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Útdráttur 
Miklar framfarir hafa orðið á sviði máltækni síðustu áratugi samfara almennri 

tækniþróun. Tungumál eru misvel búin að þessu leyti en mjög breytilegt er hversu mikið 

af máltæknitólum og -gögnum er til fyrir einstaka tungumál. Síðasta áratuginn hefur 

íslenskum máltæknitólum farið fjölgandi og nákvæmni þeirra aukist en enn hefur ekki 

verið gefinn út þáttari sem skilar djúpri þáttun með mikilli mældri nákvæmni.  

Í þessari ritgerð er þróun, mati og afurðum nýrrar íslenskrar þáttunarpípu lýst. Pípan 

tekur inn hreinan íslenskan texta og skilar af sér þáttaðri hliðstæðu hans, en með slíkri 

pípu verður þáttun aðgengileg fyrir stærri hóp fólks en ella. Pípan sér um að forvinna, 

þátta og eftirvinna textann og notendur þurfa þannig ekki að vinna textann frekar. Pípan 

inniheldur taugaþáttara en notkun tauganeta hafa bætt þáttunarlíkön auk þess sem 

þáttarinn er hraðvirkur og gerir því þáttun umfangsmikils texta fýsilega. Uppbyggingu 

þáttunarpípunnar er lýst sem og þjálfun taugaþáttarans og niðurstöðum þeirrar þjálfunar. 

Þá er tveimur afurðum þáttunarpípunnar lýst, tveimur nýjum trjábönkum sem 

samanstanda samtals af um 525 milljónum orða. Allar afurðir þessarar vinnu eru gefnar 

út með opnu leyfi og geta þannig nýst sem flestum, til notkunar og frekari þróunar.  
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Abstract 
Language technology has seen much progress in the last decades following general 

technological development. Languages vary in how well-equipped they are and a great 

difference is in how much natural language processing tools and data are available for 

each language. Icelandic tools for natural language processing have grown in number in 

the last decade and their accuracy has improved but no parser which delivers a deep and 

accurate parse has been made available as of yet. 

This thesis describes a new Icelandic parsing pipeline, its development, evaluation 

and the corpora resulting from it. The parsing pipeline takes as input raw Icelandic text 

and delivers its parsed counterpart and with it, parsing becomes available for a large group 

of people. The pipeline preprocesses, parses and postprocesses the text and thereby, users 

do not have to process the text any further. A state-of-the-art neural parser is included 

which delivers a fast parse, making the parsing of large texts feasible. The parsing 

pipeline‘s structure is described along with the parser‘s training and evaluation. Corpora 

which have been created using the pipeline are described, two new treebanks which 

consist of approximately 525 million words in total. The parsing pipeline along with the 

two treebanks are open-source, making them as useful as possible for anyone interested, 

for use and further development.  
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1 Inngangur 
Til að íslenska teljist samkeppnishæf í stafrænum heimi þarf að halda í við ýmsar 

framfarir sem orðið hafa síðustu áratugi. Þróa þarf máltæknitól sem eru nógu nákvæm til 

að teljast gagnleg og málheildir sem eru nógu umfangsmiklar. Þáttunartól nýtast til að 

þátta texta, að skipta setningum hans niður í liði sem eru innbyrðis tengdir, og slíkir textar 

nýtast jafnt í máltækni sem málfræði. Til að þjálfa ýmsan máltæknibúnað þarf þáttaðan 

texta, trjábanka, og slíkan texta má nota við málfræðirannsóknir, til að athuga 

setningabyggingu raunverulegra texta, hvernig dreifing þeirra er og tíðni. Sum tól er hægt 

að nota fyrir mörg tungumál en til að ná nákvæmari þáttun er betra að þróa þáttara sem 

er einungis þjálfaður á íslenskum gögnum.  

Í þessari ritgerð verður kynnt vinna við þjálfun taugaþáttara sem er byggður á 

íslenskum gögnum og skilar setningum þáttuðum á djúpan hátt. Með þáttuninni er hverju 

orði setningar skipað í sérstakan lið og tengsl liða eru sýnd þannig að stigveldi innan 

setningar verður ljóst. Þessum þáttara er komið fyrir í þáttunarpípu, röð aðgerða sem tekur 

inn íslenskan texta á hreinu formi og skilar af sér þáttaðri hliðstæðu hans. Með slíkri pípu 

verður þáttarinn aðgengilegur fyrir stærri hóp fólks en ella þar sem notandi þarf hvorki 

að for- né eftirvinna textann, þ.e. notandi þarf ekki að kynna sér nákvæmlega hvernig 

þáttarinn virkar, hvernig inntak hans þarf að vera, o.s.frv. Til að sýna fram á möguleika 

þessarar pípu er hún notuð til að búa til tvo nýja íslenska trjábanka, annars vegar 

sögulegan og hins vegar samtímalegan. 

Þáttunarlíkanið sem þjálfað er nær 84,74% F-mælingu og markar texta um leið og 

hann er þáttaður með 94,05% mörkunarnákvæmni. Líkanið er einnig hraðvirkt og þáttar 

31,5 setningu á sekúndu þegar það er keyrt á NVIDIA V100 skjákorti á Linux-stýrikerfi. 

Vegna hraðvirkninnar verður þáttun umfangsmikils texta gerleg og trjábankarnir tveir 

sem búnir eru til með þáttunarpípunni innihalda annars vegar um 1,7 milljónir orða og 

hins vegar um 520 milljón orð. Bæði þáttunarlíkanið og trjábankarnir tveir eru gefin út 

með opnu leyfi svo þau nýtist sem flestum, bæði til notkunar við þjálfun máltæknibúnaðar 

og til rannsókna innan málfræði. 

Til að kynna fræðilegan bakgrunn verkefnisins er fyrst fjallað almennt um 

þáttunartækni og mismunandi aðferðir sem er beitt. Síðan er fjallað um sögu þáttara, bæði 

erlendis og hérlendis, og sögu erlendra og íslenskra trjábanka. Því næst er fjallað um 

þáttunarpípuna sem þróuð var í verkefninu, hvernig uppbygging þáttunarpípa er almennt 

og hvernig þessi tiltekna pípa er uppbyggð. Síðan er einblínt á þróun íslenska 
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þáttunarlíkansins með lýsingu á þeim tólum sem voru notuð og uppbyggingu ýmissa 

tauganeta sem voru prófuð, auk þess sem greint er frá niðurstöðum mismunandi líkana. 

Þá er fjallað um trjábankana tvo sem búnir voru til með þáttunarpípunni með upplýsingum 

um gerð textanna og fjölda orða og setninga. Að lokum er umfjöllunin tekin saman.  
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2 Þáttarar og trjábankar 
Þáttara og trjábanka má nota í ýmsum tilgangi, bæði til setningafræðilegra rannsókna og 

máltæknirannsókna. Þáttarar geta búið til trjábanka og trjábanka er hægt að nota til að 

þjálfa þáttara, en nú á tímum er algengast að búa til þáttara með því að þjálfa hann á 

trjábanka. Hugmyndin um bæði þáttara og trjábanka hefur verið til lengi en síðasta áratug 

hafa fleiri verið þróaðir og nákvæmnin hefur aukist. Í eftirfarandi köflum verður fjallað 

almennt um þáttunartækni og trjábanka og síðan fjallað um sögu þáttara og trjábanka, 

bæði almennt og á Íslandi. 

2.1 Almennt um þáttunartækni og trjábanka 
Þáttari er tól sem greinir texta setningafræðilega, skiptir honum niður í liði og tilgreinir 

setningafræðileg hlutverk orða. Sjálfvirkir þáttarar geta verið af ýmsum toga og 

fjölmargar tilraunir hafa verið gerðar síðustu áratugi til að ná sem nákvæmastri þáttun. 

Úttak þáttara getur verið mismunandi, liðir geta verið sýndir á mismunandi hátt og þáttun 

getur verið grunn eða djúp. Grunn þáttun greinir setningahluta án þess að byggja fullgerða 

hríslu meðan djúp þáttun byggir slíka hríslu. Reglur sem þáttari byggir á geta verið 

handskrifaðar eða fengnar út frá gögnum, en handskrifaðar reglur eru notaðar bæði í 

samhengisfrjálsum mállýsingum (e. context-free grammar) og stöðuferjöldum (e. finite 

state transducer). 

Samhengisfrjáls mállýsing er safn endanlegra reglna sem lýsa tungumáli og þær eru 

gjarna settar fram á formi sem kallast Chomsky normal form. Í því felst að þær eru á 

forminu A → BC, A → a eða S → ε, þar sem A, B og C eru millitákn, a er lokatákn og ε 

táknar tómastreng (Chomsky, 1959). Til millitákna teljast tákn sem standa fyrir liði eða 

mörk og myndön en heil orð tilheyra flokki lokatákna. Reglur mállýsingarinnar ákvarða 

allar mögulegar afleiðslur, en af því leiðir að til að tákna náttúrulegt tungumál þurfa þær 

að vera víðtækar en um leið nákvæmar. Á mynd 1 (Jurafsky og Martin, 2019) sést dæmi 

um litla samhengisfrjálsa mállýsingu, þar sem málfræðireglur tilgreina skiptingu liða og 

orðasafnið tilgreinir öll lokatákn mállýsingarinnar. 
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Þáttari sem er þjálfaður á gögnum getur byggt á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri 

mállýsingu eða tauganetum. Líkindafræðileg samhengisfrjáls mállýsing er 

samhengisfrjáls mállýsing sem er fengin út frá trjábanka, en hver regla hefur líkindi sem 

eru háð því hversu oft viðkomandi regla kemur fram í trjábankanum (Chi, 1999). Notkun 

tauganeta hefur færst í aukana síðustu áratugi, en tauganetin geta haft ýmiss konar 

uppbyggingu. Lög þeirra geta verið mismörg og haft mismunandi eiginleika og inntak 

getur ferðast á breytilegan hátt innan þeirra. Líkindafræðileg samhengisfrjáls mállýsing 

og tauganet eiga það sameiginlegt að þau eru háð lærdómi af gögnum, þ.e. trjábanka, sem 

er safn þáttaðra setninga. Nákvæmni þáttara getur verið mæld á ýmsan hátt en algengt er 

að gefa upp F-mælingu (e. F-measure) þáttara sem sameinar nákvæmni (e. precision) og 

heimt (e. recall) þáttunarlíkans og er útskýrt betur í kafla 3.2.2. 

Setningar geta verið þáttaðar á mismunandi hátt í mismunandi trjábönkum, en til að 

hægt sé að nota trjábanka til vélræns náms þarf hann að teljast til gullstaðals, vera 

handþáttaður eða handleiðréttur. Sú vinna er tímafrek og krefst nákvæmni en fjölmargir 

trjábankar með mismunandi þáttunarskemu eru til fyrir hin ýmsu tungumál. Mest fer fyrir 

liðgerðar- og venslamálfræði en innan þeirra getur einnig verið breytileiki. Í 

liðgerðarmálfræði er setning byggð upp af liðum og hver liður skiptist í einn eða fleiri 

undirliði. Þar er einblínt á millitákn og lokatákn á svipaðan hátt og á mynd 1 og sýnt hvað 

millitákn leiðir af sér. Þannig sést hvernig setning skiptist niður í liði og undirliði, en 

samhengisfrjáls málfræði er nátengd liðgerðarmálfræði (Chomsky, 1957). Í 

venslamálfræði er rót setningar, sem í flestum tilfellum er aðalsögnin, merkt og öll önnur 

orð setningarinnar eru háð henni, annað hvort beint eða óbeint. Þar eru minni upplýsingar 

sýndar frekar en meiri og notast er við tvíundavensl þannig að hvert orð er háð einu öðru 

orði, að undanskilinni rótinni (de Marneffe og Manning, 2008). Þannig verður til stigveldi 

innan setningar, en vensl eru milli inntaksorða frekar en kerfisorða.  

Á myndum 2 og 3 sést sama setning, annars vegar þáttuð samkvæmt 

liðgerðarmálfræði og hins vegar þáttuð samkvæmt venslamálfræði. Mynd 2 sýnir 

Mynd 1. Dæmi um samhengisfrjálsa mállýsingu. 
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setningu tekna úr IcePaHC-trjábankanum, sem er þáttaður samkvæmt liðgerðarmálfræði. 

Í þessari tilteknu setningu skiptist hver liður í einn, tvo eða fimm liði. Liðurinn merktur 

IP-MAT skiptist t.d. í fimm liði og fyrsti undirliður hans, merktur NP-SBJ, skiptist í tvo 

liði meðan þriðji undirliður hans, merktur NP-OB2, skiptist í einn lið. Venslagreiningin 

sem sést á mynd 3 sýnir hins vegar aðalsögn setningarinnar, borguðu, sem rót og fjögur 

orð háð henni beint. Öll orðin eru samt sem áður háð rótinni á einhvern hátt. Sem dæmi 

er orðið tíma háð rótinni á beinan hátt og tvö orð eru háð því orði. Þau tvö orð eru þar af 

leiðinni háð rótinni óbeint, gegnum nafnorðið tíma. Öll vensl setningarinnar eru mörkuð 

til að sýna tengsl yfirskipaðs og undirskipaðs orðs, en hér eru mörk orða ekki sýnd. 

 

2.2 Saga þáttara 
Fjölmargir þáttarar hafa verið þróaðir fyrir mismunandi tungumál síðustu hálfu öld og 

nokkrir íslenskir komið fram síðustu tvo áratugi. Við þróun íslensku þáttaranna hefur 

verið byggt á reyndum aðferðum en hér verður fjallað um þróun þáttara almennt og 

nokkrir athyglisverðir teknir fyrir. Auk þess verður fjallað um þá íslensku þáttara sem 

hafa verið þróaðir. 

Mynd 2. Setning þáttuð samkvæmt liðgerðarmálfræði. 

Mynd 3. Sama setning og á mynd 2, þáttuð samkvæmt venslamálfræði. 
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2.2.1 Erlendir þáttarar 
Uppbygging þáttara er mismunandi og algrím sem notuð eru sömuleiðis. Fyrir komu 

tauganeta var algengt að notast við samhengisfrjálsa mállýsingu við þáttun, en henni var 

lýst í 2.1. Líkindafræðileg samhengisfrjáls mállýsing þarfnast trjábanka en líkindi hverrar 

liðgerðarreglu í undirtréi eru lögð saman til að reikna út líkur á hríslu og finna þannig 

líklegustu hrísluna. Earley (1970) þróaði algrím fyrir þáttara sem vinnur með 

samhengisfrjálsa mállýsingu og var notað næstu áratugi við þróun ýmissa þáttara (Miller, 

Stallard, Bobrow, og Schwartz, 1996; Abbas, 2016). Algrímið hefur tímaflækjuna n3 í 

versta falli þar sem n er lengd strengs sem verið er að þátta. Þar af leiðandi getur þáttun 

hvers orðs tekið þrefaldan tíma miðað við orðafjölda þess sem veldur því að þáttun texta 

er mjög tímafrek.  

Þáttarar sem eru þjálfaðir á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri mállýsingu eru 

margir, en flestir þáttarar þróaðir um aldamótin hafa þá byggingu. Einn slíkur er þáttari 

Collins (1999), sem var þjálfaður á Penn-trjábankanum og náði mestri þáttunarnákvæmni 

á sínum tíma. Þáttunarlíkanið er þjálfað á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri mállýsingu 

en það sem sker sig úr við þáttarann er að öll millitákn í hríslu eru orðgerð (e. lexicalized), 

þ.e. þeim er breytt þannig að hvert þeirra innihaldi sérstakt aðalorð og mark þess. Þannig 

fást nákvæmari upplýsingar um hvernig eigi að þátta einstaka liði. Afkóðun fer fram á 

neðansækinn hátt, þannig að byrjað er á innsta lið við gerð hríslu, en líkanið er þó 

skilgreint á ofansækinn hátt. Mesta nákvæmni sem þáttunarlíkanið náði var 90,01% F-

mæling, þó jafnmikil nákvæmni hafi ekki náðst þegar þáttunarlíkanið var endurskapað af 

Bikel (2004) með því að nota þær upplýsingar sem Collins gaf upp. Af því varð ljóst að 

heilmikla forvinnslu þurfti til að ná jafnnákvæmu þáttunarlíkani. 

Annar þáttari sem er þjálfaður á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri mállýsingu er 

Berkeley-þáttarinn, sem var seinna meir þróaður fyrir íslensku (Tinna Frímann 

Jökulsdóttir, Anton Karl Ingason og Einar Freyr Sigurðsson, 2019). Auk þess að vera 

þjálfaður á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri mállýsingu notast hann við algrím sem 

klýfur og sameinar inntak (e. split-merge algorithm) og bætir nákvæmni hans (Petrov, 

Barrett, Thibaux og Klein, 2006). Þáttarinn hefur verið þjálfaður á ýmsum tungumálum, 

t.d. ensku, þýsku og kínversku, en hann var einnig þróaður fyrir íslensku og er fjallað 

frekar um það líkan í kafla 2.2.2. Eitt líkan Berkeley-þáttarans var þróað fyrir ensku og 

þjálfað á hluta Penn-trjábankans sem kemur úr Wall Street Journal. Úttakstexti hans er 
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þar af leiðandi þáttaður samkvæmt skema Penn-trjábankans, en þáttarinn nær 90,2% F-

mælingu. 

Algrímið sem þáttarinn notast við, það sem klýfur og sameinar inntak, klýfur 

millitákn samhengisfrjálsu mállýsingarinnar í undirflokka, en aðeins þar sem þörf er á 

svo að þáttunarhraði og minnisnotkun aukist ekki um of. Í klofningsskrefinu stækkar 

samhengisfrjálsa mállýsingin þar sem hvert millitákn er endurtekið klofið í tvennt en í 

sameiningarskrefinu eru áhrif klofningsins reiknuð til að ákvarða hvort það sé þess virði 

að kljúfa táknið. Ef klofning millitákns eða undirflokks millitákns bætir ekki nákvæmni 

þáttunar nógu mikið er því sleppt að kljúfa það tákn. Þannig verður samhengisfrjálsa 

mállýsingin sem einföldust meðan haldið er í sem mesta nákvæmni þáttunar. Þessi aðferð 

veldur því t.d. að mark ákvæðisorða skiptist í 13 undirflokka meðan mark fyrir kommu 

er aldrei klofið þar sem það leiðir alltaf af sér lokatáknið fyrir kommu.  

Þáttarar sem byggja á handgerðum reglum geta einnig reitt sig á stöðuferjöld í stað 

samhengisfrjálsrar mállýsingar. Stöðuferjald er stöðuvél sem fæst við náttúrulegt 

tungumál, þar sem hver stöðuskipti hafa inntak og úttak og geta einnig haft vigt (Allauzen, 

Riley, Schalkwyk, Skut og Mohri, 2007). Í tilviki þáttara sem notast við stöðuferjöld 

geyma ferjöldin upplýsingar sem samhengisfrjáls mállýsing geymir þegar slíkur þáttari 

er notaður. Fjöldi ferjalda er mismunandi en hvert þeirra fæst við ákveðið málfræðilegt 

viðfangsefni. Stöðuferjöldin má skilgreina með hjálp reglulegra segða (Karttunen, 

Chanod, Grefenstette og Schiller, 1997). Þáttarar byggðir á stöðuferjöldum eru hraðvirkir 

en á móti kemur að þeir geta aðeins skilað grunnri þáttun. Grunnir þáttarar byggðir á 

stöðuferjöldum hafa verið þróaðir fyrir ýmis tungumál (Ait-Mokhtar og Chanod, 1997; 

Kokkinakis og Johansson-Kokkinakis, 1999; Megyesi og Rydin, 2000; Molina, Pla, 

Moreno og Prieto, 2000; Müller, 2004), auk íslensku (Hrafn Loftsson og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2007b). 

Í stað líkindafræðilegrar samhengisfrjálsrar mállýsingar eða stöðuferjalda eru 

tauganet að mestu notuð í dag sem hefur skilað sér í nákvæmari þáttun. Fyrsta tilraun til 

að nota tauganet í þáttara sem skilar þáttun á sniði Penn-trjábankans var framkvæmd af 

Henderson (2004). Hann notaðist við afturhvarfstauganet (e. recurrent neural network) 

sem kallast Simple Synchrony Network og náði 90,1% F-mælingu með þáttaranum, en 

inntak hans var þegar markað. Við þjálfun þáttara sem notast við tauganet eru þáttaðar 

setningar eða vigrar sem tákna þáttaðar setningar notuð sem inntak í tauganetið, sem er 

byggt upp af nokkrum huldum lögum. Netið lærir mynstur inntaksins eftir því sem 

inntakið ferðast milli laga þess og í hverju lagi verður til líkan sem hermir eftir mynstri 
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inntaksins við þáttun hreins texta. Líkanið bætir sig í hverju lagi og þegar inntak hefur 

farið gegnum allt tauganetið skilar netið af sér líkani sem má nota til að þátta hreinan 

texta. Síðasta áratug hafa tauganet að mestu verið notuð í þátturum með góðum árangri, 

og er Berkeley-taugaþáttarinn einn af þeim (Collobert, 2011; Choe og Charniak, 2016; 

Kitaev, 2018). Tauganet þáttaranna geta verið eins mismunandi og þau eru mörg og 

verður því ekki fjallað frekar um þau hér.1 

Berkeley-taugaþáttarinn hefur verið þjálfaður á ýmsum tungumálum en 15 

þáttunarlíkönum fyrir 11 tungumál er dreift af höfundum hans. Þessi tungumál eru t.d. 

enska, þýska, kóreska, sænska og arabíska en öll líkönin skila nákvæmri þáttun fyrir 

viðkomandi tungumál (Kitaev, Cao og Klein, 2019). Enski þáttarinn er þjálfaður á hluta 

Penn-trjábankans og er þar af leiðandi liðgerðarþáttari (Kitaev og Klein, 2018). Tauganet 

þáttarans byggir á endurtekinni athygli, þar sem tvenns konar upplýsingar eru nýttar við 

þáttun, annars vegar staða tóka í setningu og hins vegar innihald hans. Þáttarinn 

samanstendur af kóðara (e. encoder) og afkóðara (e. decoder), þar sem kóðarinn varpar 

inntakssetningu yfir í einn eða fleiri vigra og afkóðarinn notar vigrana til að búa til 

þáttunartré. Kóðarinn inniheldur tauganet og inntak þess er orð, mark þess, og staða í 

setningu. Tauganetið getur haft mismörg lög en hvert lag þess skiptist í tvennt. Annars 

vegar skiptist það í hluta sem einblínir á setninguna í heild sinni við vinnslu eins orðs og 

veitir ákveðnum hausum hennar meiri athygli og hins vegar í framflutningsnet (e. 

feedforward layer), sem vinnur með úttak lagsins á undan og sendir það yfir í næsta lag 

tauganetsins. Mesta nákvæmni þáttarans er 95,87% F-mæling, sem hann nær þegar hann 

er þjálfaður á Wall Street Journal-hluta Penn-trjábankans auk fjögurra BERT-líkana 

(Kitaev o.fl., 2019).  

Nákvæmni Berkeley-þáttarans eykst þegar orðagreypingar eru notaðar í þjálfun, en 

BERT-líkan skilar betri árangri en ELMo- og fastText-líkön. Bæði BERT og ELMo taka 

tillit til bæði vinstra og hægra samhengis tóka og eru djúp á þann hátt að þau eru byggð á 

öllum innri lögum tvístefnumállíkansins (Devlin, Chang, Lee og Toutanova, 2018; Peters 

o.fl., 2018). FastText einblínir á orðhluta í stað heilla orða og skilar vigrum fyrir orðhluta 

(Bojanowski, Grave, Joulin og Mikolov, 2016). Þáttarar geta hagnast á því að nota BERT-

líkan sem er fínstillt fyrir nokkur tungumál, en sem dæmi hagnast sænski Berkeley-

þáttarinn á að vera þjálfaður með BERT-líkani sem var þjálfað á 104 tungumálum (Kitaev 

o.fl., 2019). 

 
1 Sjá (Schmidhuber, 2015) fyrir frekari umfjöllun um sögu tauganeta 
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2.2.2 Íslenskir þáttarar 
Síðustu tvo áratugi hafa íslenskir þáttarar verið þróaðir, en þeir íslensku þáttarar sem eru 

tiltækir hafa allir mismunandi uppbyggingu. Sá elsti er IceParser (Hrafn Loftsson og 

Eiríkur Rögnvaldsson, 2007b), en hann skilar grunnri þáttun. Hann var þróaður áður en 

íslenskur trjábanki var gerður og er því ekki þjálfaður á gögnum heldur röð stöðuferjalda 

sem innihalda allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að þátta setningu. Inntak 

þáttarans er texti markaður með mörkum Íslenskrar orðtíðnibókar en úttak hans er 

samkvæmt grunnu þáttunarkerfi sem var sérstaklega þróað fyrir þáttarann. Dæmi um 

úttak þáttarans er sýnt á mynd 4, en þar sjást setningarbútar, hvernig setningin skiptist í 

frumlag, sögn og andlag og hvar bútarnir byrja og enda. 

Þáttarinn samanstendur af tveimur einingum, liðgerðareiningu og einingu sem 

úthlutar setningafræðilegum hlutverkum. Inntakssetning fer fyrst gegnum 

liðgerðareininguna, en þar er hornklofum og mörkum bætt við innstakssetningar til að 

sýna liðgerð setningarinnar. Greiningin er neðansækin þannig að innstu liðir setningar eru 

greindir fyrst. Í einingunni eru 14 stöðuferjöld sem greina mismunandi liði. Úttak 

liðgerðareiningarinnar fer því næst gegnum eininguna sem úthlutar setningafræðilegum 

hlutverkum. Átta stöðuferjöld sjá um að bæta mörkum við inntakssetningu til að sýna 

málfræðileg hlutverk, t.d. frumlag, andlag og fyllilið sagnar. Nákvæmni þáttarans er 

mismunandi eftir gæðum markanna í inntakssetningum, en þegar handmarkaðar setningar 

eru þáttaðar er F-mælingin fyrir liðgerðarbyggingu 96,7% en 84,3% fyrir úthlutun 

setningafræðilegra hlutverka. Þegar setningar eru markaðar með IceTagger, sem er 

markari þróaður innan sama verkefnis (Hrafn Loftsson og Eiríkur Rögnvaldsson, 2007a), 

verður F-mæling fyrir liðgerðarbyggingu 91,9% og 75,3% fyrir úthlutun 

setningarfræðilegra hlutverka.  

Annar íslenskur þáttari sem ekki er þjálfaður á trjábanka er þáttari Greynis 

(Vilhjálmur Þorsteinsson, Hulda Óladóttir og Hrafn Loftsson, 2019), en hann er þjálfaður 

á handskrifaðri samhengisfrjálsri mállýsingu. Inntak þáttarans er ómarkaður texti en hann 

bæði markar og þáttar texta. Hann er byggður á endurbættum Earley-þáttara og greinir 

allar mögulegar hríslur setningar áður en hann velur líklegustu hrísluna. Líkindin eru 

fundin út frá samhengisfrjálsu mállýsingunni á neðansækinn hátt líkt og í IceParser, þ.e. 

byrjað er á neðsta undirtrénu og unnið upp tréð þar til það líklegasta er fundið. Þar að auki 

Mynd 4. Dæmi um úttak IceParser-þáttarans. 
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er notast við viðbótarreglur til að forsetningarliðir séu rétt greindir með reglum sem tengja 

ákveðnar forsetningar við sagnir sem þær koma oft fram með. F-mæling þáttarans er 

71,9% þegar hann er metinn með 80 setningum sem voru valdar af handahófi og 

handþáttaðar (Vilhjálmur Þorsteinsson o.fl., 2019). Upplýsingar um hraðvirkni þáttarans 

eru ekki til staðar, en hann er byggður á Earley-þáttara og líkt og nefnt var í 2.2.1. tekur 

hann í versta falli tíma í hlutföllum við n3. 

Annar íslenskur þáttari, sá fyrsti sem byggir á málheild, er IceParsald (Anton Karl 

Ingason, Hrafn Loftsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Einar Freyr Sigurðsson og Wallenberg, 

2014). Hann byggir á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri mállýsingu sem er fengin úr 

Sögulega íslenska trjábankanum, IcePaHC, en fjallað er nánar um hann í 2.3.2. Eldri 

útgáfa Berkeley-þáttarans er notuð, sú sem byggir á líkindafræðilegri samhengisfrjálsri 

mállýsingu (Petrov o.fl., 2006). Þáttarinn er fyrsti íslenski þáttarinn sem skilar fullri 

liðgerð og er aðgengilegur2 en vinnu við hann var ekki lokið. 

Eldri útgáfa Berkeley-þáttarans var notuð til að þróa íslenskan þáttara á svipaðan hátt 

og IceParsald-þáttarinn var þróaður. Útkoma þeirrar vinnu er þáttunarpípa sem inniheldur 

m.a. íslenskan Berkeley-þáttara (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019). Pípan var þróuð 

til að auðvelda aðgang að íslenskum þáttara, en með henni varð mögulegt að senda inn 

hreinan texta og fá þáttaða hliðstæðu hans. Pípan tókar texta, skiptir honum niður í 

setningar og notar Berkeley-þáttarann til að marka hann og þátta. Berkeley-þáttarinn var 

þjálfaður á IcePaHC og úttak þáttarans hefur þar af leiðandi sama þáttunarskema en 

inniheldur þó ekki tóma liði, t.d. spor eftir færslur og núllfrumlög. Að merkja tóma liði 

heyrir ekki undir eiginlega þáttun og sú greining var því ekki höfð með við gerð 

þáttunarlíkansins. Þetta þáttunarskema sem notast var við er líkt skema Penn-trjábankans 

og því svipað úttaki enska Berkeley-þáttarans. Engar mælingar á nákvæmni þáttarans hafa 

verið gefnar út af höfundum en þáttarinn skilar 75,27% F-mælingu þegar hann er metinn 

með hjálp EVALB-forritsins. 

Til að átta sig á muninum á þáttaðri setningu með tóma liði merkta og ekki merkta 

má líta á myndir 5 og 6. Þar sést setningarbrot tekið úr IcePaHC, annars vegar með tómum 

liðum og hins vegar án þeirra. Á fyrri myndinni eru tveir tómir liðir, annars vegar í línu 

tvö og hins vegar í línu þrjú. Í þriðju línu er spor eftir beint andlag, merkt sem *T*-1. Það 

spor er eftir tóma virkjann í línunni á undan, merktur 0, sem hefur færst í hv-nafnlið. 

Þegar engir tómir liðir eru sýndir lítur setningarbrotið út líkt og á mynd 6. Þar eru liðirnir 

 
2 https://github.com/antonkarl/icecorpus 
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fyrir hv-nafnliðinn og óbeina andlagið ekki sýndir og liðurinn merktur CP-EOP er ekki 

heldur sýndur, en sá liður merkir t.d. nafnháttarsetningar sem innihalda tóman virkja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Saga trjábanka 
Margir trjábankar hafa verið gerðir fyrir hin ýmsu tungumál, en þeim hefur fjölgað og 

þeir stækkað síðan á síðasta áratug 20. aldar, þótt fyrsti íslenski trjábankinn hafi ekki 

komið út fyrr en á þessum áratug. Hér verður fjallað um sögu trjábanka, fyrst utan Íslands 

en síðan fjallað um íslenska trjábanka. 

2.3.1 Erlendir trjábankar 
Líkt og nefnt var að ofan getur þáttunarskema trjábanka verið mismunandi, en skemun 

skiptast í grófum dráttum í liðgerðarmálfræði og venslamálfræði. Fyrsti víðtæki 

trjábankinn var Penn-trjábankinn, unninn á árunum 1989–1996, en hann er á formi 

liðgerðarmálfræði (Taylor, Marcus og Santorini, 2003). Hann inniheldur texta á norður-

amerískri ensku, ca. 7 milljónir markaðra orða, 3 milljónir orða sem eru þáttuð grunnt, 

meira en 2 milljónir orða sem eru þáttuð djúpt og 1,6 milljónir hljóðritaðra orða sem eru 

merkt með talflæðitruflunum. Textarnir eru mismunandi, t.d. glósur hjúkrunarfræðinga 

og greinar úr dagblaðinu Wall Street Journal. Markamengi trjábankans var þróað 

sérstaklega fyrir hann og inniheldur 36 orðflokkamörk og 12 mörk fyrir greinarmerki og 

annað. Textar trjábankans voru vélmarkaðir og -þáttaðir en leiðréttir í höndunum og 

teljast því til gullstaðals. Dæmi um setningu úr trjábankanum sést á mynd 7 (Taylor o.fl., 

2003). Þar sést hvernig setning skiptist í frumlag og umsagnarlið og hvernig 

umsagnarliðurinn skiptist frekar, t.d. í atviksorðssetningu sem inniheldur frumlag og 

Mynd 6. Setningarbrot tekið úr IcePaHC þar sem tómir liðir 
eru ekki sýndir. 

Mynd 5. Setningarbrot tekið úr IcePaHC sem sýnir tóma liði. 
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umsagnarlið. Þar sést einnig að nafnliðir sem innihalda greini og lýsingarorð eru ekki 

greindir frekar og að spor eru merkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þáttunarskema Penn-trjábankans hefur verið yfirfært yfir á önnur tungumál, t.d. 

kínversku (Xue, Xia, Chiou og Palmer, 2005), en þáttunarskemað og markamengið er þá 

aðlagað að viðkomandi tungumáli. Sögulegi enski trjábankinn, Penn Parsed Corpora of 

Historical English (PPCHE), er samansafn þriggja trjábanka sem innihalda miðenskan 

texta (Kroch, Taylor og Santorini, 2000), texta á eldri nútímaensku (Kroch, Santorini og 

Delfs, 2004) og texta á breskri nútímaensku (Kroch, Santorini og Diertani, 2016). 

Þáttunarskema trjábankans er byggt á skema Penn-trjábankans en er endurbætt og ólíkt 

að sumu leyti. Í skema Penn-trjábankans er setningu skipt í frumlag og umsagnarlið en 

það sama á ekki við um skema sögulega enska trjábankans, því þar eru umsagnarliðir ekki 

til staðar. Markamengi trjábankans er ólíkt markamengi Penn-trjábankans en í báðum 

trjábönkum eru tómir liðir sýndir og eignarfallsendingar og neitunarviðskeyti klofin frá 

orði sem þau eru áföst (Santorini, 2016; Taylor o.fl., 2003). 

Þáttunarskema venslamálfræði getur verið ólíkt innbyrðis á sama hátt og skema 

liðgerðarmálfræðinnar. Sem dæmi um trjábanka sem notast við venslamálfræði eru 

Stanford-vensl, en þau voru þróuð fyrir ensku og urðu staðalkerfi fyrir venslagreiningu 

ensks texta (de Marneffe og Manning, 2008). Venslin voru aðlöguð að öðrum 

tungumálum, t.d. kínversku (Chang, Tseng, Jurafsky og Manning, 2009), ítölsku (Bosco, 

Montemagni og Simi, 2013) og finnsku (Haverinen o.fl., 2013), en með tilkomu 

Universal Dependencies-trjábankans (UD), sem byggði á Stanford-venslum, varð til 

samræmt þáttunarskema fyrir mun fleiri tungumál en áður (Nivre o.fl., 2016). Markmið 

þess venslatrjábanka er að samræma þáttunarskema fyrir mörg tungumál svo hægt sé að 

Mynd 7. Dæmi um setningu úr Penn-trjábankanum.  
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vinna með þau með sömu tólum og bera saman á auðveldari hátt. Nú þegar eru til UD-

trjábankar fyrir 90 tungumál en stærð einstakra trjábanka er breytileg, allt frá minna en 

1000 orðum til 3,7 milljóna orða. Þáttunarskema trjábankans sameinar mismunandi kerfi 

sem þegar voru til, Stanford-vensl og alþjóðlegu Google-venslin, og markamengið er 

byggt á alþjóðlega Google-markamenginu og Interset-merkingarlíkaninu fyrir 

markamengi beygingarmyndana. Dæmi um setningu úr þýska UD-trjábankanum sést á 

mynd 8. Í samræmi við reglur venslamálfræðinnar er aðalsögn setningarinnar rótin og öll 

önnur orð setningarinnar, þar með talið greinarmerkið, háð henni. Orðin eru einnig 

mörkuð í samræmi við markamengi UD-trjábankans. 

2.3.2 Íslenskir trjábankar 
Líkt og fram kom var fyrsti íslenski trjábankinn gerður opinber á þessum áratug, en það 

er Sögulegi íslenski trjábankinn, IcePaHC, sem inniheldur 1 milljón orð (Eiríkur 

Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Joel Wallenberg, 2012). 

Textar trjábankans eru frá 12.–21. öld, en þáttunarskemað er byggt á skema Sögulega 

enska trjábankans, Penn Parsed Corpora of Historical English (PPCHE), sem er byggt á 

þáttunarskema Penn-trjábankans og fjallað var um í kafla 2.3.1. Markamengi IcePaHC er 

einnig byggt á sögulega enska trjábankanum, með nokkrum breytingum til að laga það að 

íslensku málkerfi. Málsgreinum er skipt upp eftir aðalsetningum og hver setning þáttuð 

sér. Textinn var vélþáttaður og síðan handleiðréttur og telst því til gullstaðals. 

Trjábankinn nýtist bæði í máltækni og setningafræðirannsóknir, en þar sem hann er 

handleiðréttur má nota hann til að þjálfa þáttara. Dæmi um setningu úr IcePaHC sést á 

mynd 9. Þar sést hvernig aðalsetning (e. matrix clause) er mörkuð og að henni er ekki 

skipt í frumlag og umsagnarlið, líkt og gert er í Penn-trjábankanum, heldur skiptist hún í 

fimm liði. Uppflettimyndir orða eru sýndar auk tómra liða, t.d. spora og núllfrumlaga. 

Mynd 8. Þýsk setning úr UD-venslatrjábankanum. 
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Mynd 9. Dæmi um setningu úr IcePaHC-trjábankanum. 

Annar íslenskur trjábanki, sá fyrsti sem er þáttaður samkvæmt venslamálfræði, mun 

koma út í maí 2020 (Hildur Jónsdóttir, 2020). Texti trjábankans er íslensk þýðing á 

samhliða málheildinni Parallel Universal Dependencies (PUD), sem er 1000 setninga 

venslatrjábanki og er þegar til á 19 öðrum tungumálum. Upprunalegi textinn var þýddur 

setningu fyrir setningu til að tryggja samhliða þýðingu. Textinn var þáttaður með líkani 

sem var þjálfað með sænskum venslatrjábanka en það var notað orðlaust (e. delexicalized) 

þannig að tókar voru ekki hafðir með við þáttun. Þegar tókar eru fjarlægðir standa mörk 

og vensl eftir, en með þeim má þjálfa þáttunarlíkan sem var notað til að þátta íslenska 

textann. Útkoma þeirrar þáttunar var handleiðrétt og trjábankinn telst því til gullstaðals.  
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3 Íslensk taugaþáttunarpípa 
Þáttunarpípur eru vænleg leið til að þátta texta, en þannig fær notandi ekki aðeins 

þáttunarlíkan heldur einnig viðeigandi skref fyrir for- og eftirvinnslu. Þannig er tryggt að 

inntak þáttunarlíkans sé á réttu formi og að úttak þess sé unnið svo að lokaútgáfa þáttaða 

textans sé á læsilegu formi. Hér verður fjallað um nýja íslenska þáttunarpípu fyrir liðgerð, 

IceNeuralParsingPipeline (Þórunn Arnardóttir og Anton Karl Ingason, 2020), sem 

inniheldur öll nauðsynleg skref fyrir þáttun íslensks texta. Fyrst verður fjallað um 

uppbyggingu pípunnar og skrefum hennar lýst en síðan verður fjallað um gerð 

taugaþáttarans sem tilheyrir pípunni. 

3.1 Uppbygging þáttunarpípunnar 
Þáttunarpípa er röð aðgerða sem taka við úttaki hvers annars og breyta þannig texta í 

setningafræðilega greindar hríslur. Inntak slíkrar pípu er í flestum tilfellum hreinn texti 

og úttak hennar fullþáttuð hliðstæða þess texta. Nokkrar þáttunarpípur eru í boði fyrir 

ýmis tungumál og þótt úttak þáttunarinnar sé mismunandi er uppbygging þeirra í grófum 

dráttum sú sama. Til eru pípur sem hægt er að sérsníða að þörfum notanda, t.d. pípa 

OpenNLP3 og NLTK (Bird, Klein og Loper, 2009), en einnig notendavænni pípur sem 

eru á föstu formi og aðgengilegar þeim sem hafa ekki sérþekkingu í forritun (Kanerva, 

Ginter, Miekka, Leino og Salakoski, 2018; Straka, Hajič og Strakova, 2016; Tinna 

Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019). Þáttunarpípan sem hér er kynnt er á síðarnefndu formi, 

skref textavinnslunnar eru í fastri röð þótt notandi geti breytt þeim að vild. 

Áður en hægt er að þátta texta þarf að vinna hann svo hann sé á viðeigandi formi 

fyrir þáttarann og þegar búið er að þátta hann þarf gjarnan að laga hann til, t.d. svo hann 

sé læsilegur fyrir notanda. Skref flestra þáttunarpípa eru í megindráttum þau sömu, fyrst 

þarf að tóka texta eftir greinarmerkjum, síðan marka hann og þátta. Fleiri skref geta verið 

innifalin, t.d. tókun eftir aðalsetningum, orðhlutagreining og lemmun (Kanerva o.fl., 

2018; Manning o.fl., 2014; Straka o.fl., 2016). Hér verður fjallað nánar um mismunandi 

skref þáttunarpípa, frá hreinum texta til fullþáttaðs texta, og einblínt á þáttunarpípuna sem 

er til umfjöllunar í þessari ritgerð. Pípan samstendur af þremur meginskrefum, forvinnslu, 

þáttun og eftirvinnslu. Á mynd 10 sést röð aðgerðanna sem innifaldar eru í pípunni og 

verður fjallað um í næstu undirköflum. Í forvinnsluskrefinu felst tókun eftir 

 
3 https://opennlp.apache.org  
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greinarmerkjum og aðalsetningum, í þáttunarskrefinu er notast við þáttunarlíkan 

Berkeley-taugaþáttarans og í eftirvinnslu er úttak þáttarans hreinsað og sniði þess breytt. 

 

 

 

3.1.1 Forvinnsla 
Til að hægt sé að þátta hreinan texta þarf hann að vera á viðeigandi formi fyrir þáttarann 

og þá er gjarnan byrjað á að skipta texta niður í málsgreinar með hjálp tókara (e. 

tokenizer). Framboð á tókurum er mismunandi eftir tungumálum og tókun getur verið 

mismunandi milli trjábanka. Sem dæmi er texta skipt niður í málsgreinar í Universal 

Dependencies-venslatrjábankanum meðan honum er skipt niður í aðalsetningar í 

IcePaHC-trjábankanum. Til að þátta texta samkvæmt IcePaHC-skemanu þarf því meiri 

tókun en til að þátta hann samkvæmt UD-skemanu. 

Til að skipta íslenskum texta niður í málsgreinar er hann tókaður eftir 

greinarmerkjum og til þess er tókari Greynis4 notaður. Hann skiptir texta niður í 

málsgreinar og skilar einni málsgrein í hverri línu þar sem hver tóki er aðskilinn frá öðrum 

með bili. Við skiptingu texta í málsgreinar er farið eftir punktum og tryggt að aðeins sé 

skipt á viðeigandi punktum, en ekki t.d. punktum sem koma fyrir í skammstöfun. Lítið er 

gert við orð málsgreinar þegar þau eru tókuð, gert er ráð fyrir að bil textans aðgreini tóka 

en ef tvö eða fleiri bil koma fyrir í röð eru þau sameinuð. Fyrir marga þáttara dugar þessi 

greinarmerkjatókun og hægt er að fara í næsta skref þáttunarpípu, en til að þátta texta 

samkvæmt IcePaHC-skemanu þarf einnig að tóka texta eftir aðalsetningum. 

Mun algengara er að tóka texta eftir málsgreinum en aðalsetningum og þar af leiðandi 

er ekki mikið af aðalsetningatókurum í boði. Tókari sem skiptir málsgreinum niður í 

setningar er til fyrir eistnesku og er hluti af EstNLTK (Orasmaa, Petmanson, Tkachenko, 

Laur og Kaalep, 2016), safni tóla fyrir vinnslu eistneska tungumálsins. Tókarinn merkir 

hverja setningu, bæði aðal- og aukasetningar, svo hægt sé að vinna með hverja þeirra sér. 

Til að þátta texta samkvæmt IcePaHC-skemanu þarf hver aðalsetning, og þar með talið 

 
4 https://github.com/mideind/Tokenizer  

Mynd 10. Þrjú skref þáttunarpípunnar ásamt aðgerðum hvers 
þeirra. 
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hver aukasetning hennar, að vera sjálfstæð. Þannig þarf málsgrein sem inniheldur 

aðaltengingu að vera skipt í tvennt þar sem tengingin kemur fyrir. Dæmi um aðaltengingar 

eru og, eða, en og heldur, en þessi orð skipta ekki málsgrein í aðalsetningar í öllum 

tilvikum. Dæmi um slíka tvíræðni sést á mynd 11. Hún sýnir málsgrein tekna úr IcePaHC-

trjábankanum sem er skipt upp í þrjár aðalsetningar, þar sem hver lína sýnir eina 

aðalsetningu og hver tóki er aðgreindur með bili. Aðaltengingarnar og og eða eru 

feitletraðar og sýna hvar málsgreinin skiptist, en og kemur einnig fyrir í fyrstu 

aðalsetningunni án þess að marka skil aðalsetningar. Aðalsetningatókari þarf að geta skipt 

slíkri setningu á réttan hátt, en til að undirbúa texta fyrir þáttun samkvæmt IcePaHC-

skemanu er notaður aðalsetningatókari sem var þróaður fyrir þáttunarpípuna 

IceParsingPipeline (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019).  

 

 

 

Aðalsetningatókarinn er byggður á greinarmerkjatókaranum Detector Morse5 sem 

var þróaður fyrir ensku. Tókarinn tekur þrjár aðaltengingar, og, eða og en, til greina sem 

vísbendingar um skiptingu aðalsetningar og skoðar aðliggjandi orð þeirra til að skera úr 

um hvort um skiptingu aðalsetninga sé að ræða (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019). 

Tveir undanfarandi og tveir eftirfarandi tókar tengingarinnar eru skoðaðir og athugað 

hvort þeir falli undir tóka sem gefa til kynna að skipta eigi aðalsetningu. Tókar sem gefa 

það til kynna eru komma, sögn í persónuhætti, sögn í fallhætti, orð í nefnifalli og orð í 

aukafalli. Þessir þættir eru notaðir til að þjálfa tvíundaflokkara sem ákveður fyrir hverja 

aðaltengingu hvort hún skipti aðalsetningum eða ekki. Eftir þetta skref er hver setning 

sýnd í hverri línu og það eru að mestu leyti aðalsetningar en einnig setningabrot, t.d. 

fyrirsagnir og tilvitnanir, o.fl. 

Á mynd 12 sést dæmi um málsgrein sem hefur farið gegnum forvinnsluskref 

pípunnar. Málsgreinin hefur verið tókuð eftir greinarmerkjum, sem sést á því að á milli 

allra tóka er bil, t.d. á undan punkti. Síðan hefur henni verið skipt í tvær setningar með 

aðalsetningatókaranum og setningarnar eru sýndar hvor í sinni línu. Þegar þessi forvinnsla 

 
5 https://github.com/cslu-nlp/DetectorMorse  

Mynd 11. Dæmi um málsgrein úr IcePaHC-trjábankanum, skipt upp 
í þrjár setningar. 
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hefur verið gerð er textinn tilbúinn til þáttunar og hægt er að fara í næsta skref 

þáttunarpípunnar. 

 

3.1.2 Þáttun 
Þáttunarskref pípunnar er það stærsta og tímafrekasta, en einnig það mikilvægasta. Til að 

hægt sé að þátta texta þarf hann alla jafna að vera markaður og margir þáttarar sjá um að 

marka texta áður en hann er þáttaður. Líkt og fjallað var um í kafla 2 geta þáttarar verið 

byggðir upp á fjölmarga vegu, þeir geta reitt sig á samhengisfrjálsa mállýsingu eða 

tauganet og tauganetin geta einnig verið af ýmsu tagi. Form úttaksins, þ.e. hvort úttak eigi 

að vera þáttað samkvæmt liðgerðar- eða venslamálfræði, ræður því hvaða þáttari er 

notaður. 

Í þáttunarpípunni sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð (Þórunn Arnardóttir og 

Anton Karl Ingason, 2020) er notast við Berkeley-taugaþáttarann í þessu skrefi, en hann 

bæði markar texta og þáttar svo lengi sem þjáfunarsetningar innihalda gullmörk, þ.e. 

handleiðrétt mörk. Þáttarinn sem innifalinn er í pípunni er þjálfaður á IcePaHC-

trjábankanum og þáttað úttak hans er þess vegna markað á sama hátt og trjábankinn. Í 

eldri gerð samsvarandi þáttunarpípu, IceParsingPipeline, var notast við Berkeley-

þáttarann (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019), sem byggir á líkindafræðilegri 

samhengisfrjálsri mállýsingu. Líkt og í uppfærðri útgáfu hennar er markari innifalinn í 

þáttaranum og hann markar einnig í samræmi við mörkun IcePaHC-trjábankans. Fjallað 

var nánar um báða Berkeley-þáttarana í kafla 2.2.1. Þegar þáttunarskrefinu er lokið hefur 

textinn að mestu leyti verið unninn, bæði markaður og þáttaður í tilviki Berkeley-

taugaþáttarans, en mismunandi er hvort einhver eftirvinnsla sé framkvæmd og þá hversu 

mikil. Á mynd 13 sjást setningarnar tvær sem voru tókaðar í kafla 3.1.1 þegar þær hafa 

farið í gegnum þáttunarskrefið. Hvor setning fyrir sig er enn sýnd í einni línu og þær hafa 

verið þáttaðar og markaðar í sitthvoru lagi. Snið þeirra endurspeglar úttak 

þáttunarlíkansins, en það notast t.d. við markið TOP til að merkja byrjun setningar, sem 

er breytt í næsta skrefi. 

Mynd 12. Málsgrein sem hefur verið tókuð eftir greinarmerkjum og setningum. 
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3.1.3 Eftirvinnsla 
Eftirvinnsla texta, þ.e. vinnsla hans eftir að hann hefur verið þáttaður, er mismikil eftir 

þáttunarpípum. Í þessu skrefi getur texti t.d. verið lemmaður (Kanerva o.fl., 2018) eða 

sniði textans breytt, líkt og gert er í bæði IceParsingPipeline-þáttunarpípunni (Tinna 

Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019) og nýju pípunni sem er til umfjöllunar hér. Fyrst eru 

nokkrar minniháttar breytingar gerðar á úttaki þáttarans. Í þjálfunargögnum er 

bandstrikum sem koma fyrir í mörkum skipt út fyrir stjörnu og þáttarinn skilar þar af 

leiðandi af sér þáttuðum texta með stjörnum þar sem eiga að vera bandstrik. Þetta er lagað 

í eftirvinnslunni en aukamark, TOP, er einnig fjarlægt. Fyrir þjálfun taugaþáttarans er 

aukamarkinu TOP bætt við hverja setningu þar sem Berkeley-taugaþáttarinn gerir ráð 

fyrir því marki til að tilgreina setningu. Þegar líkanið þáttar texta er byrjun hverrar 

setningar merkt með þessu marki en það samræmist ekki þáttun texta í IcePaHC og 

markið er því fjarlægt. Svigunum, sem ná utan um setninguna í heild sinni og sýna liðinn 

sem markið TOP tilgreinir, er haldið eftir þar sem setningar í IcePaHC hafa samsvarandi 

sviga.  

Eftir að úttakið hefur verið hreinsað er sniði þess breytt án þess að hróflað sé við 

upplýsingum textans til að það sé á sama sniði og IcePaHC-trjábankinn. Í IcePaHC-

trjábankanum er hver setning sýnd á sama hátt og gert er í sögulega enska Penn-

trjábankanum (PPCHE), þar sem setning dreifist á nokkrar línur og inndregnar línur sýna 

undirskipaða liði. Þessi uppsetning er véllæsileg en einnig auðlesin fyrir þá sem eru vanir 

henni. Dæmi um þetta má sjá á mynd 7 í kafla 2.3.2. Mynd 14 sýnir setningarnar tvær 

sem voru sýndar á myndum 12 og 13 eftir að þær hafa farið gegnum alla pípuna. Þær hafa 

verið tókaðar, markaðar, fullþáttaðar og hreinsaðar og snið þeirra samræmist sniði 

setninga í IcePaHC.  

Mynd 13. Setningar sem hafa verið þáttaðar með Berkeley-taugaþáttaranum. 
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3.2 Gerð íslensks taugaþáttara 
Við þróun þáttunarpípunnar var byggt á eldri pípu fyrir íslenskan texta, 

IceParsingPipeline (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019), sem fjallað hefur verið um í 

undanfarandi köflum. Uppfærða pípan skiptist í nokkur skref sem inntakstexti ferðast 

gegnum og var fjallað um í kafla 3.1, en helsta viðbót pípunnar er Berkeley-

taugaþáttarinn, sem er þjálfaður með íslenskum texta. Þáttarinn nær 95,87% F-mælingu 

(e. F-measure) á enskum texta og hægt er að þjálfa hann að vild ef trjábanki er til staðar. 

Hér verður fjallað um þjálfun Berkeley-taugaþáttarans, nákvæmni ýmissa þjálfaðra líkana 

og nytsemi þáttunarlíkansins og -pípunnar. 

3.2.1 Þjálfun Berkeley-taugaþáttarans 
Við þjálfun Berkeley-taugaþáttarans er IcePaHC-trjábankinn notaður, en um hann var 

fjallað í kafla 2.3.2. Trjábankinn inniheldur eina milljón orða í 73012 setningum, en þeim 

er skipt niður í þjálfunargögn, þróunargögn og prófunargögn. Aðferðum vélræns náms er 

beitt og til að þáttarinn læri sem best af gögnunum er þeim skipt niður, 80% þeirra sett í 

þjálfunargögn, 10% í þróunargögn og 10% í prófunargögn. Þjálfunargögnin eru notuð til 

að þjálfa tauganet þáttarans, þ.e. tauganetið lærir af þeim gögnum hvernig eigi að þátta 

texta, en þróunargögnin eru notuð til samanburðar meðan á þjálfun stendur. 

Þáttunarlíkanið er endurtekið prófað á þjálfunargögnunum og bætt í samræmi við úttak 

þeirrar prófunar þar til líkanið hættir að bæta sig. Þá er þjálfun lokið og hægt er að prófa 

nákvæmni þáttarans með því að láta hann þátta hreinan texta prófunargagnanna og bera 

úttakið saman við handleiðrétt prófunargögnin. Með því að prófa þáttarann á gögnum sem 

hann hefur ekki séð áður fæst hlutlaus nákvæmni hans og því er hægt að gera ráð fyrir að 

þegar hann þáttar nýjan texta sé nákvæmnin svipuð. Þó verður að hafa í huga að það 

Mynd 14. Setningar sem hafa farið gegnum alla þáttunarpípuna. 
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skiptir máli hversu mikil líkindi eru milli texta sem á að þátta og þjálfunargagnanna. Líkan 

skilar ónákvæmari þáttun ef textinn er mjög frábrugðinn þjálfunargögnum þess, líkt og 

sýnt var fram á við þjálfun markarans Stagger. Þar skilaði markarinn ónákvæmri mörkun 

fyrir texta sem var ólíkur þjálfunargögnunum (Starkaður Barkarson, 2018). 

Þegar setningum trjábankans hefur verið skipt í þrennt samanstendur 

þjálfunarhlutinn af 58408 setningum og þróunar- og prófunarhlutinn af 7302 setningum 

hvor. Þar sem texti IcePaHC-trjábankans er frá mismunandi öldum og af mismunandi 

textategund þarf að tryggja jafna dreifingu textans milli þjálfunar-, þróunar- og 

prófunargagna. Af tíundu hverri setningu fara því átta setningar í þjálfunargögnin, ein 

setning í þróunargögn og ein í prófunargögn. Vegna erfiðleika við að lesa sum þáttunartré 

þar sem hugbúnaðurinn telur sig finna ósamhverfa sviga var notast við 58308 setningar í 

þjálfunarhlutanum, sem gerir rétt tæplega 80% trjábankans. Unnið verður að því að nota 

allar setningarnar ætlaðar í þjálfunarhlutanum. Þar sem IcePaHC er handleiðréttur 

trjábanki eru mörk hans notuð til að þjálfa markara sem er innifalinn í Berkeley-

taugaþáttaranum. Þjálfun markarans á sér stað á sama tíma og þjálfun þáttarans og með 

sömu aðferðum. 

Þar sem sýnt hefur verið fram á að notkun orðagreypinga (e. word embeddings) auki 

nákvæmni Berkeley-taugaþáttarans (Kitaev o.fl., 2019) var notast við BERT-

orðagreypingar við þjálfun þáttunarlíkansins. Orðagreypingarlíkön má nota í flestum 

máltækniverkefnum og oftar en ekki auka þau nákvæmni hugbúnaðarins. Orðagreypingar 

umskrá orð sem vigra og þannig er t.d. hægt að sjá hversu tengd ýmis orð eru. Við þjálfun 

BERT-orðagreypinga eru nokkur orð setningar hulin og líkanið látið spá fyrir um þau. 

Með því að spá fyrir um orðin lærir líkanið hvernig varpa á orðum yfir í vigra (Devlin 

o.fl., 2018). Líkanið lítur til bæði vinstra og hægra samhengis hvers orðs við vörpun þeirra 

yfir í vigra og er byggt á öllum innri lögum mállíkansins. BERT-líkan má þjálfa fyrir 

hvaða tungumál sem er og líkön fyrir ýmis tungumál eru þegar í boði en ekkert íslenskt 

líkan hefur verið gefið út. Hins vegar er margmála BERT-líkan6 frá Google í boði, en það 

er þjálfað á 104 tungumálum, þar á meðal íslensku. Tvær útgáfur af margmála líkaninu 

eru í boði, en í þessu tilfelli var það líkan notað sem varðveitir hástafi og lágstafi. 

Margmála líkan getur bætt nákvæmni þáttara, líkt og sýnt var fram á við þróun sænsks 

þáttara (Kitaev o.fl., 2019), þó einmála líkan viðeigandi tungumáls sé það ákjósanlegasta.  

 
6 https://github.com/google-research/bert/blob/master/multilingual.md  
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Við þjálfun Berkeley-taugaþáttarans eru ýmsar breytur sem má stilla á þann hátt sem 

notandi vill, t.d. fjölda laga í netinu, hve mörg dæmi eru í hverri þjálfunaruppfærslu (e. 

batch) og hve mörg dæmi eru unnin á sama tíma í þjálfun. Þjálfunartími þáttarans er háður 

flækjustigi þessarra breytna, hversu stórt tauganetið er, hversu mörg dæmi eru í hverri 

þjálfunaruppfærslu, o.s.frv. BERT-líkan hefur ekki mikil áhrif á þjálfunartíma 

þáttunarlíkans en þjálfun BERT-líkans er hins vegar mjög tímafrek. Þess vegna er vert að 

nota líkan sem þegar er til í stað þess að þjálfa nýtt. Þegar BERT-líkan er notað við þjálfun 

má lækka ýmsar breytur Berkeley-taugaþáttarans án þess að fórna nákvæmni hans. 

Breytilegt er hversu oft þjálfunaralgrímið fer gegnum öll þjálfunargögnin (e. epoch) og 

útkoman borin saman við þróunargögnin, en alla jafna er farið endurtekið gegnum gögnin 

meðan nákvæmnin eykst. Það ferli er stoppað, og þjálfun þar með lokið, þegar nákvæmni 

hefur ekki eykst í nokkrum umferðum. 

Þegar þjálfun er lokið er þáttunarlíkan tilbúið til notkunar, en til að mæla nákvæmni 

þess er það miðað við þjálfunargögnin með hjálp EVALB7. Þjálfunargögnin eru hreinsuð 

svo ekkert standi eftir nema textinn, en hann er þáttaður með þáttunarlíkaninu og sú 

útkoma borin saman við upprunalegu þáttuðu gögnin. Þessi aðferð og notkun EVALB-

forritsins er algeng leið til að meta nákvæmni þáttunarlíkana. EVALB skilar F-mælingu 

(e. F-measure), nákvæmni (e. precision), heimt (e. recall), fullkominni samsvörun (e. 

complete match) og mörkunarnákvæmni (e. tagging accuracy). Nákvæmni tilgreinir 

hlutfall réttra tilvika meðal fundinna tilvika meðan heimt tilgreinir fjölda fundinna tilvika 

af heildarfjölda tilvika. F-mæling sameinar nákvæmni og heimt, er þýtt meðaltal þeirra 

tveggja, og er þess vegna gjarnan notað eitt og sér til að greina frá nákvæmni þáttara. F-

mæling er reiknuð á eftirfarandi hátt:  

𝐹 −𝑚æ𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2 ∗
𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 ∗ ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡
𝑛á𝑘𝑣æ𝑚𝑛𝑖 + ℎ𝑒𝑖𝑚𝑡 

Fullkomin samsvörun sýnir hlutfall setninga þar sem nákvæmni og heimt eru bæði 100% 

og mörkunarnákvæmni tilgreinir hlutfall réttra marka, en þar eru ákveðin mörk, t.d. TOP 

og mörk greinarmerkja, ekki talin með svo þau skekki ekki hlutfallið. Öll fyrrnefnd atriði 

voru höfð í huga við þjálfun íslensks þáttunarlíkans og tilraunir gerðar með mismunandi 

breytur og mismunandi samsetningu gagna. Með þessum tilraunum var hægt að nálgast 

mestu nákvæmni þáttunarlíkans þó frekari bæting sé möguleg.  

 
7 https://nlp.cs.nyu.edu/evalb 
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3.2.2 Niðurstöður 
Við þróun íslenska taugaþáttarans voru ýmis líkön þjálfuð, með og án orðagreypinga, 

með mismunandi breytum og mismunandi samsetningu þjálfunargagna. Mesta nákvæmni 

þáttunarlíkans er 84,74% F-mæling eins og er, en það er enn í þróun og nákvæmnin mun 

vonandi hækka. Til samanburðar skilar eldri íslenski Berkeley-þáttarinn 75,27% F-

mælingu. Líkanið sem skilar mestri nákvæmni er þjálfað með 58308 þjálfunarsetningum 

og 7302 þróunargögnum með hjálp BERT-líkans, en þjálfunar- og þróunargögnin 

samanstanda af dreifðum gögnum á þann hátt sem lýst var í kafla 3.2.1. Einnig eru mörk 

þjálfunarsetninga notuð til að þjálfa markara. Tauganetið samanstendur af fjórum lögum 

í stað þeirra átta sem eru sjálfgefin, en þar sem BERT-líkan er notað þarf ekki jafnmörg 

lög í tauganetið. Námsafköst tauganetsins (e. learning rate), sem segja til um hversu 

mikið taugamótavægi breytast meðan nám fer fram, er 0,00005. Sú tala er alltaf á bilinu 

0–1 og má ekki vera of lág til að lengja þjálfunartíma um of en heldur ekki of há því þá 

verður námið óstöðugt. Fjöldi dæma í hverri þjálfunaruppfærslu (e. batch) er 32, fjöldi 

dæma sem eru unnin samtímis við mat á þróunargögnum er 16 og hámarksfjöldi orða sem 

eru unnin samtímis við þjálfun er 500. BERT-líkanið sem notast er við er margmála 

Google-líkanið sem fjallað var um í kafla 3.2.1. Algrímið fer eins oft gegnum 

þjálfunargögnin og það þarf til að bæta sig sem mest, en í þessu tilfelli fer það 79 sinnum 

gegnum gögnin. Þessi samsetning gagna, BERT-líkans og breytna gefur, líkt og nefnt var, 

84,74% F-mælingu. Nákvæmni er 85,07%, heimt 84,43%, fullkomin samsvörun 46,61% 

og mörkunarnákvæmni 94,05%. 

Til að sjá mikilvægi BERT-líkans við þjálfun þáttara eru tvö önnur líkön þjálfuð, 

annars vegar eitt sem hefur sömu breytur og nákvæmasta líkanið, með þeirri 

undantekningu að BERT-líkan er ekki notað, og hins vegar eitt með engu BERT-líkani 

og sjálfgefnum breytum Berkeley-taugaþáttarans. Niðurstöður þessara líkana í 

samanburði við það sem skilar nákvæmastri þáttun eru sýndar í töflu 1. F-mæling 

líkansins með sömu breytum og það nákvæmasta er 79,75%, tæplega fimm 

prósentustigum lægra en þegar BERT-líkan er notað við þjálfun. Breyturnar sem notast 

er við í þessu líkani eru stilltar svo þær vinni vel með BERT-líkani, en sjálfgefnar breytur 

Berkeley-þáttarans gefa betri mynd af nákvæmni þáttara án BERT-líkans. Sjálfgefnu 

breyturnar eru t.d. átta laga tauganet, að hámarki 2000 orð unnin samtímis við þjálfun og 

100 dæmi unnin samtímis þegar líkanið er metið á þróunargögnunum. F-mæling líkans 

með þessum sjálfgefnu breytum og engu BERT-líkani er 82,18% og er þá 2,5 
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prósentustigum lægri en besta líkanið. Í því tilfelli fer þjálfunaralgrímið 137 sinnum 

gegnum öll þjálfunargögnin og þjálfun tekur 22 klst. og 19 mín. á NVIDIA V100 skjákorti 

meðan þjálfun nákvæmasta líkansins tekur 21 klst. og 17 mín. á sama skjákorti og 

þjálfunaralgrímið fer 80 sinnum gegnum öll þjálfunargögnin. Af þessum niðurstöðum 

sést að ávinningur þess að nota BERT-líkan við þjálfun er mikill, svo lengi sem slíkt líkan 

er þegar til, því það bætir nákvæmni þáttunarlíkansins án þess að lengja þjálfunartíma 

þess. 
 

Tafla 1. Nákvæmni þáttunarlíkana með mismunandi breytur. 

BERT-líkan Sjálfgefnar breytur F-mæling 

Já Nei 84,74% 

Nei Nei 79,75% 

Nei Já 82,18% 
 

Mikilvægt er að líkanið geti þáttað texta frá öllum tímabilum sem innifalin eru í 

IcePaHC því gagnlegt er að sögulegir trjábankar innihaldi dreifð gögn. Til að þáttari skili 

nákvæmri þáttun skiptir máli að þjálfunargögn og texti sem á að þátta séu lík. Þar af 

leiðandi skiptir máli að þáttunarlíkanið sé þjálfað á gögnum frá öllum tímabilum IcePaHC 

til að það geti skilað nákvæmri þáttun fyrir texta frá öllum þessum öldum. Til að athuga 

hvaða áhrif jöfn dreifing gagna hefur á nákvæmni þáttarans eru tvö önnur þáttunarlíkön 

þjálfuð sem hafa mismunandi samsetningu texta í þjálfunar-, þróunar- og prófunarsetti. 

Annars vegar er elsti hluti IcePaHC-trjábankans notaður til að þjálfa líkan og yngsti hluti 

hans notaður til að prófa líkanið og hins vegar er yngsti hluti trjábankans notaður til 

þjálfunar og sá elsti til prófunar. Hlutföll milli fjölda setninga í settunum þremur er það 

sama, 80% í prófunarsettinu og 10% í þróunar- og prófunarsettinu hvort um sig. 

Samsetning gagna er eini breytileikinn við þjálfun líkananna, þar sem BERT-líkan er 

notað í báðum tilvikum ásamt sömu breytum og notaðar eru í besta líkaninu. 

Í töflu 2 sést F-mæling og mörkunarnákvæmni þessara líkana í samanburði við það 

sem skilar nákvæmastri þáttun. Þegar elsti textinn er notaður til þjálfunar er trjábankanum 

skipt niður þannig að elstu 80% setningar hans teljast til þjálfunargagna, næstu 10% 

setningar hans til þróunargagna og yngstu 10% setningar hans til prófunargagna. Til 

þjálfunargagnanna teljast þá textar frá 12.–19. öld, til þróunargagna textar frá 19.–20. öld 

og textar frá 20.–21. öld teljast til prófunargagna. Þetta líkan skilar 77,01% F-mælingu 

sem er 7,74 prósentustigum lægri en F-mæling líkansins með dreifð gögn. Nákvæmni 
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þáttunarlíkansins er 77,79%, heimt 76,25%, fullkomin samsvörun 30,26% og 

mörkunarnákvæmni 91,38%. 
 

Tafla 2. Nákvæmni þáttunarlíkana með mismunandi samsetningu gagna. 

Samsetning gagna F-mæling Mörkunarnákvæmni 

Dreifð gögn 84,74% 94,05% 

Elstu gögn í þjálfun 77,01% 91,38% 

Yngstu gögn í þjálfun 82,57% 91,60% 
 

Þessar niðurstöður má bera saman við þáttunarlíkan sem hefur öfuga skiptingu 

gagna, þar sem yngsti hluti IcePaHC er notaður til þjálfunar og sá elsti til prófunar. Til 

þjálfunargagna teljast yngstu 80% setninga trjábankans, frá 14.–21. öld, til þróunargagna 

teljast næstu 10% setningar hans, frá 13.–14. öld, og elstu 10% setningarnar teljast til 

prófunargagna, textar frá 12.–13. öld. Þessi samsetning gagna skilar þáttunarlíkani sem 

hefur 82,01% F-mælingu, 5,56 prósentustigum hærra en líkan með öfugri samsetningu en 

2,17 prósentustigum lægra en besta líkanið. Nákvæmni þessa líkans er 82,57%, heimt 

81,45%, fullkomin samsvörun 40,58% og mörkunarnákvæmni 91,60%. Af þessum 

tveimur tilraunum sést að þáttari sem þjálfaður er á ungum gögnum skilar nákvæmari 

þáttun eldri texta heldur en þáttari sem þjálfaður er á eldri gögnum og prófaður á yngri, 

en báðir þáttarar hafa lægri nákvæmni en sá sem þjálfaður er á dreifðum gögnum. Eftir 

því sem F-mæling hækkar vegur hvert prósentustig í bætingu þyngra og því verður 5% 

hækkun F-mælingar, nákvæmnismunurinn milli líkananna með elstu og yngstu gögn í 

þjálfun, að teljast hlutfallslega mikil. Þó svo þessi munur á dreifingu gagna hafi mikil 

áhrif á nákvæmni þáttunar eru áhrif á nákvæmni mörkunar ekki jafnmikil. Munur á 

mörkunarnákvæmni líkananna tveggja er aðeins 0,22 prósentustig, þar sem líkanið þjálfað 

á yngri texta stendur sig betur, en líkanið byggt á dreifðum gögnum hefur hærri nákvæmni 

en þau bæði. 

Þessar tilraunir með orðagreypingar og dreifingu gagna sýna að dreifð gögn og 

notkun BERT-líkans skila þáttunarlíkani með mestri nákvæmni en stöðugt má prófa sig 

áfram með mismunandi breytur við þjálfun. 

3.2.3 Nytsemi þáttunarpípunnar 
Með tilkomu íslenska taugaþáttarans fæst djúp þáttun texta með meiri nákvæmni en hefur 

áður verið í boði. Grunni þáttarinn IceParser skilar meiri nákvæmni en hvað djúpa þáttara 
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varðar er enginn annar taugaþáttari tiltækur, aðeins þáttarar þjálfaðir á samhengisfrjálsri 

mállýsingu sem skila ekki jafnnákvæmri þáttun og sá nýi. Besta líkanið sem fékkst úr 

ofangreindum tilraunum skilar 84,74% F-mælingu en þróun þess er ekki lokið. Gera má 

fleiri tilraunir með mismunandi samsetningu breytna við þjálfun en þar að auki er verið 

að þjálfa BERT-líkan á íslenskum gögnum. Slíkt líkan myndi að öllum líkindum bæta 

nákvæmni þáttunarlíkansins líkt og margmála BERT-líkanið gerði og í því liggur líklega 

mesta bæting þáttunarlíkans. Til að bæta þáttun í heild sinni má einnig gera breytingar á 

öðrum aðgerðum þáttunarpípunnar. Sem dæmi má bæta aðalsetningatókarann því hann 

skiptir setningum ekki alltaf á réttan hátt. Einnig mætti nota annan markara en þann sem 

er innifalinn í Berkeley-taugaþáttaranum, einhvern sem skilar nákvæmari mörkun. Þá 

væri textinn markaður áður en hann er þáttaður og mörkunum varpað yfir í IcePaHC-

mörk. Þáttunarlíkanið tekur þá á móti texta sem er markaður á réttari hátt en það sjálft 

myndi ná og þar af leiðandi er líklegt að þáttunin verði nákvæmari. 

Pípan sem þáttunarlíkanið tilheyrir er í opnum aðgangi til að hægt sé að vinna áfram 

með hana og þróa. Þar sem pípan framkvæmir alla vinnu sem er nauðsynleg til að þátta 

texta er hún aðgengilegri fyrir stærri hóp en ef aðeins um þáttara væri að ræða. Ekki er 

þörf á jafnmikilli sérfræðiþekkingu í forritun og málfræði líkt og þyrfti ef þáttarinn væri 

sjálfstæður og notandi þyrfti að for- og eftirvinna textann sjálfur. Inntak pípunnar er 

hreinn texti sem getur verið annaðhvort sögulegur texti eða samtímatexti, en þar sem 

þáttarinn er þjálfaður á sögulegum trjábanka stendur þetta til boða. Niðurstöður prófana 

sem fjallað var um í kafla 3.2.2 sýna mikilvægi þess að hafa fjölbreytt þjálfunargögn fyrir 

sögulegan texta. Stærð inntakstexta er ekki takmörkuð, en Berkeley-taugaþáttarinn býður 

upp á stuðning fyrir skjákort sem gerir þáttun mun hraðvirkari og því verður mögulegt að 

þátta milljón orða texta. Þáttunarpípan ásamt þjálfuðu þáttunarlíkani er í opnum aðgangi 

og hægt er að nálgast hana á http://hdl.handle.net/20.500.12537/17 eða 

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline undir MIT-leyfi.  
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4 Vélþáttaðir trjábankar 
Líkt og fjallað var um í kafla 3.2.3 má nota þáttunarpípuna til að þjálfa sögulegan texta 

sem og samtímatexta og engar takmarkanir eru á lengd textans. Til að sýna fram á þennan 

möguleika voru tveir vélþáttaðir trjábankar búnir til, einn sem samanstendur af 

sögulegum textum, NeuralMIcePaHC, og annar sem samanstendur af um 500 milljónum 

orða af texta sem er að mestu leyti samtímalegur, IceConTree. Í eftirfarandi köflum verður 

fjallað um þessa trjábanka, hvaða textar þetta eru, hvaðan þeir koma og hver orðafjöldi 

þeirra er. 

4.1 NeuralMIcePaHC 
Sögulegi trjábankinn Machine-Parsed IcePaHC, MIcePaHC, var nýlega búinn til sem 

viðbót við sögulega íslenska trjábankann, IcePaHC. Hann samanstendur af 43 

Íslendingasögum frá 13.–19. öld, vélþáttaðar með þáttunarpípunni IceParsingPipeline 

(Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019) sem fjallað var um í undanfarandi köflum. Þar 

sem uppfærða þáttunarpípan sem hér er kynnt skilar nákvæmari þáttun eru textarnir 

þáttaðir upp á nýtt með henni. Auk þeirra eru níu textar þáttaðir til viðbótar og saman 

mynda þeir trjábankann NeuralMIcePaHC (Þórunn Arnardóttir og Anton Karl Ingason, 

2020b). Með viðbótinni samanstendur trjábankinn af 52 textum frá 13.–20. öld. 

Trjábankinn inniheldur 1.716.429 orð í 167.815 setningum, en í töflu 3 sést hvaða textar 

eru innifaldir í trjábankanum og hversu mörg orð og setningar eru í hverjum þeirra. 

Trjábankinn er í opnum aðgangi og aðgengilegur á http://hdl.handle.net/20.500.12537/20 

eða https://github.com/antonkarl/micepahc með CC-BY-leyfi. 

Textar MIcePaHC voru settir á stafrænt form fyrir upprunalegu þáttunina og þeim er 

því þegar skipt niður í setningar. Til að þátta textana þarf þar af leiðandi ekki að tóka þá 

eftir greinarmerkjum og aðalsetningum, heldur er farið beint í þáttun þeirra. Textarnir 

sem var bætt við eru á hreinu formi og þarf því að tóka þá áður en hægt er að þátta þá. 

Sturlunga og Heimskringla voru fengnar á TEI-formi og þeir textar eru markaðir og 

lemmaðir (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigrún Helgadóttir, 2011) en þær upplýsingar voru 

ekki notaðar fyrir þáttun þeirra. Textunum var varpað yfir á hreint form og síðan sendir 

inn í þáttunarpípuna. Besta þáttunarlíkanið, það sem skilar 84,74% F-mælingu, er notað 

til að þátta textana og þeir eru um leið markaðir í samræmi við IcePaHC-mörkunina. Eftir 

þáttun eru þeir hreinsaðir og lagaðir til svo setningar textanna hafi sömu uppsetningu og 

setningar IcePaHC-trjábankans. Að lokum er auðkenni bætt við hverja setningu sem sýnir 

frá hvaða ári textinn er, hvaða texta setningin tilheyrir, undir hvaða textategund textinn 
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fellur og númer hvað setningin er í textanum. Allir textar trjábankans eru flokkaðir sem 

nar-sag, þ.e. sem frásagnarsögur. Slík auðkenni eru notuð í IcePaHC og Sögulega enska 

trjábankanum og með þeim má nota forrit líkt og CorpusSearch og TGrep til að leita í 

textunum. Snið textanna og auðkenni setninga er mikið notað í megindlegri og/eða 

sögulegri setningafræði og þar af leiðandi verður trjábankinn gagnlegri þegar búið er að 

koma textunum á það snið. 
 

Tafla 3. Textarnir sem eru innifalir í NeuralMIcePaHC ásamt fjölda orða og setninga í hverjum 
þeirra. 

Texti Fjöldi orða Fjöldi setninga 

Egils saga 70.265 5.110 

Heimskringla 260.488 28.987 

Landnáma 42.566 4.520 

Laxdæla saga ásamt Bolla 

þætti Bollasonar 

68.970 6.072 

Eyrbyggja saga – Saga 

Þórnesgina, Eyrbyggja og 

Álftfirðinga 

43.432 3.913 

Heiðarvíga saga 27.438 2.559 

Brennu-Njáls saga 109.882 10.535 

Eiríks saga rauða 8.824 887 

Fóstbræðra saga 35.736 3.313 

Gunnlaugs saga ormstungu 11.402 1.147 

Bandamanna saga 12.380 1.095 

Droplaugarsona saga 10.722 1.112 

Finnboga saga ramma 26.169 2.477 

Hallfreðar saga 

vandræðaskálds (eftir 

Möðruvallabók) 

11.931 1.355 

Kormáks saga 14.716 1.964 

Víga-Glúms saga 25.047 2.270 

Bjarnar saga Hítdælakappa 22.619 2.118 

Færeyinga saga 30.659 2.538 
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Grænlendinga saga 6.671 617 

Grænlendinga þáttur 4.679 440 

Hallfreðar saga 

vandræðaskálds (úr Ólafs 

sögu Tryggvasonar hinni 

mestu) 

13.544 1.326 

Bárðar saga Snæfellsáss 14.724 1.381 

Flóamanna saga 24.683 2.476 

Gísla saga Súrssonar 22.236 2.169 

Gull-Þóris saga 13.511 1.371 

Harðar saga og Hólmverja 22.719 2.250 

Ljósvetninga saga 30.514 2.918 

Reykdæla saga og Víga-

Skútu 

25.838 2.098 

Þórðar saga hreðu 21.368 2.030 

Vatnsdæla saga 32.166 2.825 

Vopnfirðinga saga 10.663 1.057 

Svarfdæla saga 23.337 2.211 

Kjalnesinga saga 12.178 1.163 

Króka-Refs saga 12.357 1.146 

Grettis saga 69.878 6.763 

Hænsna-Þóris saga 9.629 900 

Hrafnkels saga Freysgoða 10.033 911 

Víglundar saga 13.947 1.345 

Fljótsdæla saga 29.932 2.657 

Þorsteins saga hvíta 3.957 404 

Valla-Ljóts saga 7.667 729 

Gunnars saga 

Keldugnúpsfífls 

11.359 1.170 

Hávarðar saga Ísfirðings 17.586 1.720 

Þorsteins saga Síðu-

Hallssonar 

5.900 495 

Hrana saga hrings 6.813 448 
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Piltur og stúlka 62.900 5.711 

Maður og kona 104.178 9.091 

Brynjólfur biskup 

Sveinsson 

86.061 9.404 

Upp við fossa 65.292 6.690 

Borgir 24.073 2.701 

Anna frá Stóruborg 62.862 7.206 

Samtals 1.716.429 167.815 
 

Textarnir eru með nútímastafsetningu en þó koma myndirnar mjök, ok og ek fyrir. 

Þáttun fornafnsins ek er í flestum tilfellum rétt en þáttun orðanna mjök og ok er mjög 

breytileg. Þeim var þess vegna skipt út fyrir mjög og og í öllum tilfellum og textinn síðan 

þáttaður. Það sama var ekki gert við ek þar sem það er oftast þáttað rétt. Eftir breytinguna 

eru mjög og og í meirihluta tilfella þáttuð rétt. Ekki eru allar setningar trjábankans rétt 

þáttaðar, líkt og gera má ráð fyrir þegar um vélþáttaðan trjábanka er að ræða. Á mynd 15 

er dæmi um setningar sem eru ekki rétt þáttaðar. Skipting í setningar er ekki rétt og þar 

af leiðandi verður þáttunin ekki rétt, en þetta ætti aðeins að vera ein setning. Fyrri 

skiptingin veldur því að tilvísunarsetningin rofnar og seinni skiptingin veldur því að 

nafnorðið nauðsynjar er ekki talið með í forsetningarliðnum. Þá ætti frumlag 

setningarinnar allrar að vera þeir en í þriðju setningunni er nauðsynjar, sem ætti að vera 

í forsetningarliðnum, talið vera frumlag. Á þennan hátt geta skref þáttunarpípunnar haft 

áhrif hvort á annað og valdið því að úttak seinni skrefa verður rangt. 
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4.2 IceConTree 
Risamálheildin8 er málheild sem inniheldur meira en einn milljarð orða sem eru mörkuð 

og lemmuð (Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, 

Starkaður Barkarson og Jón Guðnason, 2018). Meirihluti málheildarinnar er 

samtímatexti, þótt einnig séu textar frá 13. öld og 17.–20. öld. Málheildin samanstendur 

af opinberum textum, fjölmiðlatextum, útgefnum bókum, o.fl. Vegna leyfismála er henni 

skipt í tvennt, annars vegar í hluta sem veittur er aðgangur að með sérstöku leyfi og hins 

vegar í hluta sem veittur er aðgangur að með CC-BY-leyfi. Við þáttun 

Risamálheildarinnar er síðarnefndi hluti hennar notaður, en þar er um 43% af 

heildarfjölda lesmálsorða sem gerir um 540 milljón orð. Til þess hluta teljast opinberir 

textar, Alþingisræður, lög og dómar, fjölmiðlatextar, svo sem uppskrifað sjónvarps- og 

útvarpsefni og fréttatextar, og textar af Wikipedia. Við gerð málheildarinnar var notast 

við vélrænar aðferðir við skiptingu textans í setningar og lesmálsorð, mörkun hans og 

 
8 Texta Risamálheildarinnar má nálgast á http://www.malfong.is/?pg=rmh2018 en notendaviðmót er 
einnig í boði á 
https://malheildir.arnastofnun.is/?mode=rmh2018#?stats_reduce=word&isCaseInsensitive&searchBy=wo
rd&cqp=%5B%5D  

Mynd 15. Dæmi um setningar í NeuralMIcePaHC sem eru ekki rétt þáttaðar. 
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lemmun. Markamengið sem notast var við er endurskoðað markamengi Íslenskrar 

orðtíðnibókar. 

Risamálheildin nýtist bæði til setningafræðilegra rannsókna og við þróun 

máltæknibúnaðar, en fjöldi lesmálsorða og sú staðreynd að málheildin innihaldi að mestu 

leyti samtímatexta gerir hana svo gagnlega. Mállíkön byggð á málheildinni verða 

nákvæmari þar sem einstaka orð eða setningar fá ekki of mikið vægi líkt og væri ef 

málheildin væri minni. Þar að auki eru meiri líkur á að setningafræðileg fyrirbæri finnist 

í henni auk þess sem málfræði textanna endurspeglar nútímaíslensku. Þáttuð 

Risamálheild, jafnvel þótt aðeins hluti hennar sé þáttaður, verður að einum stærsta opna 

vélþáttaða liðgerðartrjábanka sem er í boði á þeim tíma sem umfjöllunin er skrifuð. Þann 

trjábanka má nota við þróun máltæknibúnaðar og til setningafræðilegra rannsókna og 

hann hefur sömu kosti og Risamálheildin vegna stærðar sinnar og gerð texta. Íslenski 

samtímatrjábankinn IceConTree (Þórunn Arnardóttir, Anton Karl Ingason, Steinþór 

Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Starkaður Barkarson og Jón 

Guðnason, 2020) er gefinn út í opnu leyfi og er aðgengilegur á 

http://hdl.handle.net/20.500.12537/21 með CC-BY-leyfi. 

Við þáttun þess hluta Risamálheildarinnar sem fyrr var nefndur eru textarnir keyrðir 

gegnum alla þáttunarpípuna sem kynnt var í kafla 3. Textar málheildarinnar eru á TEI-

formi en þeim er breytt yfir í textaform þannig að texti hvers skjals er lesinn inn sem ein 

lína. Þannig tekur þáttunarpípan við textanum og tókar eftir greinarmerkjum og síðan 

aðalsetningum. Því næst eru setningarnar þáttaðar og um leið markaðar, en úttakstextinn 

er markaður í samræmi við IcePaHC-mörkin en ekki mörk Risamálheildarinnar. Þar sem 

þáttunarlíkanið inniheldur BERT-líkan getur setning ekki innihaldið meira en 512 tóka 

og setningum sem innihalda fleiri tóka er því sleppt. Þetta á við um fleiri setningar en ella 

þar sem sumir textanna innihalda ósýnileg tákn og er helsta ástæða þess að fjöldi orða í 

trjábankanum er um 524 milljónir en ekki um 540 milljónir, sem er heildarfjöldi orða í 

þessum hluta Risamálheildarinnar.  

Aukaskref þarf í eftirvinnslunni svo hægt sé að laga uppsetningu setninganna en það 

felst í því að laga sviga setninga sem ekki eru samhverfir eða sleppa setningum sem 

innihalda ósamhverfa sviga. Leitast er við að laga svigana og í flestum tilfellum þarf 

einungis að sleppa eða bæta við einum sviga aftast í setningu en ef of mikil ósamhverfa 

er til staðar er setningunni sleppt. Þessu skrefi er bætt við þar sem CorpusSearch-skipunin, 

sem breytir sniði textans, les ekki inn setningar ef svigar eru ósamhverfir. Þáttaði og 

markaði textinn er síðan lagaður til svo hann sé á réttu formi og auðkenni bætt við hverja 
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setningu á sama hátt og gert er við setningar NeuralMIcePaHC-trjábankans. Auðkennið 

sýnir frá hvaða ári setning er, hvaða texta hún tilheyrir, undir hvaða textategund hún fellur 

og númer hvað hún er í textanum. Eftirfarandi textategundir eru notaðar í trjábankanum: 

- par: þingtextar 

- spe: ræða 

- law: lagatexti 

- med: fjölmiðlatexti 

- rad: útvarpstexti 

- onl: veftexti 

- tel: sjónvarpstexti 

- enc: texti úr alfræðiriti 

Þessi vinna skilar af sér trjábanka sem inniheldur 524.601.329 orð í 29.929.132 

setningum, en í töflu 4 sést hvaða textar tilheyra trjábankanum og hversu mörg orð og 

setningar eru í hverjum þeirra. 
 

Tafla 4. Textar IceConTree ásamt fjölda orða og setninga í hverjum þeirra. 

Texti Fjöldi orða Fjöldi setninga 

Alþingisræður 204.138.697 10.816.072 

Alþingislög 18.455.278 947.260 

Bylgjan 7.198.192 408.758 

Dómstólar 38.690.939 1.965.448 

Hæstiréttur 44.798.287 2.240.605 

Rás 1 og 2 20.532.681 1.227.360 

Rás 1 211.492 11.878 

Rás 2 1.064 58 

RÚV 49.295.376 3.223.437 

Silfur Egils 2.786.902 189.959 

Sjónvarpið 14.149.530 881.105 

Stöð 2 11.191.076 679.020 

Vísir  107.064.344 6.891.150 

Wikipedia 6.087.471 447.022 

Samtals 524.601.329 29.929.132 
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5 Lokaorð 
Hér hefur verið fjallað um gerð íslensks þáttunarlíkans af Berkeley-taugaþáttaranum með 

því að þjálfa það á sögulega íslenska trjábankanum, IcePaHC. Fjallað var um þáttunarpípu 

sem líkanið tilheyrir og hvernig hún hefur verið notuð til að búa til nýja íslenska trjábanka. 

Þáttunarlíkanið þáttar bæði og markar texta og skilar 84,74% F-mælingu og 94,04% 

mörkunarnákvæmni. Það var þjálfað með hjálp orðagreypinga, margmála BERT-líkans 

sem er þjálfað á 104 tungumálum, þar með talið íslensku. Þjálfunargögnin hafa dreifðan 

aldur, þ.e. tryggt er að textar frá öllum öldum tilheyri þeim. Þáttunarlíkanið þáttar 31,5 

setningu á sekúndu þegar það er keyrt á NVIDIA V100 skjákorti á Linux-stýrikerfi og 

tilheyrir þáttunarpípu sem inniheldur öll nauðsynleg skref fyrir þáttun texta. 

Pípan tekur inn hreinan íslenskan texta og tókar hann bæði eftir greinarmerkjum og 

aðalsetningum. Því næst er textinn þáttaður og um leið markaður og þá taka við 

minniháttar skref við eftirvinnslu textans. Pípan er gefin út í opnu leyfi og verður til þess 

að stærri hópur fólks getur þáttað texta því sérfræðiþekking í forritun eða málfræði er ekki 

nauðsynleg. Þannig geta fleiri nýtt sér þáttunarlíkanið og jafnvel búið til nýja trjábanka, 

en þar sem þáttunarlíkanið er hraðvirkt má þátta meiri fjölda orða og hægt er að búa til 

stærri trjábanka. Sýnt er fram á þetta með gerð tveggja nýrra íslenskra trjábanka, annars 

vegar sögulegs og hins vegar samtímalegs. Sá sögulegi, NeuralMIcePaHC, inniheldur 

texta frá 13.–20. öld og um 1,7 milljón orða. Samtímalegi trjábankinn IceConTree 

inniheldur texta úr Risamálheildinni, t.d. Alþingisræður og fréttatexta, og um 520 milljón 

orða. Öll gögn sem komið hafa úr þessari vinnu, bæði þáttunarpípan og báðir trjábankar, 

eru gefin út með opnu leyfi svo þau nýtist sem flestum. 

Þessi gögn má nota við þróun frekari máltæknihugbúnaðar, bæði er hægt að þróa 

þáttunarpípuna frekar til að ná betri nákvæmni og nýta trjábankana í ýmsa vinnu. Auk 

þess má búa til fleiri trjábanka með pípunni eða þátta einungis lítinn texta til ýmissa nota. 

Trjábankarnir nýtast einnig til málfræðilegra nota, t.d. við setningafræðirannsóknir, og 

gögnin valda því að þáttaður íslenskur texti verður auðfenginn fyrir stærri hóp fólks. Þessi 

vinna mun vonandi valda því að íslenska haldi í við tækniþróanir og hjálpa þannig til við 

að gera íslensku gjaldgenga í stafrænum heimi.  
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Viðauki 
Til að þjálfa líkan af Berkeley-taugaþáttaranum þarf að hafa ýmislegt í huga. Þar sem 

notast er við tauganet þarf að hafa aðgang að öflugri tölvu eða klasa því þjálfun tauganeta 

tekur mikinn tíma og pláss. Fyrst þarf að ná í öll nauðsynleg gögn og forrit en 

leiðbeiningar um það eru á GitHub-síðunni https://github.com/nikitakit/self-attentive-

parser. Tryggja verður að réttar útgáfur af öllum forritum séu til staðar og í sumum 

tilfellum þarf að nota eldri útgáfur sumra forrita. Ef hugbúnaðurinn er settur upp á klasa 

þarf að gæta þess að sama útgáfa af Python sé alltaf hlaðin ef pip er notað til að setja upp 

forrit. Sú útgáfa af Python sem notuð er við uppsetningu er síðan notuð í öllum skipunum 

sem tengjast þáttaranum, hvort sem það er til að þjálfa þáttunarlíkan, prófa það eða þátta 

texta. 

Þegar Berkeley-taugaþáttarinn hefur verið settur upp og öll nauðsynleg forrit eru til 

staðar er hægt að hugsa um þjálfunar-, þróunar- og prófunargögn. Ef nógu mikið af 

gögnum eru fáanleg er hægt að skipta þeim þannig að 80% þeirra fari í þjálfunargögn, 

10% í þróunargögn og 10% í prófunargögn, líkt og gert var hér við IcePaHC-trjábankann. 

Tryggja verður að allar hríslur séu réttar og þannig nothæfar fyrir þjálfun en í þessu tilfelli 

var hluti hríslanna ekki nothæfur. Kallað er á skriftuna trees.py til að lesa inn hríslur 

þjálfunargagnanna en hér kom upp sú villa að lið væri ekki lokað með hægri sviga, þ.e. ), 

þó viðkomandi setning innihéldi samhverfa sviga. Hjá þessu var komist með því að klippa 

sundur þjálfunargögnin, athuga hvar villan kæmi upp og sleppa þeim setningum sem ollu 

þessari villu. Þá var hægt að þjálfa þáttunarlíkan og prófa sig áfram með breytur. 

Margar breytur eru í boði í hugbúnaðinum, t.d. er hægt að velja hversu oft 

þjálfunaralgrímið fer gegnum öll þjálfunargögnin (e. epoch), hvort mörk séu notuð til að 

þjálfa markara, hvort orðagreypingarlíkan sé notað og þá hvaða. Ef ekki er valið hversu 

oft þjálfunaralgrímið fer gegnum öll þjálfunargögnin gerist það þar til líkanið er hætt að 

bæta sig. Til að gera þetta verður að tryggja að öflug tölva sé notuð því þetta geta verið 

um 100 umferðir sem tekur nokkra daga ef skjákort er ekki notað. Tryggja verður að 

nægur tími sé til að prófa ýmsar breytur en í þessu tilfelli var byggt á upplýsingum frá 

höfundum taugaþáttarans um hvaða breytur gæfu góðan árangur og unnið með þær þar til 

nákvæmni þáttarans var orðin ásættanleg. 

Þegar þáttunarlíkan er tilbúið má prófa það með þeim leiðum sem er lýst á GitHub-

síðunni og síðan er hægt að þátta texta. Í flestum tilfellum koma engar flækjur upp þegar 

stuttur texti er þáttaður en eftir því sem hann lengist aukast líkurnar á að þáttun virki ekki. 
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Við þáttun textanna sem tilheyra NeuralMIcePaHC komu engar flækjur upp en það sama 

átti ekki við um þáttun Risamálheildarinnar. Fyrst þurfti að lesa inn textann frá TEI-skrám 

málheildarinnar og þá þarf að tryggja að lestur sé réttur og að engar aukaupplýsingar komi 

með. Þetta er hægara sagt en gert þegar svo mikill fjöldi texta er lesinn inn en með 

stikkprufum má sjá hvort eitthvað lesist rangt inn og þá hvað. Þegar hreinir textar eru 

tilbúnir má síðan þátta þá.  

Þar sem BERT-orðagreypingarlíkan var notað við þjálfun þáttunarlíkansins gátu 

setningar sem átti að þátta ekki innihaldið meira en 512 tóka. Til að grípa þessa villu 

snemma eru setningar sem innihalda meiri en 512 tóka síaðar út strax eftir að þær hafa 

verið lesnar inn og áður en farið er að vinna með þær. Þessi lausn leysir ekki alla þáttunina 

heldur kemur einnig upp villa þegar tókum er varpað yfir í auðkenni til að BERT geti 

unnið með þau. Hér kemur upp villa í parse_nk.py þar sem fjöldi staka í listum var ekki 

sá sami því tóki var ekki til staðar en hugbúnaðurinn greindi samt orð. Þetta var lagað 

með því að bæta táknum fyrir hvern tóka við tvo lista þannig að forritið greindi tóka í 

samræmi við orðið. Síðasta villan sem kom upp við þáttun Risamálheildarinnar tengist 

því að þinlar (e. tensors) sem á að sameina eru ekki jafnstórir og því er ekki hægt að 

sameina þá. Þetta er leyst með því að staðla þá þannig þær séu jafnstórir. Í öllum tilfellum 

er annar þinillinn aðeins einu númeri stærri en hinn og þessi villa gæti því verið sökum 

þess að tákni fyrir tóka var bætt við í villumeðhöndluninni sem var rædd síðast. Ef 

þinlarnir eru misstórir er sá minni stækkaður í samræmi við stærð stærri þinilsins. 

Fyrrnefndar villur eru aðeins brot þeirra villna sem geta komið upp í þjálfun 

þáttunarlíkans og notkun þess. Þessar útskýringar aðstoða þó vonandi við meðhöndlun 

ofangreindra villna og geta beint notanda í rétta átt. 


