá því hvernig höfundarnir setja fram NC-gildið, að því 
sé ætlað að meðhöndla einyrtu íðorðin sem C-gildið gat ekki gripið í sinni upprunalegu 
mynd, og helst að taka einnig til greina einhvers konar upplýsingar um þá frasa sem teljast 
nú þegar mikilvægir í viðkomandi fagi. Í hugbúnaðinum tók nálgun Barrón-Cedeno o.fl. 
(2009) fyrir fyrra atriðið af þessum, meðan Levenshtein lengd og rótarhlutfall sjá um seinna 
atriðið. 

Í yfirferð sinni nefnir Astrakhantsev (2018) að C-gildið sé vinsælast og nefnir aðferðir sem 
tilheyra sama flokki og eru það líkar C-gildinu að ekki var ástæða til að beita þeim líka: 
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„Term frequency (TF)“, „Average term frequency (ATF)“, „TF-IDF“, „Residual IDF 
(RIDF)“, „Basic“ „ComboBasic“. Kosa o.fl. (2017) taka í sama streng með „TF“, „ATF“, 
TF-IDF“ og „RIDF“, auk annarra sem þegar hafa verið nefndar og dugðu ekki fyrir 
verkefnið. 

Hvað NC-gildi varðar útilokar Astrakhantsev (2018) einnig í raun „DomainCoherence“, þar 
sem það er einungis breytt útgáfa af NC-gildis aðferðinni. Nokkru fyrr höfðu Barrón-Cedeno 
o.fl. (2009) gert slíkt hið sama fyrir það sem þeir kalla „context words“ og einskorða við 
nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. Svo virðist sem áhugi höfundanna á samhengisorðum hafi 
að hluta til mótast af því hversu hrá orðasíunin var í reglulegu segðunum sem Frantzi o.fl. 
(2000) höfðu notað. Fyrst hugbúnaðurinn beitir sínu eigin reikniriti fyrir C-gildið þar sem 
hreiðraðir frasar eru gripnir, meðan Levenshtein lengd og rótarhlutfall líta til vægis lista 
þekktra íðorða, má útiloka þessa nálgun af sömu ástæðu og NC-gildið. 

Óþekktar stærðir 

Ekki er mikið um aðferðir í þessum flokki, enda virðist almennt frekar auðvelt að flokka 
íðorðaleitaraðferðir eftir vissum grunnkröfum (aðferðafræði, lýsigögn, o.s.frv.) sem strax 
ákvarða nytsemi þeirra fyrir svona verkefni. Þó má sérstaklega minnast á nokkrar í yfirferð 
Astrakhantsev o.fl. (2015) sem fara nokkuð sérstaka leið til að nýta sér málheild án þess að 
krefjast þess beint að notendur útvegi hana: Wikipedia-byggðar leitir. Aðferðir sem skoða 
Wikipedia texta - á viðkomandi tungumáli, auðvitað - virðast njóta vinsælda þegar ekki er 
mikið eða áreiðanlegt framboð af gögnum. Helstu slíkar aðferðir segja höfundar vera 
„WikiPresence“, „LinkProbability“ og „KeyConceptsRelatedness“.  

Því miður er ekki til nóg af gögnum sem sýna hversu vel þessar aðferðir duga, sama hversu 
viðamikil Wikipedia er á þeim málum sem um ræðir. Niðurstöður hingað til hafa ekki verið 
nógu sannfærandi til að ástæða teldist til að reyna að útfæra slíka leit. Mögulegt er þó að 
svona nálgun gæti nýst fyrir tungumál þar sem ekki eru til málheildir sem eru fagtengdar eða 
á annan hátt sérútbúnar, en þar sem málið er í nægilega mikilli notkun til að nokkuð sé um 
texta á viðkomandi Wiki. 

3.4 Úttak og úrvinnsla 

Í kafla 3.4.1 verður stuttlega rætt um sniðmát úttaksins sem hugbúnaðurinn skilar af sér. Í 
kafla 3.4.2 verður svo farið í hvaða aðferðir hugbúnaðurinn beitir til að sía úttakið niður í 
viðráðanlega stærð. 

3.4.1 Sniðmát úttaks 

Eins og margar af breytunum sem lýst var í köflum 3.2 og 3.3 er úttak hugbúnaðarins geymt 
sem listi af listum. Þegar hingað er komið í keyrslu inniheldur hvert hlutstak þó ekki einungis 
streng sem samsvarar til lemmaðs íðorðs, heldur aragrúa af tölum. Sumar þeirra eru 
milliniðurstöður sem einungis eru ætlaðar fyrir hugbúnaðinn sjálfan, meðan aðrar 
endurspegla útreiknuð lokagildi leitaraðferðanna þriggja sem fjallað var um í köflum 3.3.2-
3.3.4. 

Þó þessi talnagildi séu notuð til að ákvarða hvaða leitarniðurstöður hafna í úttaki 
hugbúnaðarins, eins og lýst verður í kafla 3.4.2, fylgja þau sjálf ekki með. Eftir röðun og 
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síun skrifar forritið einungis út textastrengina sjálfa, einn á hverja línu viðmótsins eða 
skrárinnar sem tekur við þeim. 

Þessir textastrengir samsvara segðum sem líklegastar eru taldar til að vera ný eða óþekkt 
íðorð. Segðirnar eru allar í lágstöfum, hafa engin greinarmerki - enda eru þetta 
setningarbútar, ekki heilar setningar - og eru allar á lemmuðu sniðmáti. 

Skiljanlegt væri ef notandinn vildi frekar hafa nýju íðorðin á því sniðmáti sem þau fylgja í 
daglegu máli. Í dæminu úr kafla 3.2 þar sem „bankar hækkuðu vexti“ má fullyrða að allir 
hlutfrasar, sem og frasinn í heild, séu læsilegri og virki tækari á lesandann; meðan lemmaða 
mynd þeirra, „banki hækka vöxtur“, hljómar eins og viðskiptafrétt frá þýðingarvél Google. 

Eins og getið var um í kafla 3.1.3. býður hugbúnaðurinn upp á þann valkost að haldið sé í 
upprunalegar myndir þekktra íðorða, samhliða lemmum þeirra. Þetta er hægt því þekktu 
íðorðin eru nú þegar skráð á það form sem staðlað er fyrir hvert þeirra - þar með talið 
beyging, tala orða, greinir og annað slíkt. En í inntakinu mun hugbúnaðurinn rekast á segðir 
í ýmsum ólíkum myndum. Kannski væri mögulegt að beita sumum reglum íslenskrar 
málfræði til að giska á eðlilegt birtingarform stakra orða, en í flestum tilvikum þarf hreinlega 
að byggja á málvitund lesandans. Tölva getur því ekki reiknað út að segja eigi „vextir“, 
frekar en „vextirnir“ með greini; „vexti“, „vöxtum“ eða „vaxta“ í ólíkri beygingu; „vöxtur“ 
í eintölu, „vöxturinn“ í eintölu og einnig með greini; og þar fram eftir götunum - því engin 
þessara mynda er endilega ráðandi í inntakinu, og jafnvel þó svo væri er ekki þar með sagt 
að hún sé sú sem eigi að vera stöðluð. Í dæminu okkar fékk hugbúnaðurinn „vexti“, sem 
lesendur vita að á að sjálfsögðu ekki að vera stöðluð mynd orðsins - það væri „vextir“ - en 
hugbúnaðurinn hefur engar aðrar forsendur heldur en það sem hann sér í inntakinu, og ef til 
vill í lista þekktra íðorða ef eitthvað er þar að finna. 

Ekki er þó alveg loku fyrir það skotið að hægt verði síðarmeir að skrá eðlilega mynd íðorðs. 
Umgjörð hugbúnaðarins gæti haldið utan um ýmsar upplýsingar er varða ákjósanlegar 
orðmyndir og jafnvel málfræðireglur sem eiga við vissar tegundir orða í ákveðnu samhengi 
setningar. Þar sem hugbúnaðurinn finnur heildarmark hvers orðs, jafnvel þó hann noti 
einungis fyrsta staf þess til eigin útreikninga, mætti ef til vill nýta þetta heildarmark til að 
beita slíkum málfræðireglum og giska á eðlilega mynd orðsins. 

3.4.2 Síun og þröskuldsgildi 

Ef ekkert væri síað gæti úttakið orðið frekar stórt. Málfræði hefur svo sterk áhrif á mögulegt 
val hlutfrasa að ekki er hægt að líta fram hjá henni, en ekki þarf annað en að skoða stuttlega 
eiginleika veldismengja til að sjá að n orða frasi gæti - stærðfræðilega, ekki málfræðilega - 
innihaldið 2n-1 tilbrigði hlutfrasa. Stærðfræðilega gæti jafnvel stutt setning gefið af sér fjölda 
mögulegra hlutfrasa: Til dæmis myndi ein slík sem innihéldi einungis tíu orð geta framleitt 
yfir þúsund ólíka hlutfrasa. 

Sem betur fer kemur málvinnslan þar inn og saxar vel á lokafjöldann. Markarunur, útstrikun 
og almenn málgreining útiloka hvert fyrir sig mikinn fjölda af annars gagnslausum frösum. 
En samt verður líklega nóg eftir. 

Sumir hönnuðir leitaraðferða hafa minnst á vandamál við síun. Zhang o.fl. (2008) lýsa 
áhyggjum sínum af því að geta ekki gripið sönn íðorð með lága tíðni innan um holskeflu 
annarra kandídata sem hefðu birst aðeins oftar, og vísa sérstaklega í lögmál Zipf um háan 
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fjölda sjaldgæfra segða („large numbers of rare events“). Þegar Frantzi o.fl. (2000) settu 
fram C-gildi bættu þau gagngert við tíðniþröskuldum, og tóku fram að þó hægt væri að 
sleppa þröskuldunum yrði listi segða líklega virkilega stór og myndi þurfa mun meira inntak 
og yfirsýn frá sérfræðingum. Barrón-Cedeno o.fl. (2009) ákváðu að sleppa þröskuldum í 
þeirra útgáfu af C-gildi en tóku sérstaklega fram að sú málheild sem þau notuðu væri ekki 
nægilega stór til að hún myndi ná upp í slík þröskuldsgildi. 

Það virðist því vera góð hugmynd að veita notandanum þann möguleika að sía úttakið með 
því að beita þröskuldsgildum, þó ekki sé endilega nauðsynlegt að þau séu hluti af forsendu 
hverrar einustu keyrslu. 

Því má heldur ekki gleyma að hugbúnaðurinn notar þrjár reikniaðferðir til að forgangsraða 
lista kandídata, auk þess sem honum verður með tíð og tíma beitt á ólíkar tegundir inntaks 
og jafnvel ólík fög. Stundum má búast við því að úttakið verði ansi stórt, en ekki ætíð; og 
stundum má búast við því að ein þessara þriggja reikniaðferða þurfi annað svigrúm - 
annaðhvort meira eða minna - heldur en hinar. 

Hugbúnaðurinn var því hannaður til að beita þremur ólíkum þröskuldsgildum, einu fyrir 
hverja tölfræðiaðferð. Ef íðorðalista er sleppt er þó einungis þröskuldsgildi C-gildis notað, 
enda þá ekki hægt að beita hinum tveimur aðferðunum. Eftir að öllum reikningum er lokið 
eru tölfræðigildi allra segða skoðuð sérstaklega hér í úttakshluta hugbúnaðarins. Nái segð 
ekki að uppfylla að minnsta kosti eitt þröskuldsgildanna - jafn hátt eða hærra og C-gildi, jafn 
hátt eða hærra og rótarhlutfall, eða jafn lágt eða lægra og Levenshtein lengd - er henni hent 
af listanum. 

Tvennu til viðbótar var sérstaklega bætt í hönnun hugbúnaðarins svo leyfa mætti enn breiðari 
virkni með smávægilegum kóðabreytingum. Fyrra atriðið er einfaldlega það að áður en 
nokkuð er síað eftir þröskuldum útbýr hugbúnaðurinn fyrst gagngert lista allra kandídata, 
fyrir utan þá sem voru þegar á lista þekktra íðorða (þörf var á þeim í tölfræðihlutanum, en í 
úttakshlutanum er þeim hent) auk talnagilda þeirra fyrir aðferðirnar þrjár. Ef þörf krefur er 
hægt að vista til frekari nota þennan hráa, ósíaða lista af öllum segðum, frekar en þann sem 
eftir verður þegar búið er svo að sía. 

Seinna atriðið felst í því hvernig síurnar eru látnar virka saman. Í núverandi útgáfu beitir 
hugbúnaðurinn þröskuldsgildunum gegnum einfaldan röklið. Látum „C“ standa fyrir 
„uppfyllir þröskuldsgildi C-gildis“, „L“ fyrir „uppfyllir þröskuldsgildi Levenshtein lengdar“ 
og „S“ fyrir „uppfyllir þröskuldsgildi rótarhlutfalls“ ('S' er hér dregið af enska orðinu 
„stem“). Fyrir hverja segð þar sem öll þrjú gildi koma við sögu spyr hugbúnaðurinn 
einfaldrar spurningar: „Gildir C eða L eða S?“ Ef svarið er jákvætt er segð haldið á lista; 
annars er henni hent. (Hafi segðin ekki rótarhlutfall er spurt „Gildir C eða L?“ og hafi enginn 
íðorðalisti fylgt keyrslu verður spurningin einfaldlega „Gildir C?“) Þetta er frekar opið 
skilyrði og ætlast er til að það sé notað í fyrstu keyrslur hugbúnaðarins á texta nýs fags. 

En þegar frá líða stundir mun listi þekktra íðorða vaxa, og vægi hans í tölfræðireikningum 
þar með. Minni ástæða verður þá til að einblína á samhengi frasa innan inntaks, og meiri 
ástæða til að bera frasana saman við sístækkandi og fjölbreytta flóru íðorða í faginu. Þá er 
mælt með að rökliðnum sé breytt úr „Gildir C eða L eða S“? í „Gildir C og (L eða S)?“ Með 
þessu fengist líklega lægri fjöldi segða, en hærri líkur á að hver segð væri í raun og veru 
íðorð, enda þyrftu þær núna að standast fleiri skilyrði til að halda sæti sínu á lista kandídata.
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4 Mælingaraðferðir og niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir það sem tók við eftir smíði hugbúnaðarins: Þær mælingar 
sem framkvæmdar voru á úttaki hans, og þær hugmyndir sem nýta mætti til frekari þróunar. 

Þó það sé sjálfsögð krafa að mæla megi afköst forrits á einhvern hátt, ber að hafa í huga að 
ritgerð þessi snýst ekki einungis um slíkar mælingar. Þess í stað fjallar hún um hugbúnaðinn 
sjálfan: Tilurð og formerki hans, umhverfið sem hann mun keyra í, þau fræði sem best henta 
þess slags verki sem hann á að framkvæma, þær hönnunarákvarðanir sem teknar voru og 
þær aðferðir sem hugbúnaðurinn er látinn beita, auk rökstuðningi fyrir öllu ofangreindu. Sá 
rökstuðningur er einn mikilvægasti hluti þessarar ritgerðar. Mælingum á úttaki, undir þeim 
kringumstæðum sem fylgja einni tiltekinni keyrslu, er ætlað að vera viðbót við slíkan 
rökstuðning, renna (frekari) rökum undir hann, vonandi sýna fram á réttmæti hans, og vekja 
athygli á sérkennilegum atriðum - ef einhver eru - sem þyrfti að kanna eða útskýra nánar. 

4.1 Mælingar 

4.1.1 Um mælingar á íðorðaleit innan óþekkts inntaks 

Áður en hægt er að ræða niðurstöður mælinga er nauðsynlegt að tiltaka, útskýra og rökstyðja 
hvað skuli mæla. Í þessum kafla verður farið yfir hvernig og af hverju valið var að mæla 
heimt hugbúnaðarins, málfræðigreiningu og hraða stuðningsforrita, og tölfræðigreiningu 
reikniaðferðanna þriggja. 

Nákvæmni eða heimt 

Til að útskýra hvað sé mælt - og mælanlegt yfir höfuð - þarf að taka aftur upp þráðinn um 
nákvæmni og heimt. Þessi hugtök voru skilgreind í kafla 2.1.2, þar sem nefnt var hversu 
erfitt gæti verið að mæla nákvæmni, enda jafnvel sérfræðingar ekki alltaf sammála um það 
hvort tilteknar segðir væru í raun íðorð. Í kafla 3.1.2 um markarunur kom þessi togstreita 
aftur upp þegar fjallað var um hvernig aukin síun úttaks, eins nauðsynleg og hún væri ef 
raunhæft ætti að vera að keyra íðorðaleitir, myndi óhjákvæmilega koma niður á nákvæmni 
með því að útiloka fyrir slysni fyllilega gjaldgeng íðorð úr inntakstexta. 

Það getur því reynst þungur róður að mæla nákvæmni íðorðaleitar jafnvel ef allt annað sem 
varðar mælingarnar er eins og best væri á kosið fyrir einmitt slíka tegund mælinga. Sú er 
líklega sjaldnast raunin. Aðalinntakið þyrfti að vera mjög vel undirbúið, hvert einasta íðorð 
innan þess nú þegar þekkt og skjalfest, tíðni slíkra íðorða og dreifing þeirra innan textans 
skipulega hönnuð, og fjöldi allra annarra frasa sem samsvöruðu einhverri markarunu 
nægilega hár til að íðorðin gætu leynst þeirra á milli. Það er fræðilega mögulegt að útbúa 
slíka málheild, en vinnan við það yrði gífurleg, og jafnvel þá væri langt í frá búið að sanna 
að sama nákvæmni fengist þegar hugbúnaðinum væri beitt á hið fjölbreytta val ólíkra texta 
sem búast mætti við að sendir væru inn úr fjármálaheiminum. 
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Helsta fræðifólk íðorðaleita virðist sammála því að nákvæmnistuðlar séu í besta falli 
óáreiðanlegir við svona mælingar. Kageura og Umino (1996) segjast tala fyrir marga aðra 
þegar þeir nefna að í mælingum á samheitislíki, „most take a pragmatic standpoint, simply 
admitting noise or leaving the final decision to human evaluation“. Í framsetningu C-gildis 
vildu Frantzi o.fl. (2000) ekki einu sinni nota mjög strangar mælingar, heldur minntust þau 
á að „There exists a lack of formal or precise rules“ um hvað sé íðorð og að þau treysti sér 
ekki til að negla það niður í sínum mælingum, sem miði þá við það sem þau kalla „relative 
values“ frekar en „absolute values“. Barrón-Cedeno o.fl. (2009) þvertaka fyrir að bera sínar 
mælingar saman við mælingar annarra, og segja að ólíkar málheildir og listar útstrikunarorða 
breyti svo miklu að það geri slíkar mælingar ósamræmanlegar. 

Heimt er þó nokkuð meðfærilegri. Þó ekki sé raunhæft að mæla hvort öll íðorð inntaksins 
hafi fundist - enda myndi fylgja slíkum mælingum svipaðar kvaðir um undirbúning 
málheildar eins og með nákvæmni - er fyllilega mögulegt að lauma þekktum íðorðum í 
inntakið og kanna hversu mörg þeirra komast alla leið gegnum málvinnslu, tölfræðireikninga 
og á síaðan úttakslista. 

Ákveðið var því að mæla heimt hugbúnaðarins út frá sérútbúnum lista þekktra íðorða. 
Íðorðunum yrði komið fyrir í setningum innan aðalinntaks. Nánari lýsingar á gögnum til 
mælinga má finna í kafla 4.1.2. 

Stuðningsforrit til málvinnslu 

Segja má að með mælingum á heimt sé næst komist því að mæla virkni hugbúnaðarins í 
heild sinni: Að gefnu inntaki og gefnum íðorðum sem í því felist, hversu mörg þeirra 
hugbúnaðurinn finni. 

En eins og lýst hefur verið í ritgerðinni skiptist íðorðaleitarforrit í tvo aðalþætti: málvinnslu 
og tölfræðireikninga. Vegna mikilvægis þessara tveggja þátta geta báðir þeirra haft sterk 
áhrif á virkni hugbúnaðarins. Ástæða er því talin til að rýna aðeins nánar í hvorn fyrir sig, 
bæði til að fylgjast með því hversu vel þeir standi sig við verkefni á við íðorðaleit, og hversu 
vel þeir standi sig gagnvart hvorum öðrum. 

Málvinnsluhluti hugbúnaðarins verður því mældur með því að beita nákvæmlega sama 
inntaki á þá þrjá möguleika sem bjóðast: Málvinnslu með Reyni, með „Full“ líkani 
ABLTagger auk Nefnis, og með „Light“ líkani ABLTagger auk Nefnis. Borið verður saman 
hversu mörg af þeim íðorðum sem voru í inntakinu voru rétt greind málfræðilega (eða í það 
minnsta greind á hátt sem samsvaraði einhverri markarunu), enda næðu þau ekki í 
tölfræðigreiningu annars. Einnig verður keyrslutími hugbúnaðarins mældur, enda getur slíkt 
orðið mikilvægur þáttur eftir því sem aðalinntak verður stærra og flóknara. 

Tölfræðivinnsla og þröskuldsgildi 

Tölvinnsluhluti hugbúnaðarins beitir þremur ólíkum aðferðum sem hver um sig reynir að 
reikna hversu líklegt sé að gefin segð sé íðorð. Hægt er að stilla þröskuldsgildi fyrir hverja 
af þessum þremur aðferðum. Nái segð ekki að minnsta kosti einu þeirra er henni hent. 

Hér liggur því beinast við að prófa ólík þröskuldsgildi fyrir hverja aðferð og mæla hverju 
sinni hversu mörg af þeim íðorðum sem var laumað í textann ná upp í þau gildi. Hægt er að 
mæla hverja aðferð fyrir sig einfaldlega með því að gefa hinum tveimur þröskuldsgildi sem 
er með öllu ófáanlegt. 
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4.1.2 Gögn og keyrsluumhverfi 

Förum þá yfir mælingarnar sjálfar: Hvaða gögn voru notuð, hvernig og í hvaða umhverfi 
mælingarnar voru framkvæmdar, og hverjar niðurstöðurnar voru.  

Sem aðalinntak voru prófaðar fjórar textaskrár. Hver skrá innihélt eina setningu per línu og 
var á heildina litið tvískipt: Helmingur línanna voru setningar valdar af handahófi úr 
fjármálatextum, meðan hinn helmingurinn voru staðfest fjármálaíðorð. Skrárnar fjórar 
innihéldu 500 línur (sem þýðir þá að 250 voru setningar af handahófi og 250 voru íðorð), 
1.000 línur (500 og 500), 2.000 línur (1.000 og 1.000) og 4.000 línur (2.000 og 2.000). Farið 
hafði verið yfir lista staðfestra fjármálaíðorða bæði vélrænt og handvirkt til að gæta þess að 
þau væru á eðlilegu sniðmáti og að engin þeirra væru endurtekin. Íðorð voru ekki notuð ef 
þau töldust of nákvæmlega skilgreind, eða of skorðuð við tiltekin dæmi, til að geta brugðið 
fyrir í almennri orðræðu. Dæmi um eitt slíkt íðorð sem var sleppt er „endurnýjuð stefna ESB 
um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014“, enda ekki ástæða til að 
einskorða íðorð við ákveðnar stofnanir og alls ekki við tímabil eða dagsetningar. Allur texti 
inntaksins kom úr fjármálaheiminum: Sumt var fengið úr safni Þýðingarmiðstöðvar 
Utanríkisráðuneytisins af textum um fjármál, annað frá þýðendum sem komu að verkefninu 
gegnum Árnastofnun og Þýðingarmiðstöðina, og enn annað úr texta íslenskra bóka um 
fjármál. 

Samhliða aðalinntaki fékk hugbúnaðurinn svo sérstakan lista þekktra íðorða, og lista af 
markarunum. (Að sjálfsögðu voru íðorðin sem send voru hverju sinni í aðalinntakið fjarlægð 
af lista þekktra íðorða.) Öll þekkt íðorð voru byggð á sérútbúnum gögnum frá 
Þýðingarmiðstöð Utanríkisráðuneytisins, þar sem þýðendur höfðu yfirfarið lista af 
fjármálaíðorðum með þetta verkefni í huga. Eins og minnst var á að ofan voru íðorð fjarlægð 
af listanum ef þau voru augljósar tilvísanir í hugtök sem voru afmörkuð af skráningarkerfi, 
tímasetningu, sérnöfnum eða öðru sem var svo einkennandi að íðorðið teldist mjög ólíklegt 
til að nýtast í almennum fjármálatexta - og stundum jafnframt mun líklegra til að valda 
vandræðum við málvinnslu vegna sértæks texta eins og fjallað var um í kafla 2.4.2, 3.2.1 og 
3.2.2. Listinn var lemmaður og sendur inn í þeirri mynd; þríundirnar úr kafla 3.1.3 voru 
taldar óþarfi og ekki notaðar. Lemmun listans var fyrst framkvæmd á vélrænan hátt með 
Reyni en allar lemmur voru svo handyfirfarnar, bæði til að forðast almennt villur, en einnig 
svo að lemmunin myndi ekki óvart virka Reyni í vil. Markarunur voru unnar á sama hátt. 
Engum útstrikunarorðum var beitt: Við mælingar komu ekki í ljós nein sérstök orð eða frasar 
sem talið var að þyrftu að vera á slíkum lista. 

Markarunurnar voru 280 talsins. Heildarfjöldi íðorða var 4119, og eins og getið var að ofan 
voru þau öll látin vera á lista þekktra íðorða fyrir utan þann fjölda sem notaður var í 
aðalinntak hverju sinni. 

Hugbúnaðurinn var keyrð á fjölnotendavél Árnastofnunar, í 64 bita Ubuntu 18.04.2 
stýrikerfis. Vélin hefur 32 GB vinnsluminni og 16 Intel i9-9900K 3,60 GHz örgjörva. Þegar 
mælingarnar voru framkvæmdar bar ekki á keyrslu neinna forrita, hvort sem er kröfuharðra 
forrita frá stýrikerfinu sjálfu, eða forrita frá öðrum notendum. 
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4.1.3 Niðurstöður mælinga 

Talnagildi mælinga 

Mæld var heimt hugbúnaðarins út frá ólíkum stærðum aðalinntaks og ólíkum 
málvinnsluforritum. Einnig voru mæld jaðargildi hverrar tölfræðiaðferðar, auk þess sem 
meðaltöl þeirra voru reiknuð. Í eftirfarandi töflum látum við reyndar hjá líða að tiltaka lægstu 
gildi hverrar aðferðar, því ef segð er yfir höfuð greind rétt í inntaki - og gildi hennar því 
áreiðanleg - fylgja þessi lággildi einfaldlega skilgreiningu hverrar aðferðar. Samkvæmt 
formúlu C-gildis fer gildi óhreiðraðar segðar aldrei undir 1,0. Samkvæmt skilgreiningu 
Levenshtein lengdar er lágmarksfjöldi breytinga milli tveggja ólíkra strengja aldrei minna 
en 1. Innihaldi segð eitt eða fleiri samsett orð og innihaldi þau orð engar rætur sem 
fyrirfinnast í lista þekktra íðorða verður rótarhlutfall hennar í lægsta falli 0,0. Engin 
eftirfarandi mælinga innihélt nein önnur gildi, að minnsta kosti fyrir þær segðir sem fundust, 
og er því ekki talin ástæða til að endurtaka þau. 

 

Tafla 1: 500 línu inntak 

 C-gildi 
Levenshtein  

lengd 
Rótarhlutfall Heimt Tími 

 Hæst Meðal Hæst Meðal Hæst Meðal % m:ss 

Full 8,800 1,744 24 7,080 123,0 22,746 80,00 4:06 

Light 8,800 1,642 18 6,779 123,0 23,415 69,60 0:58 

Reynir 4,321 1,820 38 7,676 123,0 23,554 92,80 1:08 

 

Tafla 2: 1.000 línu inntak 

 C-gildi 
Levenshtein 

lengd 
Rótarhlutfall Heimt Tími 

 Hæst Meðal Hæst Meðal Hæst Meðal % m:ss 

Full 11,444 1,735 30 6,903 123,0 22,930 83,20 4:31 

Light 11,516 1,644 30 6,584 123,0 23,571 73,40 1:33 

Reynir 11,552 1,773 38 7,247 123,0 23,031 92,40 1:56 
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Tafla 3: 2.000 línu inntak 

 C-gildi 
Levenshtein 

lengd 
Rótarhlutfall Heimt Tími 

 Hæst Meðal Hæst Meðal Hæst Meðal % m:ss 

Full 75,505 2,115 30 6,883 123,0 20,254 84,90 5:31 

Light 73,502 2,059 30 6,706 123,0 21,228 76,90 2:32 

Reynir 73,544 2,238 38 7,315 123,0 20,342 89,60 3:36 

 

Tafla 4: 4.000 línu inntak 

 C-gildi 
Levenshtein 

lengd 
Rótarhlutfall Heimt Tími 

 Hæst Meðal Hæst Meðal Hæst Meðal % m:ss 

Full 88,529 2,433 36 7,101 123,0 19,538 89,35 7:16 

Light 87,536 2,387 35 7,023 123,0 19,019 83,25 4:21 

Reynir 85,558 2,501 47 7,421 123,0 20,041 89,00 6:39 

 

Túlkun á niðurstöðunum 

Áður en við rýnum í innihald taflnanna hér að ofan er vert að ræða stuttlega viss smáatriði 
varðandi heimtina, því þar kom fram ein merkileg niðurstaða sem töflurnar geta ekki sýnt. 
Tökum strax fram að mælingar á heimt fyrir svona verkefni eru langt frá því að vera 
stuðningsforritunum í vil: Í stað þess að nota þekkta málheild sem býr yfir breiðu vali af 
textum sem eru í almennri notkun, er verið að prófa forritin á flaumi orða og frasa sem eru 
mjög sérhæfð, gjarnan ansi flókin, og alls ekki víst að bregði oft fyrir - eða jafnvel nokkurn 
tímann - í öðrum orðasöfnum. Erfitt er að liggja höfundum málgreiningarforrita á hálsi fyrir 
það ef þeirra smíði á í einhverju basli með „fjárfestingu sjóðasjóða“, „vernd til handa 
vátryggingalánardrottnum“ og þar fram eftir götunum. En það sem kom í ljós þegar rýnt var 
nánar í það hvaða frasar reyndist forritunum um megn að marka og lemma, er að það er 
sáralítil skörun milli forrita: Almennt séð ráða ABLTagger & Nefnir við næstum allar segðir 
sem Reynir getur ekki greint, og öfugt. Í stærsta skjalinu þar sem 2.000 íðorð koma fyrir eru 
einungis tæplega 100 sem hvorug málvinnsluleiðin getur unnið úr. Sú staðreynd að þessi 
forrit réðu í sameiningu við yfir 95% íðorða lofar góðu um getu þeirra til að nýtast áfram við 
svona leitir, og rennir rökum undir val okkar á þeim fyrir þetta verkefni. 

Skoðum þá töflurnar. Þær sýna mestmegnis mjög eðlilega þróun á viðkomandi tölum eftir 
því sem gagnamengin stækka. ABLTagger nær ítarlegri niðurstöðum með keyrslu „Full“ 
líkansins heldur en með „Light“, þó það sé skiljanlega á kostnað keyrslutíma. Í smærri 
gagnamengjunum nær Reynir ívið meiri heimt á sama tíma og keyrslutími hugbúnaðarins 
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helst frekar lágur (ítreka ber þó að Reynir er hlutur innan hugbúnaðarins, meðan ABLTagger 
og Nefnir eru aðskilin forrit sem ræst eru gegnum skeljaraðgang). 

Mögulega eitt af því merkilegasta sem sést þegar litið er yfir allar töflurnar er hversu keimlík 
flest gildin frá þremur ólíkum málvinnsluleiðum, jafnvel þegar munar mest á heimt þeirra. 
Það er einna helst í töflu 1 sem sjá má mikinn mun. ABLTagger fann helmingi hærra C-gildi 
en Reynir, 8,8 fyrir „birtingu upplýsinga“ sem Reynir gaf einungis 4,0; meðan 4,321 C-gildi 
Reynis fór til „eiga rétt á að beina kröfu sinni beint til vátryggingafélags“, sem ABLTagger 
náði ekki að greina. Hæsta Levenshtein lengdin var einnig ansi ólík milli allra þriggja leiða. 
En jafnvel þegar svona munur er milli aðferðanna eru aðrar tölur í réttu samhengi: Meðaltal 
Levenshtein lengda í þeirri töflu helst vel í hendur við hæstu lengdirnar; og þó ABLTagger 
hafi valið frekar hátt C-gildi er það þó nákvæmlega eins milli „Light“ og „Full“ líkana þess. 

Þegar mengin stækka jafnast svo metin. C-gildin verða keimlík í öllum þremur aðferðum 
strax í töflu 2. (Hið stóra stökk sem öll C-gildin taka frá og með töflu 2 er vegna segðar af 
mjög viðeigandi nafni: „gildi“, sem birtist út um allt í gagnamenginu.) Rótarhlutföllin 
haldast svipuð milli aðferða í öllum töflunum. Levenshtein lengdin þarf svo aðeins stærri 
mengi, en jafnast einnig út: Meðaltölin verða mjög lík, og þó svo ABLTagger og Reynir 
verði aldrei alveg sammála um hæstu L-lengd er áhugavert að með báðum leiðum má sjá 
frekar svipaðar hækkanir frá töflu 2 og töflu 3 yfir í töflu 4, með 30 upp í 35 og 36 fyrir 
ABLTagger, og 38 upp í 47 fyrir Reyni. Jafnvel keyrslutímarnir fara að jafnast út í stærri 
mengjunum; og í ofanálag stækka þeir ekki línulega (né þá enn hraðar) miðað við stækkun 
inntaks, sem gefur sterkar vísbendingar um að hugbúnaðurinn geti ráðið við jafnvel enn 
stærri inntök án þess að hafa þurfi áhyggjur af veldisvísisvexti. 

Í raun má því segja að það sem einkenni niðurstöður mælinganna sé mikið samræmi milli 
ólíkra aðferða. Ef ein aðferðin gefur vissar niðurstöður eru þær nær ætíð endurspeglaðar í 
niðurstöðum hinna tveggja, sem bendir til þess að aðferðirnar sem liggja að baki séu 
tiltölulega áreiðanlegar og ekki háðar inntaki að stærð eða gerð. Heimt helst einnig há fyrir 
hvert mengi og keyrslutíminn viðráðanlegur. Því miður er ekki hægt að bera þessar 
niðurstöður saman við mælingar úr öðrum tilraunum til sjálfvirkra íðorðaleita, enda hefur 
því áður verið lýst hversu ósambærilegar slíkar mælingar geti verið, en einar og sér lofa 
þessar mælingar góðu fyrir virkni hugbúnaðarins. 

4.2 Post-mortem 

4.2.1 Um rannsóknar- og þróunarferlið 

Almennt yfirlit yfir verkefnið má finna í kafla 1, og yfir veigamestu hluta þess í ýmsum 
undirköflum innan kafla 3. Hér, hins vegar, verður stuttlega lýst rannsóknar- og 
þróunarferlinu sjálfu, einna helst þeim atriðum sem komu á óvart eða sem telja má að 
einhverju leyti eftirtektarverð. 

Verkefnið hófst á því að rannsakaðir voru möguleikar til íðorðaleita, bæði í formi fræðilegra 
rannsókna og hagnýtra hugbúnaðarlausna. Það kom nokkuð á óvart hversu erfitt reyndist að 
finna slíkar rannsóknir og hugbúnaðarlausnir án þess að ráfa inn á önnur, svipuð leitarsvæði. 
Upplýsingaheimt (e. „information retrieval“) og lykilorðaleit (e. „keyword extraction“) 
virtust gríðarlega vinsæl - mögulega því þau hafa skýrari tengingar við netið sjálft og 
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leitarvélar þess - og þurfti stundum að útfæra ansi ítarlegar vefleitir, eða fara yfir mikið af 
óþarfa heimildum, til að finna loks fræði sem fjölluðu gagngert um íðorð. 

Fljótt varð augljóst að vissar heimildir mynduðu ákveðinn staðal sem margar aðrar höfðu 
síðan byggt á, hvort sem er til að betrumbæta eða reyna ólíkar lausnir. Að sama skapi sást 
strax, eins og lýst var í kafla 2.1.3, að fræðamenn höfðu átt til að skipta sér í fylkingar, þó 
svo flestir þeirra hefðu á endanum sætt sig við almennt mynstur íðorðaleita. Leiðinlegt var 
að uppgötva að vélanám kæmi ekki til greina í verkefninu, en það að hafa þetta almenna 
mynstur annarra aðferða varð enn verðmætara fyrir vikið. Hin sterku einkenni sem fylgdu 
hverjum flokki aðferða, gerðu okkur mun auðveldara fyrir vik að velja úr aðferðir sem lofuðu 
góðu, sem og að sjá upp á hvað myndi vanta fyrir verkefni af þessu tagi. 

Dræmt framboð opins hugbúnaðar kom á óvart. Þar sem fræðin sjálf virtust gjarnan vera 
frekar opin, og fræðafólki virtist mikið í mun að betrumbæta þau, var merkilegt að sjá 
framboð hugbúnaðarlausna vera svo afmarkað. Þegar litið er til þess að forrit af þessu tagi 
þurfa ætíð að einhverju leyti að sanna sig í notkun er merkilegt hversu mörg þeirra hefði 
þurft að kaupa, auk þess sem sérstakt var að sjá hversu mörg þeirra forrita sem að nafninu til 
áttu að vera opin gátu reynst niðurnjörvuð við annan hugbúnað, meðan þau sem auglýst var 
að væru óháð tungumálum kröfðust þess jafnan að notendurnir útfærðu alla málvirknina 
sjálfir. Í nokkrum heimildum var þess getið hversu ólík svona forrit geta verið jafnvel þó 
fræðin séu orðin frekar stöðluð. Ef til vill var aldrei raunhæft að vonast til þess að ein 
heildarlausn næði yfir alla möguleika, þar á meðal þetta verkefni. 

Python reyndist vel á meðan verkefni stóð. Nauðsynlegt var að skrifa nokkur viðbótarforrit 
til ýmissa aukaverka, þar á meðal til að skrapa texta úr ýmsum skrám og laga þá að því 
sniðmáti sem verkefnið þurfti, og var það sjaldan neitt vandamál. (Þess væri þó óskandi að 
opinberir textar fengjust oftar á öðrum sniðmátum en hinu vandmeðfarna PDF.) Eins var 
tiltölulega sársaukalaust að koma stuðningsforritunum í gang, sem og að framkvæma þá 
miklu textavinnslu sem svona verkefni krafðist. Smávægileg tímasóun orsakaðist vegna þess 
hve lengi var haldið í að forrita í Windows umhverfi, en um leið og frá því var horfið leystust 
ýmsar óútskýrðar smávillur af sjálfu sér. 

Tímakröfur verkefnisins og hlutverk hugbúnaðarins sem kjarni stærra framtaks virkuðu 
mjög hvetjandi (ef stöku sinnum eilítið streituvaldandi, eftir því hversu margar villur þurfti 
að uppræta í hugbúnaðinum). Sú vitneskja að forrit þyrfti að vera starfhæft og öðrum 
skiljanlegt strax eftir skil ýtti undir betri skjölun aðferða meðan á þróun stóð, bæði innan 
kóða og í aðskilinni handbók. Þessi þörf fyrir góða skjölun og skýran kóða var verkefninu 
hiklaust til framdráttar, enda í raun sönnun á gamalkunnri lærdómsreglu: Að bestur 
skilningur á viðfangsefni fengist við að útskýra það fyrir öðrum. 

4.2.2 Aðrir möguleikar innan marka verkefnisins 

Þó þetta verkefni standi vonandi fyrir sínu má alltaf líta um öxl og íhuga farinn veg. En þó 
ýmsar hugmyndir sé um hverju mætti við bæta, eins og mun sjást í næsta kafla, eru þær öllu 
færri um hvað hefði mátt betur fara. Þar má helst nefna fernt: Viðameira textasafn, skjótari 
skiptingu á hugbúnaðarumhverfum, betri nýtingu tækjabúnaðar, og meiri natni við visst 
reiknirit. 

Þó mikið gagn hafi verið af þeim textum sem buðust til prófunar á inntaksvirkni, hefði mátt 
sækjast eftir slíkum frá fleiri áttum. Ekki er með góðu móti hægt að nálgast slíka texta á 
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tölvutæku formi - þeir sem eru alfarið fjármálatengdir eru sjaldnast á tölvulæsilegu formi, 
og þeir sem eru á tölvulæsilegu formi eru sjaldnast alfarið fjármálatengdir - en ef til vill hefði 
verið mögulegt að afla þeirra frá vissum söfnum og miðlum ef sterklega hefði verið sóst eftir 
því. Það ber þó ekki að skilja að textaþurrð hafi ríkt í verkefninu, en meiri fjölbreytni og 
breiðara úrval gagna eru sjaldan til ama, og ef fleiri fjármálatextar hefðu verið innan handar 
fyrr í þróunarferlinu hefðu þeir mögulega flýtt aðeins fyrir ýmsum útfærslum og prófunum 
á virkni hugbúnaðarins. Auk þess hefði verið áhugavert - ef tími hefði gefist, sem er ekki 
með öllu víst - að prófa hugbúnaðinn á fjármálatengdum textum af ólíkum uppruna, 
hreinlega til að sjá hvað kæmi upp úr krafsinu. 

Til að byrja með var hugbúnaðurinn þróaður til skiptis á ágætis borðvél og fartölvu sem 
báðar keyrðu á Windows stýrikerfinu. Ekki er mælt með þessu stýrikerfi nema nauðsyn 
krefji. Skiljanlegt er að sumir hiki við þá tilhugsun að keyra annað en Windows á PC tölvum, 
og eflaust er slíkt ekki nauðsyn ef miðað er við tölvunotkun meðalmanneskju. En þegar verið 
er að þróa hugbúnað í Python, beita á hann alls konar inntaksgögnum, og keyra upp aðra 
forritsferla samhliða auk ýmiss konar bakgrunnsvirkni, má í raun segja að ákvörðunin hafi 
nú þegar verið tekin. Stýrikerfi geta haft afgerandi hátt á virkni forrita, stundum á ansi 
lúmskan máta. Um leið og villur tóku að birtast sem ekkert vit virtist vera í, hefði átt að 
skipta um stýrikerfi. Eftir miklar bollaleggingar og ótal leitir á netinu að lausnum við 
vandamálum sem virtust ekki einu sinni eiga að geta verið til, kom einfaldlega í ljós að 
Windows styður stundum ekki sömu forritsvirkni og Ubuntu gerir - eða, enn verr, styður 
virknina með útfærslu sem gerir hana ónothæfa fyrir ýmis verkefni, þetta þar á meðal. 
Tíminn sem hefði farið í að setja strax upp Ubuntu á annarri hvorri einkatölvunni hefði 
sparast margfalt síðarmeir. 

Þegar skipt var loks yfir í Ubuntu var farin sú leið að keyra það sem sýndarstýrikerfi á sömu 
tveimur tölvunum, einfaldlega því sá möguleiki var nú þegar til staðar og uppsettur á þeim 
báðum. Þetta fyrirkomulag þýddi að mikill tími fór í að keyra upp hugbúnaðinn á þessum 
sýndarstýrikerfum, og óþarfa erfiði í að besta ýmsan kóða í þeirri von að hugbúnaðurinn 
myndi keyra hraðar. Þegar hugbúnaðurinn var loks prófaður á fjölnotendatölvu 
Árnastofnunar lá við það væri eins og að fara úr tinnusteini í kjarnakljúf. Mikill tími hefði 
sparast ef leitað hefði strax verið aðgangs að kröftugri Linux fjölnotendatölvu, frekar en að 
keyra hugbúnaðinn í sýndarstýrikerfi. 

Síðasta atriðið varðar ekki tæknibúnað og stýrikerfi, heldur kóða innan hugbúnaðarins sjálfs. 
Þegar ákvörðunin var tekin að endurhanna reiknirit C-gildisins var fylgt ferli sem kunnuglegt 
er flestum forriturum: Flæði og virkni reikniritsins voru fyrst hönnuð í orðum og myndum 
sem skýrðu reikninga þess, svo varpað á tölvunarfræðilegt myndmál, og þaðan útfært í 
kóðanum sjálfum. Svona ferli krefjast stundum ítrana þar sem aukinn skilningur á 
viðfangsefni getur komið í ljós þegar vinnan er komin langt á leið, stundum því kröfurnar 
sem lagðar eru á útfærsluna breytast eða fjölgar. Í þessu tilviki var ályktað að fyrst reikniritið 
í upphaflegri mynd sinni væri niðurneglt þyrfti ekki slíkar ítranir. Útfærslan virtist virka 
ágætlega, þar til niðurstöður birtust sem ekki gátu staðist. Eftir nokkrar misheppnaðar 
tilraunir til að lappa upp á villur í kóðanum sjálfum var að lokum dregin sú ályktun að ítra 
þyrfti yfir þær viðamiklu breytingar sem gerðar voru á upprunalega reikniritinu, enda hafi 
skilningur á reikniritinu (bæði gömlu og nýju útgáfunni) aukist stöðugt meðan unnið var við 
það. Af þessum sökum var ítrað aftur yfir breytingarnar: Fyrst var handskrifuð sönnun frá 
grunni á því hvernig nýja reikniritið myndi gefa af sér ígildi upphaflegu 
stærðfræðiformúlanna (og þar af leiðandi rétt svör við þeim), og síðan farið yfir það skref 
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fyrir skref hvernig varpa ætti breytta reikniritinu yfir í forritskóða. Í leiðinni voru allar 
rökvillur upprættar, öll virkni var vel skilin, og niðurstöður útreikninga urðu réttar. 

4.2.3 Framtíðarmöguleikar á þróun hugbúnaðarins 

Engri smíði er alfarið lokið, heldur einungis lokið að sinni. Ef aðstæður leyfðu - þar á meðal 
ef meiri tími gæfist og ef hægt væri að keyra nægilega margar prófanir á raunverulegum 
inntaksgögnum - er ýmislegt nýtt sem kæmi til greina. Skipta má þessum möguleikum - 
dálítið gróflega - í tvo flokka: Hvaða virkni væri forvitnilegt að prófa í stað þeirrar sem er 
nú þegar í hugbúnaðinum, og hvaða virkni væri áhugavert að bæta við hugbúnaðinn alveg 
frá grunni. 

Breytingar á núverandi virkni 

Skoðum fyrst smærri breytingar. Hvað C-gildið varðar hafa, eins og minnst hefur verið á, 
verið gerðar á því ýmsar breytingar og uppfærslur yfir árin. Astrakhantsev o.fl. (2015) fjalla 
um nokkrar þeirra; þar á meðal „Basic“, þar sem tekið er gagngert tillit til hreiðraðra segða, 
og „ComboBasic“, þar sem tekið er tillit bæði til hreiðraðra segða og til segða sem sjálfar 
innihalda hreiðraðar segðir. Í þeim heimildum sem nefna C-gildi og þróun þess koma þessar 
tvær útfærslur gjarnan upp, samhliða breytingu Barrón-Cedeno o.fl. (2009). Ekki er alfarið 
víst að Basic myndi breyta eins miklu og Astrakhantsev o.fl. (2015) vilja meina - þeir halda 
því fram að C-gildi hygli á engan hátt hreiðruðum segðum, sem er einfaldlega ekki rétt - en 
gaman væri að sjá blæbrigði niðurstaðna þess, meðan nálgun ComboBasic að velja 
sérstaklega segðir sem innihalda aðrar segðir er áhugaverð viðbót sem ekki fyrirfinnst í C-
gildis reikningum. 

Skoðum áfram tölfræðireikninga og lítum þá næst til rótarhlutfalls. Eins og komið hefur fram 
er það oftast aftari hluti samsetts orðs sem er merkingarlegur haus þess. Gaman væri samt 
að prófa aðeins öðruvísi hlutföll: Að bera frekar saman allar fremstu rætur íðorða; eða að 
bera saman allar rætur (en halda þó í röð - fremri við fremri og aftari við aftari). Nefnt var í 
kafla 2.2.3. að fremri liður þjóni gjarnan til að þrengja þann síðari, en áhugavert væri að vita 
hvort tilteknum tegundum slíkra þrenginga - það er að segja, tilteknum orðum sem taka sæti 
fremri róta í samsettum orðum - sé oftar beitt en öðrum til að skapa íðorð ákveðins fags. Í 
kafla 3.3.3 var tekið dæmið „gjaldfallinn gullstaðall krítarkort“ en ekki þarf að hugsa lengi 
til að láta sér detta í hug ýmis fjármálatengd orð sem nýta fremri rót fyrsta orðsins, „gjald-“, 
svo sem „gjaldtaka“, „gjalddagi“, „gjaldeyrir“, „gjaldmiðill“, „gjaldskrá“ og þar fram eftir 
götunum. Ekkert er víst að öll orð eigi svona fjölnota fremri rætur - Hugtakasafn 
Þýðingarmiðstöðvar Utanríkisráðuneytisins býður sárafáa kandídata fyrir „gull-“ og eru 
flestir þeirra úr heimi líffræðinnar - en forvitnilegt væri að sjá hvað kæmi upp úr krafsinu. 

Síðasta tölfræðiaðferðin er Levenshtein lengd. Ætíð var leitað að beinni samsvörun innan 
lista þekktra íðorða. En stungið hefur verið upp á aðeins loðnari útfærslum. Droppo og Acero 
(2010) ræða slíkt í samhengi við raddþekkingu, þar sem þeir segjast vilja sjá Levenshtein 
leitir gefa leiðréttingarmöguleikum ólík vægi, svo breytingar á vissum bókstöfum myndu 
kosta meira en á öðrum. Í raddþekkingu telja þeir þetta geta bætt getu Levenshtein 
reikniritsins til að giska á rétt orð þrátt fyrir óskýran framburð þeirra. Í íðorðaleit - og leit 
sem í ofanálag sækist eftir orðum sem gætu verið glæný - væri áhugavert að reyna slíkt hið 
sama: Neyða ekki reikniritið til að láta alla stafi passa, heldur einungis eitthvað hlutfall af 
heildarlengd segðarinnar (hvort sem er orðafjölda eða, fyrir enn fínstilltari gildi, 
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heildarstafafjölda allra orða). Segðir sem næðu nægilega hærri prósentu líkinda slyppu í 
gegn. 

Víkkum þá aðeins samhengið og skoðum útfærslu málvinnsluhlutans. Þó að full ástæða sé 
til að vera sáttur við þau forrit sem urðu fyrir valinu kom fram í kafla 2.3.2 að til væru aðrar 
íslenskar hugbúnaðarlausnir sem hefðu reynst vel í fyrri verkefnum, til dæmis hjá Huldu 
Óladóttur (2016). Ef boðist hefði ógrynni af tíma, hefði verið áhugavert að byggja á reynslu 
Huldu, hanna hugbúnaðinn til að keyra IceNLP með Lemmaldi, og framkvæma mælingar til 
samanburða á Java forritunum annars vegar og Python forritunum hins vegar. Þó skal tekið 
fram að einungis hefði verið mæld geta til málgreiningar, ekki keyrsluhraða, enda væri með 
öllu ósanngjarnt að skoða síðarnefnda atriðið innan í Python umhverfi. 

Þá er komið að síðasta atriðinu sem hefði verið forvitnilegt að skipta út: Python. Kafli 2.3.2 
lýsti ekki einungis forritum heldur einnig forritunarmálunum sjálfum. Python reyndist mjög 
vel við smíð hugbúnaðarins, og sumar breytingar sem gera þurfti á hönnun og kóða voru 
hiklaust einfaldari og fljótlegri á því máli heldur en þær hefðu verið á öðrum málum. En 
fróðlegt væri að vita hvernig vissir kostir Java hefðu spilað inn í þróunina: Hvort það hefði 
almennt verið hraðvirkara í keyrslu, hvernig stuðningsforrit skrifuð í Java (eins og IceNLP) 
hefðu staðið sig upp á keyrslutíma, og hversu stórt hlutverk innbyggð verndun Java á aðgengi 
breytna og þráða hefði leikið fyrir áframhaldandi þróun hugbúnaðarins. 

Ný/Viðbótarvirkni 

Að lokum verður farið yfir þá virkni sem bæta mætti við hugbúnaðinn. Auðvitað er ekki 
hægt að tryggja að öll þessara tilbrigða myndu ganga upp, en öll teljast þau þó lofa góðu. 

Fyrsta viðbótin gæti nýst við alla þætti tölfræðivinnslunnar: Vægi. Rætt var hér að framan 
hvernig breyta mætti útfærslu þeirra þátta: C-gildis með því að skoða hreiðraðar segðir nánar 
en almennt er gert, rótarhlutfalls með því að einblína á aðra hluta gagnanna, og Levenshtein 
lengdar með því að veita henni meiri slaka í leit að samsvörun. En hægt væri að taka þessa 
nálgun enn lengra hverju sinni án þess að gefa upp á bátinn þá virkni sem nú þegar er til 
staðar. 

Byggja mætti á hugmyndafræði C/NC-gilda um að lengri íðorð séu mikilvæg og að við 
þurfum viðbótarvirkni til að betrumbæta samheitislíki, með því að mæla tíðni markaruna: 
Fyrir hverja markarunu væri haldið utan um hversu oft hún sæist í aðalinntakinu, en einnig 
hversu margar segðir - þar á meðal hreiðraðar segðir - væru í öllum þessum aðalinntaks 
tilvikum. Jafnvel mætti svo gefa lengri markarunum aðeins hærra vægi, rétt eins og C-gildið 
gerir fyrir lengri íðorð, til að vega á móti því að þeim bregður sjaldnar fyrir. Þegar búið væri 
að ákvarða hvaða markarunur birtust oftast og innihéldu flestar segðir, væri þeim veitt hærra 
vægi, svo þær segðir sem fyndust í þeim fengju hærra C-gildi fyrir vikið. Engu er þó hægt 
að lofa varðandi áhrif svona breytingar: Zhang o.fl. (2008) lýstu ekki ósvipaðri nálgun þegar 
„a voting algorithm is applied to the outputs from multiple classification algorithms to select 
the most appropriate word sense“ en gáfu til kynna að hún hefði ekki hjálpað gæðum C-
gildis reikninga. 

Einnig mætti gefa stökum rótum ákveðið vægi í rótarhlutfallinu, eins og drepið var á í fyrri 
hluta þessa kafla. Stuðla mætti þá rótarhlutfallið til út frá þeim rótum sem hefðu hæstu 
tíðnina annaðhvort í aðalinntaki eða á lista þekktra íðorða: Ef orð segðar innihéldu slíkar 
„mikilvægar“ rætur fengju þær einhverja jákvæða viðbót eða margföldun við rótarhlutfall 
sitt. Meira að segja mætti byggja á nálguninni hér að ofan þar sem rætt var um fremri rætur 
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orða, og útbúa tvö mengi af vægistölum: eitt fyrir fremri rætur og annað fyrir þær aftari. Þó 
yrði að hafa varann á, því slíkar vægistölur myndu auðvitað refsa sjaldséðari rótum. Slíkt 
gæti stundum hentað fagtextum, en það má vel ímynda sér kringumstæður þar sem ný íðorð 
innihalda einmitt orð með sjaldséðar rætur, því í slíku málfræðilegu tómarúmi sé auðveldara 
að bæta við nýyrðum með skýrari og betur afskorðuðum meiningum. 

Að sama skapi mætti byggja á loðnum (e. „fuzzy“) líkindum Levenshtein lengdar. Hægt væri 
enn að bæta við slaka eins og lýst var. En hugbúnaðurinn gæti í ofanálag beitt svipaðri leið 
og með rótarhlutfallið. Fyrst væri mælt hvaða bókstafir væru algengastir, hvort sem er (með 
smá utanaðkomandi viðbótargögnum) í almennri íslenskri orðanotkun, meðal orða sem 
tilheyra opnum orðflokkum, meðal allra orða í aðalinntaki, eða meðal þekktra íðorða. Svo 
yrði vissum bókstöfum innan segða veitt hærra vægi en öðrum, auk þess sem ekki væri 
krafist fulls samræmis milli kandídata og þekktra íðorða heldur einungis samræmis á 
bókstöfunum sem hefðu hæsta vægið. Þetta gæti gefið af sér lægri Levenshtein lengdir fyrir 
ýmsa kandídata sem annars hefðu ekki náð undir þröskuldsgildið - svo framarlega sem þeir 
innihéldu nægilega hátt hlutfall af mikilvægum stöfum sem reikniritið þyrfti ekki að reyna 
að breyta. Að sjálfsögðu mætti svo víkka umfangið frá einstaka stöfum yfir í heil orð, en 
nota nákvæmlega sömu aðferð (það er að segja, hreinan textasamanburð, ekki 
málfræðigreiningu): Ákveða hversu mörg orð innan segðar, eða hversu hátt hlutfall þeirra, 
þyrftu að vera þau sömu og í einhverju þekktu íðorði, og þá einnig beita vægismiðaðri leit 
út frá því hvort líku orðin milli segðar og þekkts íðorðs væru mikilvæg, eða síður mikilvæg. 
Sömu varnaglar myndu gilda hér - ný íðorð væru allt eins líkleg til að nýta sjaldgæfari orð 
og stafi, frekar en að beita alltaf þeim kunnugu og hætta á margræðni. 

Einnig mætti bæta við málvinnsluhluta hugbúnaðarins. Í rannsókn sinni á aðferðum við 
mörkun íslensks texta tók Sigrún Helgadóttir (2007) saman tuttugu algengustu villurnar sem 
allir markararnir gerðu. Síðan þá hafa aðrir markarar tekið við keflinu og ekki er sjálfgefið 
að sömu villurnar eigi við, en þær væru eflaust gott stökkbretti til að útbúa nýjan slíkan lista. 
Þó slíkt verk væri efni í sína eigin rannsókn, minnir það okkur á að málvinnsluhluti 
hugbúnaðarins vinnur sitt verk þegjandi og hljóðalaust og í raun án mikils eftirlits. Meðan á 
þróun hugbúnaðarins stóð brá stöku sinnum fyrir í úttakinu einhverju orði sem hafði 
augljóslega verið rangt markað. Oftast var þetta ruglingur milli sagnorðs og nafnorðs: 
Nafnorðin „eigandi“, „eignar“ og önnur í svipaðri mynd voru ranglega talin vera sagnorð. 
Meðan á þessu verkefni stóð var ekki var talin ástæða til að rýna mikið í slíka virkni: Hún 
kom frá stuðningsforritum, ekki hugbúnaðinum sjálfum; hún virtist ekki eiga við mörg orð; 
og tíminn og skipulagningin sem hefðu farið í að kafa djúpt í slík mál væru, eins og minnst 
var á, virði sinnar eigin rannsóknar. En gæfist slíkur tími væri það hugbúnaðinum einungis 
til framdráttar ef vitað væri af algengustu villunum sem markarar hennar gerðu. Þá væri hægt 
að bæta viðbótarvirkni í hugbúnaðinn sem reyndi að sjá fyrir slíkum villum og tryggja að 
hver frasi úr inntakinu fengi rétta markarunu og þar með rétta rýni frá hugbúnaðinum. 

Önnur, öllu flóknari málvinnsluvirkni kom til hugar þegar lesin var skilgreining Höskuldar 
Þráinssonar (1995) á orðinu „tugga“, sem í málfræðilegum skilningi þýðir frasi þar sem orðin 
endurtaka að óþörfu merkingu hugtaksins sem frasinn á að tákna. Dæmin sem hann tekur 
um slíkt eru „svört skósverta“ og „frosinn ís“. Án þess að kafa of djúpt í merkingu og 
meiningu skilgreiningarlauss inntakstexta - aftur, efni í heilt verkefni - verður að 
viðurkennast að tilhugsunin um að einfalda áður óséðar segðir er heillandi. Hvort slíkt væri 
mögulegt með ótal reglum, vélrænu námi og jafnvel notkun annarra tóla á við Íslenskt 
orðanet (Helga Hilmisdóttir, 2018), eða hvort slík vélræn og hugsunarlaus endurskrifun 
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myndi stríða of mikið gegn því sem Eiríkur Rögnvaldsson (2013) kallar „virka orðmyndun“, 
er líklega best fyrir aðra að dæma. 

Vélanámsaðferðir reyndust ekki raunhæfar miðað við formerki verkefnisins. Óvíst er hvort 
það myndi alfarið breytast síðarmeir, enda ein algeng krafa sú að þá þurfi til sérfræðing í 
þeim. En ef næg gögn byðust til forþjálfunar - sem líklega yrði þá einungis fyrir eitt tiltekið 
fag - og ef sérfræðikunnátta væri til staðar, væri mjög áhugavert að sjá hvernig einhver 
aðferðanna úr þeim flokki passaði inn í svona verkefni. Viss tauganet, þar á meðal hið 
ágætlega þekkta „Word2Vec“, eiga að geta keyrt viðgjafarlaust (e. „unsupervised“), þó það 
fari reyndar eftir því hvernig viðgjafarlaus keyrsla er skilgreind. Ekki er vitað hvort 
vélanámsaðferðir væru nokkurn tímann raunhæfar fyrir hugbúnað sem á að geta flakkað 
milli faga og starfað lýsigagnalaust, en gaman væri að sjá hvernig hugbúnaðurinn stæði sig 
ef sérhönnuð málheild væri sérstaklega útbúin fyrir hann. Ef bætt væri einnig við annarri, 
ófagtengdri málheild mætti einnig reyna aðferðir eins og „DomainPertinence„, „weirdness„ 
og „Relevance„, og þó slíkt gengi heldur aldrei upp fyrir svona verkefni, væri í það minnsta 
hægt að sjá hvernig aðferðirnar stæðu sig í íðorðaleit á íslensku máli. Ef raunhæfara væri að 
smíða þjálfunarmálheild úr stuttum frasabútum frekar en lengri textum, væri einnig 
áhugavert að skoða földunartauganetið (e. „convolutional neural network“) sem Wang o.fl. 
(2016) settu fram. 

Að lokum má nefna aðferðir sem teljast til tölfræði, og hafa sést hér og þar í vissum 
heimildum, en skera sig svo úr að það liggur við þær standi einar. Áhugi á þeim teldist því 
alfarið fræðilegur á þessu stigi, en eflaust eru til ótal vel heppnuð verkefni sem áttu upphaf 
sitt einfaldlega í fræðilegum áhuga þeirra sem að þeim stóðu. Lossio-Ventura o.fl. (2014) 
ræddu „LIDF-value“, sem á að finna segðir með lága tíðni, og „TeRGraph“, sem notar línurit 
til að kanna hvaða segðir hópast saman og ítra yfir líkindareikninga á hæströðuðu segðunum. 
Útfærsla Bourigault og Jacquemin (1999) á LEXTER - þar sem mynsturssamsvörun er snúið 
á rönguna og leitað er á óþekktu svæði sem er einfaldlega afmarkað af útstrikunarorðum - er 
svo ólík flestum þeim aðferðum sem síðar voru birtar að erfitt er að segja til um hvort hún 
reyndist illa, eða hvort fræðin voru hreinlega ekki tilbúin fyrir slíka nálgun. En gaman væri 
að prófa slíka „svarthols“ aðferð og sjá hvað yrði gripið ef notaðar væru markarunur sem 
ekki ættu að innihalda segðir. Sumir komu sér svo alfarið hjá gagnaþurrð með því að styðjast 
við opin netlæg málfarssöfn sem eru í stöðugri þróun og nota eflaust mikið af nútímalegum 
orðaforða: Zhang, Wang, Gong og Huang (2016) notuðu tíst frá Twitter til að þjálfa 
endurkvæm tauganet, meðan Astrakhantsev (2018) ræddi skröpun á Wikipedia textum þegar 
ekki var nóg af inntaksgögnum fyrir viðkomandi fag. Slík gögn þyrftu eflaust helst að vera 
viðbætur við það sem fyrir væri, en áhugavert væri að smíða hugbúnað sem tæki ekki 
einungis inn viðurkennda fagtexta - sem ef til vill væru líklegir til að birta einna helst íðorð 
sem væru orðin viðurkennd að einhverju leyti - heldur bæta við sérvöldum textum úr lifandi, 
virkum netsamskiptum þar sem svipuð orð eða orðbrigði kæmu á einhvern hátt fyrir, og sjá 
hvaða áhrif það hefði á úrvinnslu og úttak. Það virðist í það minnsta vera af ansi mörgu að 
taka þegar ráðist er í íðorðaleit.
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