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Þakkir

Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Antoni Karli Ingasyni, fyrir góða leiðsögn og sam-
starf við gerð þessarar ritgerðar. Þá vil ég þakka öllum þeim sem hafa komið að námsferli
mínum í máltækninni, ekki síst Katrínu Maríu Víðisdóttur sem hélt utan um allt umsóknar-
ferlið þegar ég tók þá ákvörðun að halda áfram náminu í Háskóla Íslands eftir eitt námsár
í Gautaborgarháskóla. Þá fær Eiríkur Rögnvaldsson sérstakar þakkir fyrir að vekja áhuga
minn á námsefninu og þörfinni á framþróun í íslenskri máltækni. Foreldrum mínum þakka
ég þann óbilandi stuðning sem þau hafa alltaf sýnt mér. Að lokum þakka ég öllum þeim
sem hafa hvatt mig áfram á einn eða annan hátt. Án ykkar hefði þessi ritgerð aldrei orðið
að veruleika. Takk fyrir allt.
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Ágrip

Í þessari ritgerð verður fjallað um samhengisháða sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu, smíði
og útgáfu Íslensku ruglingsmengjamálheildarinnar og gagnanámstilraunir sem gerðar voru
á henni. Ruglingsmengi eru hljómlík orðapör sem líklegt er að ruglist saman í stafsetningu,
t.a.m. leyti og leiti, sýna og sína eða komin og kominn. Í gagnanámstilraunum sem byggja
á notkun ruglingsmengja eru þáttavigrar myndaðir úr setningafræðilegum eða merkingar-
fræðilegum eiginleikum setningadæma sem innihalda orðin úr ruglingsmengi og flokkari
þjálfaður til þess að aðgreina samhengi orðanna sjálfvirkt hvort frá öðru. Með því er hægt
að smíða leiðréttingarbúnað sem greinir ekki aðeins stakorðavillur sem ekki finnast í orða-
bók, heldur einnig raunorðavillur þar sem raunverulegu orði hefur fyrir mistök verið skipt
út fyrir annað, raunverulegt orð.

Íslenska ruglingsmengjamálheildin inniheldur 27 flokka hljómlíkra orðapara, en orðin í
mengjunum eru einni bókstafsbreytingu hvort frá öðru. Málheildin inniheldur orðalista
með pörum hvers flokks fyrir sig ásamt öllum þeim setningadæmum sem finnast með
viðkomandi orðum í Risamálheildinni. Þá er einnig að finna þar yfirlitstöflur með upp–
lýsingum um tíðni hvers pars innan Risamálheildarinnar, auk þess sem athugað er hvort
orðin innan hvers pars eru setningafræðilega eða merkingarfræðilega aðgreind. Málheildin
hefur verið gefin út í opnum aðgangi á íslensku varðveislusafni evrópska rannsóknarinn-
viðaverkefnisins CLARIN og er því öllum aðgengileg sem vilja gera sínar eigin athuganir.

Í þeim gagnanámstilraunum sem voru unnar við gerð þessarar ritgerðar voru tvær gerð-
ir þáttasöfnunar og þrjár gerðir flokkara prófaðar á gögnum Íslensku ruglingsmengjamál-
heildarinnar. Niðurstöður tilraunanna sýna að sjálfvirk þáttasöfnun byggð á tíðniupplýs-
ingum úr umhverfi markorðsins skilar nokkuð betri mælingum en handsmíðuð þáttasöfnun
byggð á málfræðireglum á borð við hvort markorðið standi nálægt persónubeygðri sögn.
Regluþættirnir virka best á orð sem eru setningafræðilega aðgreind, en sjálfvirka þátta-
söfnunin virkar best á orð sem eru merkingarfræðilega aðgreind. Þá virðast ákvörðunartré
og tauganetsflokkarar skila bestum niðurstöðum með handsmíðuðum þáttum, en lógístíska
aðhvarfsgreiningin og tauganetið með sjálfvirkri þáttasöfnun.
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1 Inngangur

Eitt af elstu viðfangsefnum máltækninnar er sjálfvirk stafsetningarleiðrétting, en fyrstu
ensku leiðréttingarforritin urðu til á fimmta áratugnum (Damerau, 1964; Riseman og Han-
son, 1974; McIlroy, 1982). Hugmyndin á bakvið einföldustu gerð leiðréttingarbúnaðar
er að taka texta, skipta honum upp í orð og bera hvert einstakt orð saman við fyrirfram
skilgreindan orðaforða búnaðarins. Sé orðið ekki til í orðaforðanum birtast notandanum
villuskilaboð á skjánum. Búnaður af þessu tagi er afar hentugur til þess að greina innsláttar-
villur og villur sem leiða til þess að orðleysur eru myndaðar en hann dugar ekki í öllum til-
fellum. Svokallaðar raunvillur eru ritvillur sem verða til þegar raunverulegu orði er vegna
mistaka ruglað saman við annað, raunverulegt orð sem á ekki við í samhenginu. Dæmi
um slíka villu er t.a.m. þegar leyti er ruglað saman við leiti, forvitinn er ruglað saman við
forvitin og þegar sýna er ruglað saman við sína. Þar sem bæði orðin eru til í orðabók leið-
réttingarbúnaðarins skilgreinir hann ranga orðið ekki sem villu og því ólíklegt að notandi
sem reiðir sig á sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu taki eftir því þegar villan sleppur í gegn.
Til þess að takast á við slík tilfelli er því nauðsynlegt að skoða í hvaða samhengi orðið
birtist.

Ein af þeim aðferðum sem eru notaðar við samhengisháða sjálfvirka stafsetningarleiðrétt-
ingu er að skilgreina svokölluð ruglingsmengi (e. confusion set) sem innihalda orðapör
sem er líklegt að sé ruglað saman vegna þess hversu hljómlík þau eru. Dæmi um slík pör
eru t.d. ver / verr, genginn / gengin og líður / lýður. Vélræn gagnanámsalgrím eru síðan
þjálfuð á setningadæmum sem innihalda orðin í ruglingsmenginu sem er til skoðunar í það
skiptið, en þáttavigrar eru myndaðir með tilteknum aðferðum úr fyrirfram skilgreindum
glugga af málfræðilegu og merkingarfræðilegu samhengi viðkomandi setningadæma. Þá
verða til pósitíf og negatíf dæmi um það hvaða þættir eiga við um samhengi hvers orðs sem
algrímið notar til þess að læra hvers konar þættir eiga við um samhengi hvors orðs fyrir
sig. Eftir að þjálfun lýkur reynir algrímið að spá fyrir um það hvaða orð er rétt í hverju
samhengi miðað við þá þætti sem finnast í setningadæmum sem það hefur ekki séð fyrr.

Árið 2009 unnu nokkrir vísindamenn frá Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum rannsókn á notkun ruglingsmengja í sjálf-
virkri stafsetningaleiðréttingu á íslensku (Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur
Rögnvaldsson, Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir, 2009). Þáttasöfnun setningadæmana
fór fram með blöndu af tölfræðilegum og málfræðilegum aðferðum. Samanburðarlíkanið
(e. baseline model) sem þau notuðu var flokkari sem velur alltaf algengari kostinn í rugl-
ingsmengi. Þau báru niðurstöður þess saman við niðurstöður sínar úr Winnow og Naive
Bayes flokkurum. Notkun beggja flokkara bar umtalsvert betri árangur en samanburðar-
líkanið, en Naive Bayes flokkarinn sýndi um 87% nákvæmni og Winnow flokkarinn um
81% nákvæmni borið saman við tæplega 65% nákvæmni viðmiðunarflokkarans. Þessar til-
raunir voru þó unnar með mun smærra gagnasafn til grundvallar en er nú í boði eftir útgáfu
Risamálheildarinnar (Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur Rögnvaldsson,
Starkarður Barkarson og Jón Guðnason, 2018) og er markmið þessarar ritgerðar því að
auka við tilraunir þeirra með notkun stærra gagnasafns og annarra gagnanámsalgríma.

Fyrsti hluti ritgerðarinnar lýsir rannsóknum og tilraunum sem hafa verið gerðar á notkun
ruglingsmengja í stafsetningarleiðréttingu, bæði hvað varðar íslensku og önnur tungumál
á borð við ensku þar sem þróunin er komin lengra en í íslenskunni. Ólíkar aðferðir eru
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kannaðar bæði hvað varðar þáttasöfnun og sjálfvirka aðgreiningu orðapara innan ruglings-
mengja. Saga þeirra er rakin í stuttu máli og lagt mat á það hvaða aðferðir hafa gefið
bestar niðurstöður í gegnum tíðina. Sérstök áhersla verður á að kanna muninn á niður-
stöðum sem byggja á handsmíðuðum þáttasafnara (e. feature extractor) annars vegar og
sjálfvirkri þáttasöfnun hinsvegar. Annar hluti ritgerðarinnar snýr að smíði Íslensku rugl-
ingsmengjamálheildarinnar, sem er aðalafurð þessa verkefnis. Málheildin inniheldur 27
flokka íslenskra ruglingsmengja sem voru valdir út frá ýmsum þáttum, m.a. algengi þeirra
í málinu og ætluðu flækjustigi þeirra fyrir lesblinda einstaklinga eða fólk sem talar íslensku
sem annað mál. Flokkunum verða gerð skil ásamt tæknilegum atriðum er snúa að smíði og
birtingu málheildarinnar, auk þess sem rætt verður um gildi þess að dreifa slíkum gagna-
söfnum í opnum aðgangi.

Í síðasta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þær gagnanámstilraunir sem gerðar voru
í tengslum við birtingu Íslensku ruglingsmengjamálheildarinnar. Fjallað verður um fram-
kvæmd og uppbyggingu tilraunanna með mismunandi tegundum flokkara, niðurstöður þeirra
og mat á þeim. Noktun þriggja flokkara verður borin saman, en þeir eru ákvörðunartré (e.
decision tree), lógístískur aðhvarfsflokkari (e. logistic regression classifier) og marglaga
skynjunarnet (e. multi–layer perceptron). Frammistaða þeirra er metin annars vegar á
þáttavigrum sem myndaðir eru með handsmíðuðum málfræðireglum og hinsvegar úr þátta-
vigrum mynduðum með svokallaðri orðaskjóðuaðferð (e. bag–of–words) sem byggir á
sjálfvirkri söfnun á tíðniupplýsingum. Sérstaklega verða bornar saman niðurstöður sem
fást með sundurlægum ruglingsmengjum, þ.e. þegar orðin í menginu eiga ekkert málfræði-
legt mark sameiginlegt (þau standa aldrei í sama setningafræðilega samhenginu), ruglings-
mengjum þar sem öll mörk beggja orða eru nákvæmlega eins (þau standa alltaf í sama
setningafræðilega samhenginu), og mengjum þar sem hvorugt á við (orðin deila sumum
mörkum en ekki öllum). Þá verður lagt mat á hvaða aðferðir virka best, hverjar virka síður
og hvers vegna.

Niðurstöður tilraunanna benda til þess að þegar handsmíðuðum þáttasafnara er beitt náist
mestur árangur með orðapör þar sem aðgreining orðana er setningafræðileg (ég vil / hann
vill), en með sjálfvirkri þáttasöfnun næst bestur árangur á orðum sem eru merkingarfræði-
lega aðgreind (þótt hann byði / þótt hann biði). Þetta bendir til þess að upplýsingar um tíðni
þeirra orða sem koma oft fyrir í samhengi markorðsins geti fangað merkingu þess að ein-
hverju leyti, en á hinn bóginn tapast með þeirri aðferð mikilvægar upplýsingar um orðaröð
og setningaskipan. Það er lítill munur á frammistöðu ákvörðunartrésins og tauganetsins
þegar málfræðiþættirnir eru notaðir. Þegar sjálfvirkri þáttasöfnun er beitt standa aftur á
móti lógístíski aðhvarfsflokkarinn og tauganetið sig best. Þá nást betri niðurstöður almennt
með sjálfvirkri þáttasöfnun.

Í beygingarfræðilega flóknum tungumálum eins og íslensku er þörfin fyrir samhengisháða
sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu jafnvel enn meiri en í einfaldari málum, enda er munur á
milli málfræðilegra kynja (t.d. lítill / lítil) eða falla (t.d. morgunn / morgun) oft mjög lítill og
til þess fallinn að valda ruglingi, ekki síst hjá lesblindu fólki og fólki sem talar íslensku sem
annað mál. Eitt af þeim kjarnaverkefnum sem lýst er í máltækniáætlun fyrir íslensku 2018–
2022 er einmitt íslenskur málrýnir (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór
Steingrímsson, 2017). Þar segir m.a. að: „[í]slenskur málrýnir [verði] þróaður til þess að
bera kennsl á og leiðrétta ritvillur. Hann mun greina málfræðilegt og merkingarfræðilegt
samhengi og þannig ráða við mun fleiri villur en nú er mögulegt“ (bls. 87). Íslenska
ruglingsmengjamálheildin er eitt skref í þeirri þróun.
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2 Bakgrunnur

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið ruglingsmengi, hvað felst í því og til hvers þau
eru notuð. Fjallað verður um fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar á notkun ruglings-
mengja í sjálfvirkri stafsetningu, bæði á erlendum tungumálum og á íslensku. Þá verður
lagt mat á það hvaða aðferðir hafa skilað góðum árangri í gegnum tíðina.

2.1 Rannsóknir á ensku

Í grein frá 1980 fjallar Peterson um þróunina sem hafði þá þegar átt sér stað í hönnun og út-
gáfu sjálfvirkrar stafsetningarleiðréttingar. Það höfðu áður verið gerðar tilraunir með slíkan
búnað fyrir sérhæfða texta, m.a. nöfn farþega einstakra flugfélaga eða breytuheiti ákveð-
inna forritunartungumála, en fyrirtæki á borð við IBM fóru nú að hanna leiðréttingarbúnað
sem nýttist á almennari texta (Peterson, 1980, bls. 676). TYPO–forritið sem var hannað
fyrir UNIX–stýrikerfi skoðaði tvístæður og þrístæður bókstafa í enskum texta. Ef einhver
stæðanna í textanum hafði sérstaklega lága tíðni var dregin sú ályktun að um villu væri að
ræða. Forritið SPELL, sem var hannað fyrir DEC–10 tölvur árið 1971, fletti hverju orði
viðkomandi texta upp í fyrirfram skilgreindri orðabók. Ef orðið fannst ekki í orðabókinni
fékk notandinn villuskilaboð (Peterson, 1980, bls. 678–679). Þess háttar algrím eru notuð
enn í dag í sjálfvirkri stafsetningarleiðréttingu, en eftir því sem tölvubúnaður hefur orðið
öflugri hefur umfang orðabókarinnar aukist.

Í grein sinni frá 1986 heldur Peterson áfram að fjalla um stöðu sjálfvirkar stafsetningar-
leiðréttingar og helstu takmarkanir hennar. Peterson nefnir tvær gerðir mistaka sem leið-
réttingarbúnaður getur gert: að hafna orði sem er rétt stafsett og að samþykkja orð sem er í
raun rangt stafsett (Peterson, 1986, bls. 633). Fyrri mistökin orsakast af því að orðið finnst
ekki í orðabók búnaðarins og er því álitið villa. Slík mistök er auðvelt að lagfæra með því
að bjóða notandanum upp á að bæta orðinu sjálfur inn í orðabók búnaðarins. Hin mistökin,
þ.e. þegar orð sem er rangt stafsett sleppur í gegnum búnaðinn án þess að notandinn fái
villuskilaboð, eru mun alvarlegri. Þau orsakast af því þegar notandinn ætlar sér að skrifa
ákveðið orð, en vegna mistaka í innslætti eða stafsetningu verður til annað, raunverulegt orð
sem finnst einnig í orðabók búnaðarins. Dæmi um slíka villu væri þegar notandinn ætlar
sér að skrifa orðið bók en skrifar þess í stað orðið ból, vegna þess hversu nálægt þessir stafir
eru á lyklaborði. Annað dæmi væri þegar notandinn ætlar sér að skrifa orðið leyti en skrifar
þess í stað orðið leiti, enda hljóma þessi orð nákvæmlega eins í framburði þó að merkingin
sé ólík. Eina leiðin til þess að leiðrétta slíkar villur er því að skoða setningafræðilegt og
merkingarlegt samhengi orðsins.

Í þessum tilgangi er líklega algengast að notast við flokkara. Flokkarar eru gagnanáms-
algrím sem hafa þann tilgang að læra almennar reglur sem tengja athuganir (eða þætti)
við rétta flokka. Þjálfun flokkarans felst í að hann athugar hvort fyrirfram ákveðnir þættir
fyrirfinnast í setningadæmum (eða öðru sem er skoðað) og tengir það hvaða flokki dæmið
tilheyrir. Þegar þjálfuninni er lokið reynir flokkarinn svo að spá fyrir um það hvaða flokki
önnur setningadæmi tilheyra, sem flokkarinn hefur ekki séð áður, með því að athuga hvaða
þættir fyrirfinnast í þeim (Liu, 2017, bls. 58). Þættirnir geta verið af ýmsum toga eftir því í
hverju verkefni flokkarans felst. Sem dæmi gæti flokkari sem reynir að greina á milli ólíkra
blómategunda skoðað lengd og þykkt blaðanna, flokkari sem reynir að greina hvort ákveðið
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dýr sé hundur eða köttur gæti skoðað hæð og þyngd viðkomandi dýrs, flokkari sem reynir
að skera úr um hvert myndefnið er á ljósmynd getur skoðað form, liti og lögun þess og svo
framvegis.

Til eru þrjár tegundir flokkara, en þær skilgreinast af því hvers konar úttök eru möguleg við
notkun þeirra. Tvígildisflokkarar flokka athuganir sínar í einn tveggja mögulegra flokka.
Dæmi um notagildi slíkra flokkara er að athuga hvort að ný skilaboð sem notandi fær send
falli undir ruslpóst eða ekki með því að skoða hvers konar orðaforði birtist í skilaboðunum.
Slíkir flokkarar eru jafnframt notaðir til þess að ákvarða hvort sjúklingar sem hafa farið í
segulómun falli í áhættuhóp vegna krabbameins eða ekki. Fjölgildisflokkarar flokka athug-
anir sínar í fleiri flokka en tvo. Dæmi um notagildi þeirra er t.a.m. að lesa handskrifuð
póstnúmer og flokka bréf eftir áfangastað þeirra. Annað dæmi væri að flokka skjöl eftir því
um hvers konar texta er að ræða (t.a.m. auglýsingar, opinberir textar eða bókmenntatextar).
Þriðja tegund flokkara er svo marggildisflokkarar, þar sem fleiri en einn flokkur er mögu-
legur fyrir hverja athugun. Slíkur flokkari gæti t.a.m. athugað hvort að ljósmynd innihaldi
bæði manneskju og sólarlag, eða hvort bók falli undir fleiri en eina bókmenntastefnu (Liu,
2017, bls. 59). Í stafsetningarleiðréttingu eru tvígildisflokkarar oftast notaðir til að skera úr
um hvort um raunvillu er að ræða eða ekki.

Fjórir mælikvarðar eru notaðir til þess að meta frammistöðu flokkara og annarra gagna-
námsalgríma. Í fyrsta lagi er nákvæmni þeirra (e. accuracy) metin. Námkvæmnishlutfallið
segir fyrir um það, í þessari tilraun, hversu oft flokkarinn spáir rétt um orðið sem á við í
viðkomandi setningardæmi. 99% nákvæmnishlutfall þýðir með öðrum orðum að í 99 til-
fellum af hverjum 100 hafi flokkarinn komist að réttri niðurstöðu. Slíkt hlutfall væri að
sjálfsögðu gott, en það segir ekki alla söguna. Hittnihlutfall flokkarans (e. precision) segir
til um það hversu oft það á í raun og veru við, þegar flokkarinn spáir að orð númer 1 sé rétt
í samhengi setningarinnar. Heimt flokkarans (e. recall) er aftur á móti fólgin í því hversu
mörgum tilfellum flokkarinn kemst að niðurstöðu um að orð númer 1 sé rétt í samhenginu
þegar það svo er í raun og veru (Liu, 2017, bls. 79–80). Það má því segja að hittni og heimt
flokkarans skipti að sumu leyti meira máli en nákvæmnin, þar sem þau hlutföll sýna betur í
hversu mörgum tilfellum flokkarinn gerir mistök. F–gildi flokkarans sýnir síðan jafnvægið
á milli hittni og heimtar hans. Skýringarmynd 1 hér fyrir neðan sýnir á myndrænan hátt
hvernig þessir mælikvarðar virka á orðaparið sýna / sína.

Mynd 1: Hér má sjá hvernig mælikvarðarnir eru reiknaðir.
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Árið 1996 lögðu Golding og Schabes til notkun ruglingsmengja sem mögulega lausn á
raunvilluvandamálinu. Ruglingsmengi samanstanda af orðum sem er líklegt að notendur
rugli saman, m.a. vegna þess hversu hljómlík þau eru (t.d. leyti / leiti eða komin / kominn).
Þegar leiðréttingarbúnaðurinn rekst á orð úr menginu þarf hann að ákvarða hvaða orð er
líklegast að notandinn hafi átt við miðað við samhengi orðsins (Golding og Schabes, 1996,
bls. 71). Í rannsókn sinni skilgreindu Golding og Schabes 18 ensk ruglingsmengi og
notuðu tvö mismunandi algrím til þess að spá fyrir um líklegasta orðið úr mengjunum.
Fyrst notuðu þeir þrístæður sem samanstóðu af málfræðilegum mörkum til þess að tákna
samhengi orðanna, en með því má fækka breytum svo um munar samanborið við þrístæður
sem byggja á orðum eða orðhlutum. Þessi aðferð skilaði góðum árangri þar sem orðin innan
ruglingsmengjanna höfðu ólík málfræðileg mörk en mun síðri þar sem þau höfðu sama
markið. Bayesaraðferð skilaði aftur á móti betri árangri á síðarnefndu ruglingsmengin, en
hún byggir á líkindareikningi. Golding og Schabes lögðu því til þriðja algrímið, Tribayes,
sem blöndu úr hinum tveimur. Það byrjar á að beita þrístæðuaðferðinni og athugar um
leið hvort um sömu málfræðilegu mörk er að ræða. Ef svo er ekki samþykkir það svarið
sem þrístæðuaðferðin veitir en ef svo er beitir það Bayesaraðferðinni í staðinn. Tribayes–
algrímið skilaði þeim umtalsvert betri niðurstöðum en samanburðarlíkönin (Golding og
Schabes, 1996, bls. 72–76).

Í grein frá 1997 lýsa Mangu og Brill tilraun þar sem þau beita sjálfvirkri þáttasöfnun til
þess að aðgreina orð úr ruglingsmengjum málfræðilega (Mangu og Brill, 1997, bls. 1).
Til samanburðar við tilraun sína notuðu þau viðmiðunarflokkara sem álítur að algengasta
orðið í ruglingsmenginu sé alltaf rétt. Umbreytingartólið RuleS sem þau hönnuðu byggir
á þrenns konar breytingartillögum. Í fyrsta lagi litu þau á nálægð markorðsins við önnur
orð. Ef um ruglingsmengið kjósa / gjósa væri að ræða athugar tólið hvort að orðið eldfjall
sé innan þriggja orða frá markorðinu. Ef svo er breytir það orðinu kjósa yfir í gjósa, en ef
svo er ekki fær orðið kjósa að standa óbreytt. Í öðru lagi athugar tólið hvort ákveðin orð
eru alltaf samliggjandi við markorðið. Ef um ruglingsmengið sýgur / sígur væri að ræða
athugar tólið hvort orðið niður standi strax á eftir markorðinu. Ef svo er breytir það orðinu
sýgur yfir í sígur, en ef svo er ekki fær sýgur að standa óbreytt. Í þriðja lagi athugar tólið
hvort ákveðin orð eða málfræðileg mörk standi alltaf í vissri fjarlægð frá markorðinu. Ef
um ruglingsmengið kominn / komin væri að ræða athugar tólið hvort næsta fallorð á undan
standi í karlkyni. Ef svo er breytir það orðinu komin í kominn, en annars stendur komin
óbreytt (Mangu og Brill, 1997, bls. 4). Þrátt fyrir að RuleS hafi náð meiri nákvæmni en
TriBayes stóðst tólið ekki samanburð við flokkara byggða á Winnow–aðferðinni, sem hafði
þá verið í notkun um nokkurt skeið.

Árið 1999 þróuðu Golding og Roth nýtt algrím, byggt á Winnow–aðferðinni sem er notuð
til þess að uppfæra vægi þátta sem skipta máli í samhengi orðsins. Algrímið, sem þeir köll-
uðu WinSpell, nýtir ruglingsmengjaaðferðina í samhengisháðri stafsetningarleiðréttingu.
Ruglingsmengin sem þeir notuðu voru 21 talsins og voru tekin að mestu leyti úr Random
House orðabókinni, en aftast í henni er að finna lista yfir hljómlík orð í ensku sem líklegt
er að fólk rugli saman (Golding og Roth, 1999, bls. 110). Setningadæmi sem innihalda
orðin úr mengjunum eru síðan keyrð í gegnum þáttasafnara sem athugar hvort tvær gerðir
fyrirfram ákveðinna þátta eru til staðar. Önnur gerðin safnar merkingarfræðilegum upplýs-
ingum úr samhengi orðsins. Sem dæmi má nefna að ef um ruglingsmengið leyti / leiti væri
að ræða gætu hugsanlegir þættir sem skipta máli fyrir samhengið verið hvort orðasambönd-
in að vissu eða á næsta komi fyrir á undan markorðinu. Hin gerðin safnar setningafræði-
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legum upplýsingum úr samhengi orðsins. Þar má nefna að ef um ruglingsmengið forvitin
/ forvitinn væri að ræða skiptir miklu máli að athuga málfræðilegt kyn næsta fallorðs á
undan markorðinu. WinSpell notar upplýsingar sem fengnar eru með mörgum flokkurum
sem vinna út frá ólíkum forsendum og gefur þeim mismunandi vægi eftir frammistöðu.
Lokaniðurstaðan fæst síðan með því að leggja saman vegnar niðurstöður þessara flokk-
ara. Niðurstöður Golding og Roth sýna að WinSpell náði umtalsvert meiri nákvæmni en
samanburðarlíkönin (Golding og Roth, 1999, bls. 117–119).

Í rannsókn frá árinu 2001 reyna Carlson, Rosen og Roth að auka fjölda ruglingsmengja
verulega án þess að þurfa að breyta forsendum flokkunarinnar sérstaklega fyrir hvert mengi.
Þessi rannsókn var byltingarkennd að því leyti að með aðferðum þeirra hélst meðaltals-
nákvæmnishlutfall (e. average accuracy) í kringum 99% á öllum 265 ruglingsmengjunum
sem voru til skoðunar en áður fyrr höfðu sambærilegir flokkarar náð u.þ.b. 90% nákvæmn-
ishlutfalli á mun færri mengjum (A. J. Carlson, Rosen, og Roth, 2001, bls. 1–2). Að-
ferðin byggir á notkun SNoW–flokkarans, sem var byggður á Winnow–aðferðinni líkt og
Winspell en var auk þess sérhannaður til þess að takast á við viðamikil gagnanámsverkefni.
Fyrri rannsóknir höfðu bent til þess að fleiri þættir skiluðu betri niðurstöðum en færri. Þrátt
fyrir það var afl tölvubúnaðar á þessum tíma enn af skornum skammti og því mikilvægt að
takmarka fjölda þátta sem nýttir voru við flokkunina. Flokkarinn safnar því öllum hugs-
anlegum þáttum í fyrstu keyrslu og metur mikilvægi þeirra. Þeir þættir sem koma sjaldan
fyrir eru skornir niður smám saman þar til rétt hlutfall þáttafjölda og minnisnotkun (e. RAM
usage) næst. Nákvæmni líkansins er aukin verulega með fullvissuþröskuldi (e. confidence
threshold), þ.e. það spáir aðeins fyrir um hvaða orð úr ruglingsmengi er rétt ef vitneskja
þess fer yfir 92%. Með því að þjálfa líkanið á málheild með fjölbreyttu efnisvali náðist auk
þess meiri nákvæmni á ólíkum textategundum (A. J. Carlson et al., 2001, bls. 2–6).

Á næstu árum varð þróun í tölvubúnaði smám saman til þess að fólk tók að vinna með sífellt
stærri gagnasöfn við þróun máltæknitóla. Carlson og Fette birtu rannsókn árið 2007 þar
sem þeir þjálfuðu flokkara á Brown– og Wall Street Journal–málheildunum ásamt því að
notast við n–stæðu (e. n–gram) málheildina frá Google. Algrímið sem þeir notuðu athugar
hvaða orð standa í m orða fjarlægð frá markorði úr ruglingsmengi. Þó getur sjálft markorðið
staðið hvar sem er innan n–stæðunnar. Ef hlutfallið á milli m–stæðunnar sem hefur hæstu
tíðnina og m–stæðunnar sem hefur næsthæstu tíðnina er núll, er m–gildið lækkað og sama
ferlið reynt aftur þar til viðunandi árangur næst og orðið með hæstu tíðnina þar með valið
(A. Carlson og Fette, 2007, bls. 2–3). Niðurstöður Carlson og Fette benda til þess að notkun
stærri málheilda og stærri n–stæða bæti frammistöðu n–stæðuflokkara svo um munar. Þrátt
fyrir það ná slíkir flokkarar ekki jafn mikilli nákvæmni og líkindareikningsflokkarar á borð
við WinSpell, en nákvæmnishlutfall þeirra er að meðaltali í kringum 95%.

Sama ár kom út rannsókn Schaback og Li þar sem stoðvigravél (e. support vector machine)
er notuð til þess að skera úr um hvaða orð innan ruglingsmengis er rétt í viðkomandi sam-
hengi en þetta var í fyrsta skipti sem kjarnavélar (e. kernel machines) voru notaðar í staf-
setningarleiðréttingu. Ruglingsmengjunum er safnað með algrími sem parar saman orð og
hljóðritun þess og safnar síðan saman þeim orðum sem eru hljóðfræðilega eins þrátt fyrir að
hafa ólíka stafsetningu. Því næst er orðum bætt við mengið sem eru aðeins einni bókstafs-
breytingu frá upprunalega orðinu, en til þess að smækka mengið eru líkindi þeirra mæld og
aðeins 5 orðum haldið eftir. Þá er tvístæðuaðferð beitt á markorðið, ásamt orðinu sem er
næst því til hægri og vinstri, áður en málfræðireglum er beitt til að finna setningafræðilegar
upplýsingar í nærliggjandi orðum (t.d. hvort fallorð í karlkyni sé nálægt kominn). Síðan
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er orðaskjóðuaðferð (e. bag-of-words) beitt á nefnimyndir orðanna sem eru innan vissrar
fjarlægðar frá markorðinu til þess að ná fram merkingarlegri aðgreiningu þeirra, áður en
stoðvigravélinni er beitt á setningadæmin (Schaback og Li, 2007, bls. 79–82). Niðurstöður
þeirra sýna að því fleiri þáttum sem var safnað, því betur stóð flokkarinn sig. Þó má nefna
að þrátt fyrir að nákvæmni (e. accuracy) flokkarans sem Schaback og Li nota sé há eða
97% er hittni (e. precision) hans lág eða aðeins 24%.

Árið 2013 unnu Samanta og Chaudhuri rannsókn þar sem þeir nota blöndu tvístæða og
þrístæða til þess að greina og leiðrétta stafsetningarvillur. Algrímið sem þeir nota byrjar á
því að fara í gegnum öll orðin í málheildinni og safna orðum í Levenshtein–fjarlægð 1 frá
öðrum, raunverulegum orðum í sem koma þar fyrir. Með öðrum orðum leitar algrímið uppi
orð sem má breyta í önnur, raunveruleg orð með því að breyta einum bókstaf í upphaflega
orðinu og myndar með því ruglingsmengi (Samanta og Chaudhuri, 2013, bls. 213). Því
næst eru myndaðar tvístæður og þrístæður úr orðunum í ruglingsmenginu ásamt orðunum
næst til hægri og næst til vinstri við markorðið. Þá eru líkindi n–stæðanna reiknuð út frá
tíðni þeirra í BYU n-stæðumálheildinni fyrir ensku og sléttuð með innreikningi (e. in-
terpolation) (Samanta og Chaudhuri, 2013, bls. 214–215). Niðurstöður tilraunarinnar sýna
um 75% hittni og um 84% heimt, sem er þó nokkuð betra en í samanburðarlíkönunum. Þó
má benda á að gagnasafnið sem líkanið er þjálfað á er tiltölulega lítið og því hugsanlegt að
frammistaða þess sé háð þeim tegundum texta sem koma þar fyrir.

Í grein frá 2013 lýsa Rokaya og Aljahdali tilraun þar sem þeir nota ruglingsmengjaaðferð-
ina í bland við svokallað tengingaraflsalgrím (e. power link algorithm). Flokkarinn sem
þeir nota er örlítið breytt útgáfa af WinSpell–flokkaranum sem þeir kalla WinFat. WinFat
blandar saman Winnow–aðferðinni og FAT–aðferð, en hún byggist á því að finna umfjöll-
unarefni texta á fljótlegan hátt með því að skoða merkingarbærustu orð textans (sem dæmi
væri texti sem inniheldur orðin vítaspyrna, aukakast og rangstaða líklega um fótbolta). Öll
orð í ákveðinni málheild eru skoðuð og tíðni fjarlægðarinnar á milli tveggja einstakra orða
reiknuð. Því oftar sem orðin birtast nálægt hvort öðru, því sterkari er tengingarafl þeirra.
Ef tengingarafl samhengisorðs og markorðsins fer yfir ákveðinn þröskuld er sú tenging not-
uð í þáttavigri viðkomandi setningar ásamt upplýsingum um orðasambönd sem koma oft
fyrir í samhengi orðana. Þáttavigurinn er síðan keyrður í gegnum flokkarann sem aðgreinir
samhengi orðana úr ruglingsmengjunum. Með þessari nálgun náðu Rokaya og Aljahdali
umtalsvert meiri hittni og heimt en í upprunalega WinSpell–flokkaranum (Rokaya og Alja-
hdali, 2013, bls. 15–18).

Í grein frá 2018 segir Brenneis frá tilraun sinni til þess að hanna tauganetsflokkara með háu
hittnihlutfalli en lágri minnisnýtingu, til þess að lágmarka tímann sem fer í að leita uppi
villur. Í grunninn byggir tilraun hans á notkun LanguageTool, fjöltyngdu yfirferðartóli sem
er aðgengilegt í opinni útgáfu. LanguageTool byggir annars vegar á handskrifuðum mál-
fræðireglum og hinsvegar þrístæðuaðferð, en markmið Brenneis var að skipta þrístæðuað-
ferðinni út fyrir tauganetsaðferðir (Brenneis, 2018, bls. 2). Málheildin sem Brenneis notar
er mjög stór og inniheldur texta m.a. á ensku og þýsku. Orðin í málheildinni eru táknuð
með orðavigrum mynduðum með word2vec–aðferðinni, sem gerir það að verkum að orð
sem birtast í svipuðu samhengi eru nálægt hvort öðru í vigurrúminu. Það hjálpar tauga-
netinu að greina þegar um raunvillur er að ræða (Brenneis, 2018, bls. 4). Frammistaða
tauganetsins á ruglingsmengjum er svipuð og frammistaða þrístæðulíkansins almennt, en
betri í um helmingi tilfella. Á hinn bóginn þarf tauganetsaðferðin umtalsvert minna tölvuafl
(Brenneis, 2018, bls. 9).
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2.2 Rannsóknir á öðrum, erlendum tungumálum

Á níunda og tíunda áratugnum voru rannsóknir um sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu flest-
ar gerðar með ensku í huga. Þetta fór þó smám saman að breytast og fleiri tungumál skutu
upp kollinum. Árið 2002 kom út grein þar sem Li og Wang kynntu rannsókn sína á bland-
aðri aðferð við kínverska stafsetningarleiðréttingu. Kínverskt ritmál er ólíkt því enska að
mörgu leyti, m.a. því að það eru engin skýr merki sem gefa til kynna skil á milli orða auk
þess sem kínversk tákn eru miklu fleiri en í latínustafrófi. Það eru því aðrar áskoranir sem
birtast þeim sem vinna með sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu fyrir kínversku en þeim sem
vinna við sambærilegar rannsóknir á ensku. Þó má finna ýmislegt sameiginlegt í aðferð-
arfræðinni (Li og Wang, 2002, bls. 915). Li og Wang notuðu í tilraunum sínum blöndu
af þrístæðuaðferðinni og tölfræðilegri þyngdardreifingu. Hvert aðaltákn er skoðað ásamt
þeim tveimur táknum sem umlykja það og saman mynda þau þrístæðu. Þau tákn sem eru
álitin grunsamleg í samhenginu eru sett í ruglingsmengi með öðrum táknum sem gætu átt
betur við. Táknunum er gefið vægi eftir því hversu miklu þarf að breyta til þess að fá út
grunsamlega táknið og líklegasta táknið síðan valið (Li og Wang, 2002, bls. 919–922).
Þessi aðferð skilaði Li og Wang umtalsvert betri niðurstöðum en samanburðarlíkönin sem
álitu öll tákn jafn líkleg.

Í grein sinni frá 2011 kynntu Petros et al. leið til þess að aðgreina hljómlík orð í nútíma-
grísku, en slík orð eru afar algeng vegna þess hversu margir ólíkir bókstafir geta táknað
sömu grísku sérhljóðin. Allt að þriggja bókstafa endingar orðana, sem standa í mesta lagi
fimm orðum til vinstri og hægri við markorðið, eru skoðaðar og úr þeim eru unnir þátta-
vigrar sem innihalda að hámarki 30 þætti. Með því að halda fjölda þáttanna í lágmarki
er tölvuaflið sem flokkarinn þarf sparað. Þessir þáttavigrar voru síðan keyrðir í gegnum
5 mismunandi flokkunaralgrím; Id3, C4.5, k–næsta nágranna (e. k-NN), Naive Bayes og
handahófskenndan ákvörðunarskóg (e. RandomForest). Niðurstöðurnar, sem voru metnar
með tífaldri krossprófun (e. 10-fold cross-validation), gefa til kynna að RandomForest–
flokkarinn skili mestu nákvæmninni, hittninni og heimtinni, sem öll voru í kringum 95%
(Petros et al., 2011, bls. 1–7).

Árið 2016 birtu Dastgheib, Fakhrahmad og Jahromi grein um algrím sem þeir kalla Perspell
sem ætlað er til merkingarfræðilegrar aðgreiningar á raunvillum í persnesku. Orðin í rugl-
ingsmengjunum sem voru notuð í tilrauninni voru mynduð með eins bókstafa Levenshtein–
fjarlægð frá markorðinu. Þá er tvístæðulíkan notað á orðin sem umlykja markorðið til hægri
og vinstri. Orðinu sem er álitin raunvilla er skipt út fyrir önnur orð í ruglingsmenginu og
keðjuregla Markovs notuð til þess að meta líkindi hverrar setningar fyrir sig. Sú setning
sem er álitin líklegust er síðan valin. Perspell náði umtalsvert betri árangri en samanburð-
arlíkanið Vafa, bæði hvað varðar villuleit og villuleiðréttingu. Á hinn bóginn var hittni þess
þegar um raunvilluleit er að ræða fremur lág eða um 59%, þótt heimt þess hafi verið um
97%. Bæði hittni og heimt þess var umtalsvert betri hvað varðar tillögur að leiðréttingum
á þeim villum sem það fann, hvort tveggja var í kringum 92% (Dastgheib, Fakhrahmad, og
Jahromi, 2017, bls. 6–10).

Mjög svipuð aðferð er notuð í rannsókn Chodhury, Deb og Kashyap sem kom út árið 2019
og fjallar um samhengisháða stafsetningaleiðréttingu fyrir assömsku. Ruglingsmengi voru
mynduð með því að fjarlægja eða bæta við einum bókstaf, með því að endurraða tveimur
samliggjandi stöfum eða með því að skipta einum bókstaf út fyrir annan í markorðinu.
Þeim breytingum sem mynduðu raunveruleg orð var haldið eftir en önnur fjarlægð. Þá
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var raunvilluorðinu skipt út fyrir önnur orð innan ruglingsmengisins og þrístæðulíkindi
setninganna sem hver orðaskipting myndaði reiknuð með því að nota keðjureglu Markovs.
Sléttunaraðferðum var síðan beitt til þess að koma í veg fyrir vandamál vegna þrístæðna
sem birtast aldrei í þjálfunargögnunum. Niðurstöðurnar sýna hátt hittnihlutfall eða 93% en
heimtarhlutfallið var 79% og nákvæmnishlutfallið um 77% (Choudhury, Deb, og Kashyap,
2019, bls. 180–186).

Sama ár kom út rannsókn Wang et al. þar sem ruglingsmengi eru nýtt í sjálfvirkum próf-
arkalestri á kínversku, en tæknin sem þau nýta byggir á djúptauganetum sem vinna með
einstök tákn í stað orða. Þau skoða raðir tákna sem saman mynda ákveðið orð. Síðasta
táknið í röðinni er skoðað sérstaklega og ruglingsmengi eru mynduð þegar ólík tákn geta
myndað ólík orð. LSTM–líkönum er beitt til þess að fanga samhengi viðkomandi orðs
(Wang, Liu, Zhang, Guo, og Li, 2019, bls. 1–4). Tvöföldu athyglisneti ásamt fullvissu-
þröskuldi er síðan beitt á ruglingspörin til þess að reikna út hvert þeirra sé líklegast til að
vera rétt í því samhengi sem orðið stendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þessi
tækni slær við öllum viðmiðunarlíkönum, sérstaklega hvað varðar hittni, auk þess að fækka
villum sem sleppa í gegn þegar um meira magn texta er að ræða (Wang et al., 2019, bls.
5–8).

2.3 Rannsóknir á íslensku

Árið 2009 var unnin rannsókn á vegum Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Stofn-
unnar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum þar sem notkun ruglingsmengja í samheng-
isháðri, íslenskri stafsetningarleiðréttingu var könnuð. Íslenska er mikið beygingamál og
formfræðilega flókið og því fylgja áskoranir sem eru að mörgu leyti ólíkar þeim sem standa
frammi fyrir þeim sem vinna með tungumál á borð við ensku. Sem dæmi má nefna að það
getur reynst erfitt að mynda heildrænan uppflettilista til þess að kanna hvort um innsláttar–
eða stafsetningarvillur er að ræða, á sama hátt og lýst hefur verið í enskum leiðréttingar-
búnaði, vegna þess hversu margfalt stærri listinn verður þegar öllum beygingarmyndum
orðanna hefur verið bætt við hann. Auk þess má nefna að talið er að um 88% allra orða í
íslensku séu samsett orð og nýyrðasmíði er afar virk í samsettum orðum (Kristín Bjarna-
dóttir, 2017, bls. 14). Þá eru mörg dæmi um hljóðskipti innan vissra beygingamynda í
íslensku (sem dæmi: að finna, ég fann, ég hef fundið). Þetta veldur því að margræðni er
algeng í tungumálinu sem getur valdið vandræðum, m.a. í stafsetningu.

Í greininni er ruglingsmengjum skipt í þrjá flokka, eftir því hvort orðin innan mengjanna eru
merkingarfræðilega aðgreind (þ.e.a.s. þau standa alltaf í sama setningafræðilega samhengi,
sem dæmi: biði / byði), málfræðilega aðgreind (þ.e.a.s. þau standa aldrei í sama setninga-
fræðilega samhengi, sem dæmi: ein / einn), eða hvorugt (þ.e.a.s. þau standa stundum í sama
setningafræðilega samhengi en ekki alltaf, sem dæmi: ráða / raða) (Anton Karl Ingason,
Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir, 2009, bls.
231). Frammistaða gagnanámsaðferðarinnar var metin sérstaklega á hverjum flokki fyrir
sig. Þáttasöfnun var þrennskonar. Í fyrsta lagi voru samhengisorð í allt að 5 orða fjarlægð
frá markorðinu tekin til skoðunar. Þá voru nefnimyndir samhengisorðanna skoðaðar sér-
staklega. Að endingu voru allar þrístæður sem geta innihaldið markorðið teknar fyrir og þá
bæði hvað varðar orðin sjálf og málfræðileg mörk þeirra. Þeir þættir sem birtust sjaldnar en
4 sinnum voru fjarlægðir (Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson,
Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir, 2009, bls. 232–233).
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Flokkararnir sem voru notaðir á þau 11 ruglingsmengi sem voru til skoðunar voru byggðir
á Naive Bayes– og Winnow–aðferðunum. Niðurstöðurnar voru bornar saman við flokk-
ara sem velur alltaf algengara orðið í ruglingsmenginu. Flokkararnir voru keyrðir á öll
setningadæmi úr SÁ–málheildinni sem innihalda viðkomandi orðapör. Ólíkt því sem hafði
þá verið venjan með sambærilegar tilraunir á ensku fengust bestar niðurstöður úr Naive
Bayes–flokkaranum, með meðaltalsnákvæmni upp á 87,2% á móti 80,9% nákvæmnishlut-
falli Winnow–flokkarans (Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson,
Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir, 2009, bls. 233). Þrátt fyrir að þessar niðurstöður
séu umtalsvert betri en á samanburðarlíkaninu er augljóst að ýmislegt má betur fara. Ef
nákvæmni flokkarans er á milli 80–90% má áætla að 1–2 af hverjum 10 villum sleppi í
gegn athugasemdalaust. Eitt af meginmarkmiðum þessarar ritgerðar er því að bæta þetta
hlutfall.

Það er vert að nefna að á þeim tíma sem greinin var gefin út voru íslensk máltæknigögn af
afar skornum skammti og öll þróun því á byrjunarstigi. Árið 2018 varð bylting í íslenskri
máltækni, en það ár var Risamálheildin gefin út í opinni útgáfu, auk þess sem ráðist var í
verkáætlun um íslenska máltækni fyrir árin 2018–2022. Risamálheildin inniheldur um 1,3
milljarð lesmálsorða af málfræðilega mörkuðum texta ásamt nefnimyndum. Textarnir eru
af 6 mismunandi flokkum, en þeir eru m.a. fréttatextar, opinberir textar og textar fengnir
úr textasafni Árnastofnunnar (Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur Rögn-
valdsson, Starkarður Barkarson og Jón Guðnason, 2018). Með útgáfu Risamálheildarinnar
er unnt að leggjast í miklu umfangsmeiri verkefni en áður var mögulegt, en það er einmitt
markmið máltækniáætlunarinnar. Forgangsverkefni hennar eru 5 talsins; útgáfa almenns,
íslensks talgreinis sem verði gerður aðgengilegur í gegnum vefþjónustu; útgáfa almenns,
íslensks talgervils sem verði gerður aðgengilegur í gegnum vefgátt; útgáfa þýðingarvél-
ar sem getur þýtt sjálfvirkt á milli íslensku og ensku; þróun almenns, íslensks málrýnis
auk þess að safna þekkingu um eðli ritvillna hjá mismunandi hópum samfélagsins; söfnun
og útgáfa íslenskra málheilda texta og tals (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og
Steinþór Steingrímsson, 2017).

Í þeim rannsóknum sem hefur verið lýst virðast sjálfvirkar þáttasöfnunaraðferðir annars
vegar vera notaðar og handsmíðaðar þáttasöfnunaraðferðir hinsvegar. Með öðrum orðum
felst munurinn fyrst og fremst í því hvort reglurnar að baki þáttasöfnuninni eru smíðað-
ar handvirkt eða hvort tíðniupplýsingar einar og sér eru látnar duga. Í flestum tilfellum
virðast sjálfvirku aðferðirnar skila betri niðurstöðum, en þó fer það að miklu leyti eftir
fjölda þátta sem safnað er. Einn af fylgifiskum þess að eiga við beygingamál á borð við
íslensku er mikill fjöldi málfræðilegra marka en sem dæmi eru 559 málfræðileg mörk að
finna í Risamálheildinni (Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur Rögnvalds-
son, Starkarður Barkarson og Jón Guðnason, 2018, bls. 4364). Eins og bent er á í íslensku
greininni sem var lýst hér að ofan getur þessi hái markafjöldi valdið því að þeir þættir sem
safnað er í gagnanámstilraunum verða margir en strjálir, sem getur jafnframt valdið því að
erfitt verður að skala fjölda þeirra niður án þess að missa með því mikilvægar upplýsingar
(Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Hrafn Loftsson og Sigrún
Helgadóttir, 2009, bls. 232). Þó verður að hafa í huga að þessi grein var skrifuð árið 2009
þegar mun minna tölfuafl stóð fólki til boða en nú í dag. Því mætti ætla að auka megi
fjölda þátta verulega miðað við það sem hægt var á þessum tíma. Í fjórða hluta þessarar
ritgerðar verður því borin saman málfræðiregluaðferð og svokölluð orðaskjóðuaðferð (e.
bag–of–words) við þáttasöfnun, sem verður lýst nánar síðar.
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3 Íslenska ruglingsmengjamálheildin

Í þessum kafla verður fjallað um Íslensku ruglingsmengjamálheildina sem varð til veturinn
2019–2020 og tilgangi hennar lýst, en auk þess verður staða íslenskrar málrýni skoðuð laus-
lega. Þá verður fjallað um hvaða tegundir ruglingsmengja málheildin inniheldur og fjallað
um forsendur þess að þær voru valdar. Að endingu verður útgáfuferli málheildarinnar lýst
og fjallað sérstaklega um gildi þess að gefa út máltæknitól í opinni útgáfu.

3.1 Tilgangur

Eitt af meginmarkmiðum verkáætlunarinnar um íslenska máltækni fyrir árin 2018–2022 er
þróun íslensks málrýnis í opinni útgáfu sem tengja má við snjalltæki, ritvinnslu og annan
máltæknihugbúnað (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson,
2017, bls. 87). Í gegnum tíðina hafa nokkrir málrýnar verið þróaðir fyrir íslensku. Þeir
þrír sem helst eru notaðir í dag eru Púki ritvilluvörn, Skrambi og íslensk útgáfa Hunspell–
leiðréttingarbúnaðarins. Íslensku málrýnarnir eru ekki aðgengilegir í opinni útgáfu og því
erfitt að halda þróun þeirra áfram og betrumbæta. Hunspell er opinn leiðréttingarbúnað-
ur sem er ekki háður neinu ákveðnu tungumáli heldur þarf að sækja orða– og orðhlutalista
hvers tungumáls fyrir sig til þess að nota hann. Slíkir listar eru til fyrir íslensku og má nálg-
ast þá á netinu. Þessir málrýnar eru þó allir fyrst og fremst færir um að leiðrétta stakorða-
villur, þ.e. villur sem leiða til orða sem ekki finnast í orðabók búnaðarins. Samhengisháð
leiðrétting raunorðavilla er því illmöguleg með þessum málrýnum, þó svo að Skrambi sé
reyndar með nokkur innbyggð ruglingsmengi. Þá eiga þeir jafnframt erfitt með að greina
villur í samsettum orðum, en eins og áður hefur verið nefnt er mikill meirihluti íslenskra
orða samsett (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson, 2017,
bls. 93).

Þegar verkáætlun íslenskrar máltækni fyrir árin 2018–2022 var gefin út voru þessir þrír
málrýnar prófaðir á setningadæmum sem innihéldu minnst eina villu hvert, alls 151 villu.
Niðurstöður þessarar prófunnar gefa til kynna að miklu sé ábótavant í íslenskri málrýni.
Púki fann 96 villur, Skrambi 71 og Hunspell 88. Þá merkti Púki 11 rétt skrifuð orð sem
villu, Skrambi 16 og Hunspell 41 (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór
Steingrímsson, 2017, bls. 95). Vandamálið við notkun þessara málrýna er því tvíþætt.
Annars vegar má draga þá ályktun að þeir veiti að einhverju leyti falskt öryggi, þar sem
notandinn býst við því að innsláttarvillur séu leiðréttar en öllum málrýnunum sést yfir að
lágmarki 36% þeirra villna sem birtast í textanum. Með öðrum orðum má áætla að 3–
4 af hverjum 10 villum sleppi í gegn án viðvörunnar til notandans. Á hinn bóginn eru
heilmörg orð leiðrétt sem ekki þarf að leiðrétta, sem má telja líklegt að veki upp gremju
notandans sem þarf þá að fara handvirkt yfir það hvaða villuskilaboð gefa raunverulegar
villur til kynna og hver ekki. Það er því mikilvægt að bæta bæði hittni, heimt og F-gildi
íslenskra málrýna, en það verður ekki gert nema litið sé til og gert ráð fyrir leiðréttingu
ólíkra tegunda ritvillna.

Eins og áður hefur verið nefnt verður í þessari ritgerð helst fjallað um greiningu og leið-
réttingu samhengisháðra ritvillna, þ.e.a.s. villna sem verða til þegar raunverulegu orði er
fyrir mistök skipt út fyrir annað, raunverulegt orð sem á ekki heima í því samhengi. Mál-
rýnir sem eingöngu skoðar stakorðavillur sér ekkert athugavert við setningu á borð við:
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mér lýður svo vel þegar sólin skín. Raunvillur geta orðið til af ýmsum ástæðum. Stundum
eru þær afleiðingar fljótfærni eða vegna þess að sá sem skrifar er óviss um rétta stafsetn-
ingu orðsins. Erlendir málhafar sem læra íslensku sem annað mál eru einnig líklegir til
að rugla saman föllum eða málfræðilegum kynjum orða sem leiðir þá til raunvillu á borð
við: ég á enga orð. Þá er einnig vert að nefna að talið er að um 20% af þeim ritvillum
sem fólk með lesblindu gerir séu raunorðavillur (Rello, Ballesteros, og Bigham, 2015, bls.
39). Á lesvef Háskóla Íslands eru taldar upp nokkrar ritvillugerðir sem algengt er að fólk
með lesblindu geri. Meðal þeirra er t.d. að eiga í erfiðleikum með að greina mun á stuttu
og löngu sérhljóði (t.d. í pörum eins og baka/bakka), erfiðleikar með að greina í sundur
fráblásin og ófráblásin samhljóð (t.d. bakka/pakka), að rugla saman hljómlíkum stöfum
(t.d. fara/vara eða mála/mala) og að víxla stöfum (t.d. gagna/ganga). Það er því ljóst að
málrýnir sem greinir samhengisháðar villur er afar mikilvægt tól fyrir fólk með lesblindu
(Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2020).

Mynd 2: Dæmi um tíðnitöflu úr Íslensku ruglingsmengjamálheildinni. Hér eru orð sem innihalda á borin
saman við orð sem innihalda a.

Tilgangur Íslensku ruglingsmengjamálheildarinnar er með öðrum orðum nátengdur því
markmiði sem talað er um í máltækniáætluninni, þ.e. að safna gögnum sem kortleggja al-
gengar ritvillur (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson, 2017,
bls. 96). Íslenska ruglingsmengjamálheildin samanstendur af 5.726 ruglingsmengjum úr
27 villuflokkum og eru allir þeirra nema einn þess eðlis að aðeins einum bókstaf er skipt út,
bætt við eða fjarlægður til þess að mynda tveggja orða parið í mengjunum. Flokkarnir eru
valdir með það í huga að orðin í mengjunum séu hljómlík og því líkleg til þess að ruglast í
stafsetningu. Síðasti flokkurinn er tilraun til þess að fanga svokallaðar málvillur á borð við
þágufallshneigð á sama hátt og raunvillurnar, en honum verður nánar lýst hér fyrir neðan.
Ruglingsmengjunum er safnað með forriti, skrifuðu í Python. Forritið leitar að orðum úr
Beygingarlýsingu íslensk nútímamáls (Kristín Bjarnadóttir, Kristín Ingibjörg Hlynsdóttir
og Steinþór Steingrímsson, 2019) sem innihalda ákveðinn bókstaf sem er til skoðunar (t.d.
y) og reynir að skipta honum út fyrir annan bókstaf (t.d. i) eftir að hafa fullvissað sig um
að orðið finnist einnig í Risamálheildinni. Ef orðið sem verður til er raunverulegt orð er
orðaparinu haldið og safnað í orðalista viðkomandi flokks, sem er vistaður í textaskjal.

Næsta forrit tekur orðalistann sem fyrsta forritið skilaði og leitar uppi allar setningar úr
Risamálheildinni sem innihalda orðin í viðkomandi flokk. Textaskráin sem forritið skilar
inniheldur öll setningadæmi orðsins sem er verið að skoða í það skiptið, en hverri setningu
er skipt þannig upp að í hverri línu er eitt orð ásamt málfræðilegu marki þess. Á milli
setningadæma hvers orðs er auð lína en til aðgreiningar eru tvær semíkommur ásamt orð-
inu sjálfu höfð á undan setningadæmum nýrra orða (dæmi um þessa uppsetningu má sjá í
viðauka). Þriðja forritið tekur einnig orðalistann úr fyrsta forritinu og leitar að tíðniupplýs-
ingum hvers orðs ásamt því að safna saman öllum málfræðilegum mörkum sem orðið tekur
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í Risamálheildinni. Markamengi orðanna í hverju ruglingsmengi eru síðan borin saman og
athugað hvort þau séu sundurlæg (ekkert mark sameiginlegt, t.d. víst / vist), samskonar (öll
mörk eins, t.d. skrítin / skrýtin) eða hvorugt (sum mörk sameiginleg en ekki öll, t.d. orðinn
/ orðin). Þessum upplýsingum er síðan öllum komið fyrir í tíðnitöflu (sjá mynd 2) sem má
nota til viðmiðunar þegar unnar eru gagnanámstilraunir eins og verður lýst í fjórða hluta
ritgerðarinnar.

3.2 Flokkar ruglingsmengja

Eftirfarandi er lýsing á 5 yfirflokkum ruglingsmengjanna í málheildinni ásamt upplýsingum
um fjölda mengja í hverjum undirflokki fyrir sig.

3.2.1 Ypsilon–pör

Ein algengasta villa í íslensku ritmáli snýr að óvissu um hvenær beri að nota ypsilon og
hvenær ekki (Guðvarður Már Gunnlaugsson, 1994). Þar sem enginn munur er í nútíma-
framburði á y og i annars vegar (hvort tveggja er borið fram sem [I]) og ý og í hinsvegar
(sem er hvort tveggja borið fram sem [i]) þurfa málhafar annað hvort að þekkja reglur um
hljóðvörp og tilheyrandi orðsifjafræði, eða að beita sjónminni til þess að vita hvorn stafinn
skuli nota í tilteknu orði. Ruglingsmengi á borð við leyti / leiti, sýna / sína og lýti / líti valda
þar með sérstökum vandræðum þar sem bæði orðin eru til í raun og veru og því alfarið háð
samhengi hvort orðið á við hverju sinni. Íslenska ruglingsmengjamálheildin inniheldur 197
pör sem innihalda y / i og 150 pör sem innihalda ý / í.

3.2.2 Tvöfaldir samhljóðar

Það er enginn munur á einföldum og tvöföldum samhljóða í framburði nema sá að sérhljóð-
ið á undan tvöföldum samhljóða styttist (Guðvarður Már Gunnlaugsson, 1994). Notkun
tvöfaldra samhljóða þjónar þó oft mikilvægum tilgangi í íslensku ritmáli, en hún táknar
m.a. breytingu á málfræðilegu kyni, tölu eða föllum orða, eins og sjá má t.a.m. í rugl-
ingsmengjunum genginn / genginn, heitt / heit og algera / algerra. Reglur um tvöföldun
samhljóða eiga sér þó margar undantekningar og því mjög líklegt að manneskja, sem hefur
lært að tvöfalt n í enda orðs tákni karlkyn, álíti sem svo að Steinunn hljóti að vera karlkyns
og Kjartan kvenkyns. Íslenska ruglingsmengjamálheildin inniheldur 1203 pör sem inni-
halda n / nn, 110 pör sem innihalda r / rr, 25 pör sem innihalda f / ff, 87 pör sem innihalda
g / gg, 113 pör sem innihalda s / ss, 161 par sem inniheldur k / kk, 34 pör sem innihalda p /
pp, 456 pör sem innihalda l / ll, 38 pör sem innihalda m / mm og 401 par sem inniheldur t /
tt.

3.2.3 Broddstafir

Fullorðinn nemandi sem lærir nýtt tungumál þarf að aðlagast hljóðkerfi markmálsins, bæði
hvað varðar myndun á hljóðum sem fyrirfinnast ekki í móðurmáli hans og eins hljóðum
sem standa ekki í sama umhverfi og hann er vanur (Flege, 1980). Það er algengt og eðlilegt
að yfirfærsla úr hljóðkerfi móðurmálsins hafi áhrif á getu nemandans til að heyra muninn
á milli hljómlíkra hljóðana. Í íslensku getur slíkur ruglingur birst á milli broddstafa og
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hliðstæðu þeirra án brodds. Dæmi um slík ruglingspör væru t.a.m. átti / atti, líta / lita og
sést / sest. Í Íslensku ruglingsmengjamálheildinni er að finna 261 par sem inniheldur a / á,
92 pör sem innihalda e / é, 290 pör sem innihalda i / í, 189 pör sem innihalda o / ó og 100
pör sem innihalda u / ú.

3.2.4 Önnur hljómlík pör

Lesblinda einkennist af lélegri hljóðkerfisvitund og því að eiga erfitt með umskráningu
hljóða í bókstafi. Eitt af því sem talið er upp á Lesvef Háskóla Íslands sem einkenni les-
blindu í skrifuðu máli er að eiga erfitt með að greina á milli raddaðra og óraddaðra sam-
hljóða og annarra hljómlíkra bókstafa (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir,
2020). Dæmi um slíkt væri að rugla saman orðum á borð við bagga / bakka, par / bar og
hvað / kvað. Íslenska ruglingsmengjamálheildin inniheldur 24 pör sem innihalda hv / kv,
42 pör sem innihalda rð / ðr, 582 pör sem innihalda g / k, 62 pör sem innihalda gg / kk,
162 pör sem innihalda p / b, 19 pör með pp / bb, 432 pör sem innihalda t / d, 115 pör sem
innihalda tt / dd og 314 pör sem innihalda v / f.

3.2.5 Málfræðilega aðskilin pör

Síðasti flokkurinn sem er hér til umfjöllunnar er settur fram í tilraunaskyni til þess að athuga
hvort ruglingsmengjaaðferðin nýtist við leiðréttingu á algengum málfræðilegum villum á
borð við þágufallshneigð, þar sem skynjandafrumlag sem ætti að vera í þolfali er þess í stað
haft í þágufalli (Jóhannes G. Jónsson og Þórhallur Eyþórsson, 2005; Anton Karl Ingason,
2010; Höskuldur Þráinsson, 2013; Iris Nowenstein, 2017). Íslenska ruglingsmengjamál-
heildin inniheldur 8 orðapör af þessu tagi; mig / mér, þig / þér, hann / honum, hana / henni,
þau / þeim, vil / vill, deyi / degi og allir / öll. Vert er að nefna að þessi flokkur er ekki
notaður í þeim gagnanámstilraunum sem byggja á þáttasöfnun með orðaskjóðuaðferðinni.
Þá er óvíst hvort að ruglingsmengjaaðferðin henti vel í málfræðilega aðgreiningu af þessu
tagi.

Íslenska ruglingsmengjamálheildin inniheldur 3.641 sundurlæg ruglingsmengi (setninga-
fræðilega aðgreind), 636 ruglingsmengi sem eru málfræðilega eins (merkingarfræðilega
aðgreind) og 1.388 ruglingsmengi sem falla undir hvorugan fyrrnefndan flokk.

3.3 Útgáfa

Eitt af markmiðum máltækniáætlunarinnar er að gögnum sem nýtast í þróun og útgáfu
máltæknitóla verði safnað og þau gefin út í opnum aðgangi. Eins og kemur fram í verk-
áætluninni er markmiðið að öll verkefnin sem verða unnin undir formerkjum máltækni-
áætlunarinnar verði hægt að nýta til frekari þróunar, hvort sem um er í rannsóknar- eða
viðskiptaskyni (Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson, 2017,
bls. 138). Með því er hægt að hámarka notagildi þeirra og tryggja að þau verði nýtt í
frekari hönnun og útgáfu íslenskrar máltækni. Til þess að þetta markmið sé tryggt þarf að
velja vel hvaða leyfi er notað með tilliti til höfundarréttar- og persónuverndarsjónarmiða.
Íslenska ruglingsmengjamálheildin er aðgengileg með CC-BY 4.0 leyfi frá Creative comm-
ons. Í leyfinu felst að hver sem er megi deila efni málheildarinnar, breyta því, byggja ofan
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á það eða nýta í eigin tilraunir. Skilyrði fyrir slíkri notkun er að upprunaheimilda sé get-
ið og tilgreint hvort breytingar hafi verið gerðar á efni málheildarinnar. Engar lagalegar
eða tæknilegar hömlur má setja á efni undir CC-BY 4.0 leyfi (Vefsíða Creative Commons,
2020).

Íslenska ruglingsmengjamálheildin hefur verið gefin út á íslensku varðveislusafni evrópska
rannsóknarinnviðaverkefnisins Common Language Resources and Technology Infrastruct-
ure (CLARIN-IS). Megintilgangur safnsins hefur verið að styðja við rannsóknir í hug– og
félagsvísindum en gögnin sem þar er að finna nýtast á ýmsum öðrum sviðum, ekki síst í
máltækni. Ákvæði máltækniáætlunarinnar segja að öll gögn og hugbúnaður sem verður til
í tengslum við hana skuli lagðar inn í varðveislusafn íslensku CLARIN-miðstöðvarinnar,
sem Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum heldur utan um. Þetta er meðal ann-
ars vegna þess að afurðir máltækniáætlunarinnar eiga að vera öllum aðgengileg þeim að
kostnaðarlausu og því liggur beinast við að þær séu geymdar á einum stað með tilheyrandi
lýsingum og í aðgengilegu sniði (Eiríkur Rögnvaldsson og Samúel Þórisson, 2020). Fyrsta
útgáfa Íslensku ruglingsmengjamálheildarinnar var sett inn á CLARIN-IS þann 28. janúar
2020 og önnur (núverandi) útgáfa hennar þann 6. maí 2020. Íslenska ruglingsmengjamál-
heildin er einnig aðgengileg á Github, en þar má jafnframt finna kóðann sem nýttur var
við smíði hennar og í þeim gagnanámstilraunum sem verður lýst í fjórða hluta þessarar
ritgerðar.

Tvær fræðigreinar hafa verið birtar um útgáfu Íslensku ruglingsmengjamálheildarinnar. Sú
fyrsta birtist í ráðstefnuriti ICAART ráðstefnunnar, sem fór fram í Valletta á Möltu í febrú-
ar 2020 og ber titilinn Disambiguating confusion sets in a language with rich morphology.
Hún fjallar um tilraunir sem voru gerðar á sjö flokkum ruglingsmengja og flokkun þeirra
með ákvörðunartré og málfræðiþáttum (Steinunn Rut Friðriksdóttir og Anton Karl Inga-
son, 2020b). Seinni greinin birtist í sérstöku ráðstefnuriti vinnustofu um tól og tækni sem
geta eflt lífsgæði einstaklinga sem eru með lestrarerfiðleika (READI2020) sem hefði átt
að fara fram á LREC–ráðstefnunni sem halda átti í Marseille í Frakklandi í maí 2020, en
var frestað vegna heimsfaraldurs. Hún fjallar um sömu tilraunir, en einblínir aðallega á
notagildi málheildarinnar fyrir fólk með lesblindu og aðra námsörðugleika (Steinunn Rut
Friðriksdóttir og Anton Karl Ingason, 2020a).
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4 Gagnanámstilraunir

Í þessum kafla verður fjallað um þær gagnanámstilraunir sem gerðar voru á Íslensku rugl-
ingsmengjamálheildinni, framkvæmd þeirra, tilgang og niðurstöður. Fyrst verður fjallað
um tvær ólíkar gerðir þáttasöfnunar sem voru notaðar, þ.e. þáttasöfnun byggða á málfræði-
reglum og þáttasöfnun með orðaskjóðuaðferð. Þá verður fjallað um þær gerðir flokkara
sem prófaðir voru, ákvörðunartré, lógístískan aðhvarfsflokkara og marglaga skynjunarnet.
Að lokum verður fjallað um niðurstöður tilraunanna og metið hvaða aðferð virkar best og
hvers vegna.

4.1 Ólíkar gerðir þáttasöfnunar

Eins og hefur verið fjallað um í fyrri köflum þessarar ritgerðar eru öll mengi Íslensku rugl-
ingsmengjamálheildarinnar samansett af tveggja orða pörum þar sem einum bókstaf munar
á milli orðanna. Í því ljósi liggur beinast við að nota tvígildisflokkara í gagnanámstilraun-
um þar sem markmiðið er að greina á milli þess hvort orðið á við í tiltekinni setningu eða
ekki. Til þess að þjálfa flokkarann þarf að byrja á að ákveða hvers konar þáttum skuli safn-
að til þess að aðgreina setningar þar sem orð X á við frá setningum þar sem orð Y er rétt
í samhenginu. Flokkarinn leitar síðan að þessum þáttum í villulausum setningadæmum og
parar þá við rétt flokkaheiti (þ.e.a.s. orðið sem á við í samhengi setningarinnar). Flokkarinn
lærir smám saman hvaða þættir passa við hvorn flokk. Að þjálfuninni lokinni er flokkar-
anum gefið setningadæmi sem hann hefur aldrei séð áður. Hann skoðar hvaða þættir eru
til staðar í setningadæminu og út frá því ákvarðar hann hvort orðið sé líklegra í samhengi
setningarinnar.

Í þessari tilraun voru niðurstöður tveggja gerða þáttasöfnunar bornar saman. Fyrri gerðin
felst í því að handskrifa reglur sem ætla má að muni aðgreina setningarnar málfræðilega.
Flokkarinn fer í gegnum reglurnar eina í einu og athugar hvort að viðkomandi regla eigi
við um setninguna eða ekki. Upplýsingarnar eru síðan nýttar í þáttavigur sem er keyrður í
gegnum flokkarann. Þessi aðferð hefur bæði kosti og galla. Helstu kostir hennar eru fólgnir
í því að málvísindalegri þekkingu er beitt og aðgreiningin því markvissari en handahófs-
kenndar tölfræðiaðferðir. Með þessu næst betri skilningur á eðli textans og tæknin sem
beitt er verður umtalsvert skiljanlegri fyrir mannsaugað. Helstu ókostir aðferðarinnar eru
aftur á móti að reglurnar þarf að sníða sérstaklega eftir þörfum hvers tungumáls fyrir sig.
Þá þarf að taka til greina hvers konar texta er verið að skoða og hvort sömu reglum megi
beita almennt eða hvort hver villutegund þurfi sérsniðið regluverk. Þetta er því seinlegt
verk sem krefst sérfræðiþekkingar.

Þegar málfræðiþættir eru teknir til grundvallar í gagnanámstilraunum þarf að reyna að passa
að þeir séu eins almennir og hægt er og dugi þannig til þess að aðgreina sem flest orðapör.
Regluþáttasafnarinn er handskrifaður í Python og byggir á notkun reglulega segða (e. reg-
ular expressions) og málfræðilegra marka orðanna sem eru til skoðunar. Þeir málfræðilegu
þættir sem voru teknir til skoðunar í þessari tilraun eru eftirfarandi: Er næsta orð til hægri
og/eða næsta orð til vinstri við markorðið:

• fallorð? Fallorð til vinstri gæti verið frumlag, fallorð til hægri gæti verið andlag. Hvort
tveggja gefur vísbendingar um að markorðið sé persónubeygð sögn. Þá gæti fallorð
til vinstri líka bent til þess að markorðið sé fallorð í eignarfalli (t.d. Háskóli Íslands
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eða söngvarar kórsins), en fallorð til hægri gæti m.a. bent til þess að markorðið sé
lýsingarorð.

• persónubeygð sögn? Standi persónubeygð sögn fyrir framan markorðið, þ.e. næst
til vinstri við það, gefur það vísbendingar um að markorðið sé fallorð í aukafalli eða
sagnbót. Standi persónubeygða sögnin fyrir aftan markorðið, þ.e. næst til hægri við
það, er líklegt að markorðið sé frumlag setningarinnar.

• fallorð í nefnifalli? Standi fallorð í nefnifalli til vinstri fyrir framan markorðið er
líklegt að markorðið sé sögn eða smáorð. Standi það fyrir aftan gæti markorðið t.a.m.
verið lýsingarorð eða frumlag spurningar.

• fallorð í öðru falli en nefnifalli? Fallorð í aukafalli sem stendur vinstra megin getur
gefið vísbendingar um að markorðið sé smáorð eða skynjandasögn. Standi það hægra
megin gæti markorðið t.a.m. verið lýsingarorð, atviksorð eða sögn sem tekur andlagi.

• smáorð? Smáorð til vinstri bendir til þess að markorðið sé nafnorð í aukafalli (smá-
orðið er forsetning), lýsingarorð/atviksorð (smáorðið er atviksorð), frumlag eða per-
sónubeygð sögn (smáorðið er samtenging) eða sögn í nafnhætti (smáorðið er nafn-
háttarmerki). Smáorð til hægri bendir til þess að markorðið sé sögn (smáorðið er
atviksorð eða nafnháttarmerki) eða fallorð í nefnifalli (smáorðið er samtenging).

• nafnháttarmerki? Nafnháttarmerki til vinstri er nánast öruggt merki um að markorðið
sé sögn í nafnhætti. Nafnháttarmerki til hægri getur bent til þess að markorðið sé
t.a.m. ábendingarfornafn, skynjandasögn eða hjálparsögn.

• sögn í nafnhætti? Standi hún vinstra megin er líklegt að markorðið sé fallorð í þolfalli
eða þágufalli eða smáorð. Standi hún hægra megin er afar líklegt að markorðið sé
nafnháttarmerki eða sögnin munu.

Mynd 3: Hér má sjá mikilvægi regluþáttana þegar sýna og sína eru aðgreind með ákvörðunartré. Mikilvægasti
þátturinn í þessu tilfelli er hvort fallorð í aukafalli sé vinstra megin við markorðið. Skammstafirnar eru
eftirfarandi: NH nafnháttur, NHM nafnháttarmerki, KK karlkyn, KVK kvenkyn, SMO smáorð, AF aukafall,
NF nefnifall, PH persónuháttur, FO fallorð, H hægri, V vinstri.
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Þá var einnig athugað hvort orðið tveimur orðum til vinstri við markorðið væri í kvenkyni
eða karlkyni, en því er ætlað að fanga lýsingarorð sem standa á eftir sögninni að vera (t.d.
hann er forvitinn eða bókin er löng). Þessir 16 þættir eru skoðaðir innan hvers setninga-
dæmis og út frá þeim myndaður tvígildisvigur þar sem 1 táknar að viðkomandi þáttur sé til
staðar í setningadæminu en 0 að svo sé ekki. Vigrum allra setningadæmana er síðan safnað
saman í fylki sem er keyrt í gegnum flokkarann og frammistaða hans metin í framhaldinu.

Hin gerð þáttasöfnunnar sem verður skoðuð hér er svokölluð orðaskjóðuaðferð (e. bag–of–
words), en hún byggir eingöngu á þeim tölfræðilegu upplýsingum sem finnast í setninga–
dæmunum og tekur ekki til greina málvísindalegt samband á milli orða innan tiltekins setn-
ingadæmis. Í þessari tilraun var Gensim–forritasafnið notað til þess að smíða orðaskjóðu–
líkanið (Řehůřek og Sojka, 2010). Fyrst er öllum orðum safnað sem koma fyrir í þeim
setningadæmum sem á að skoða (sem dæmi: öllum setningadæmum sem innihalda annað
hvort orðið leyti eða orðið leiti). Úr því verður til einskonar orðabók setningadæmanna sem
innihalda ákveðið ruglingsmengi, en hún er notuð til grundvallar í þáttasöfnun. Með öðrum
orðum eru öll orð setningadæmanna nú orðnir þættir í þáttavigri hvers setningadæmis, en
hvert setningadæmi er þannig borið saman við orðabókina og tíðni orðanna myndar þátta-
vigur þess (sem dæmi: ef orðabókin inniheldur orðin [nú, dag, veður, í, sér, og, er, gott, að,
fá, ís] og setningadæmið sem er til skoðunar er nú er gott veður og gott að fá sér ís myndi
þáttavigur setningarinnar vera [1,0,1,0,1,1,1,2,1,1,1]). Í ákveðnum skilningi má því segja
að orðaskjóðan virki eins og einstæðulíkan (Liu, 2017, bls. 42).

Rétt eins og með regluþáttasöfnun eru bæði kostir og gallar við notkun orðaskjóðulíkans-
ins. Eins og nefnt var í kafla 2.3 hefur sjálfvirk þáttasöfnun með flokkurum sem byggja
t.a.m. á Winnow–aðferðinni skilað betri niðurstöðum í gegnum tíðina en flokkarar sem
nýta handskrifaðar málfræðireglur við þáttasöfnun. Það sem helst hefur staðið slíkri þátta-
söfnun til þrifa er að hún krefst mikils tölvuafls, enda verður þáttavigur hverrar setningar
jafnlangur öllum þeim einstöku orðum sem koma fyrir í öllum þeim setningadæmum sem
eru til skoðunar hverju sinni og allur tilheyrandi fylkjareikningur þar með mun þyngri í
keyrslu. Því hafa ýmiskonar grisjunaraðgerðir verið kynntar til sögunnar. Það er mjög al-
gengt að henda út svokölluðum stopp–orðum (e. stop–words, t.d. orð eins og the, a, and og
to sem bera í sjálfu sér enga merkingu) áður en orðunum er safnað í þáttavigrana. TFIDF–
aðferð er einnig stundum beitt, en þá er mikilvægi orðanna sem koma sjaldnast fyrir álitið
meira en þeirra sem koma oft fyrir, enda beri þau frekar aðgreinandi merkingu. Þá er líka
algengt að orðum sem birtast ákveðið oft eða ákveðið sjaldan innan setningadæmana sé
hent út handvirkt á þeim forsendum að þau breyti nægilega litlu í aðgreiningu orðanna.

Í þessari tilraun var engum slíkum aðgerðum beitt heldur öll orðin tekin til greina án grisj-
unar. Það eru nokkrar ástæður fyrir því að þetta er mögulegt fyrir alla flokka Íslensku
ruglingsmengjamálheildarinnar nema einn. Í fyrsta lagi hefur tölvuafl miðað við verð bún-
aðar aukist gríðarlega á síðustu árum. Í kringum árið 2005 var vinnsluminni í meðaltölvu
um 512 megabit. Tíu árum síðar, eða í kringum árið 2015, var vinnsluminni meðaltölvu
komið upp í 8 gígabit (Cobbett, 2015). Einkatölvan sem þessi tilraun er unnin á er með 24
gígabita vinnsluminni. Það er því augljóst að tölvuafl dagsins í dag ræður við mun þyngri
útreikninga en var mögulegt að ráðast í árið 2009 þegar vísindamenn Háskóla Íslands, Há-
skólans í Reykjavík og Stofnunnar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum réðust í sínar
tilraunir (Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Hrafn Loftsson og
Sigrún Helgadóttir, 2009). Í öðru lagi eru setningadæmin um hvert orðapar tiltölulega fá
og því ekki um risavaxna málheild að ræða hverju sinni, en það einfaldar útreikningana til
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muna. Þessi fullyrðing er þó ekki án undantekninga. Síðastnefndi flokkur Íslensku rugl-
ingsmengjamálheildarinnar, sem lýst var í kaflanum hér á undan, inniheldur málfræðilega
aðskild orðapör sem eru afar algeng í tungumálinu. Vegna þess eru setningadæmi sem inni-
halda þessi orð miklu fleiri en gengur og gerist með orðapörin í málheildinni. Þetta veldur
því að 24 gígabita vinnsluminni ræður ekki við útreikningana á orðaskjóðuvigrum þessara
para. Ýmislegt–flokkurinn er því ekki hluti af útreikningum í töflu 3 og ekki notaður til
grundvallar í meðaltalsútreikningum töflu 2 og 4.

Mynd 4: Hér má sjá mikilvægi orðaskjóðuþáttana þegar amma og ama eru aðgreind með lógístískum að-
hvarfsflokkara. Hér eru 40 þættir (valdir af handahófi) sýndir af 2273 til einföldunar.

Helstu kostir orðaskjóðunálgunnar í þáttasöfnun er einmitt fjöldi þáttanna sem eru teknir
með í reikninginn. Eitt af vandamálum íslensku tilraunarinnar frá 2009 sem talið er upp
í greininni felst í því hversu mörg en strjál málfræðileg mörk íslenskunnar eru. Það var
því erfitt að finna hentuga grisjunartækni til þess að nota á þennan gríðarlega markafjölda,
svo að útreikningarnir yrðu ekki of þungir fyrir þáverandi tölvukerfi, án þess að tapa mik-
ilvægum upplýsingum eins og að ákveðin, sjaldgæfari orð birtist aðeins í námunda við
annað orð ruglingsmengisins (Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvalds-
son, Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir, 2009, bls. 232). Orðaskjóðuaðferðin, knúin
áfram af tölvuafli dagsins í dag, ætti því að skila mun fínni blæbrigðum í samhengi setn-
ingadæmanna en var mögulegt á þessum tíma. Orðaskjóðan er auk þess einföld leið til þess
að fanga merkingu í texta með lítilli fyrirhöfn og er auðvelt að yfirfæra á hvaða tungumál
sem er, án þess að krefjast sérfræðiþekkingu í viðkomandi tungumáli.
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4.2 Flokkarar

Til þess að aðgreina orð innan ruglingsmengis sjálfvirkt þarf að taka ákvörðun um það
hvers konar flokkara á að nota. Valið getur byggt á ýmsum þáttum. Eins og áður hefur verið
nefnt er flokkurum skipt í nokkrar gerðir eftir því hvernig niðurstöðum þeir eiga að skila og
í þessari tilraun er aðeins unnið með tvígildisflokkara. Sumir flokkarar henta bentur í slíkar
tilraunir en aðrir vegna þess hvernig þeir eru hannaðir. Þá þarf að taka til greina hvernig
flokkarinn er uppbyggður og hvort þyngri keyrsla flóknari útreikninga skili það miklu betri
niðurstöðum að hún borgi sig þrátt fyrir að taka þá e.t.v. meira tölvuafl og/eða lengri tíma,
nú eða öfugt, skilar léttari keyrsla sér í það miklu notendavænni leiðréttingarbúnaði að það
borgi sig að fórna hugsanlegum prósentustigum í nákvæmni? Í tilrauninni sem er lýst hér
eru bornar saman niðurstöður þriggja ólíkra flokkara á þeim tveimur gerðum þáttavigra sem
þegar hefur verið lýst.

Ákvörðunartré (e. decision tree) er afar einföld en þó nokkuð öflug tegund flokkara. Í
grunninn virkar ákvörðunartréð eins og hríslumynd sem sýnir allar mögulegar ákvarðanir
sem hægt er að taka og útkomur þeirra. Þessi gerð flokkara ætti því að virka vel með þátta-
vigri sem er búinn til með málfræðireglum. Mynd 5 sýnir dæmi um hvernig ákvörðunin
um flokkun orðanna sýna og sína gæti verið tekin.

Mynd 5: Ofureinfölduð hríslumynd sem ákvörðunartré myndar við aðgreiningu orðanna sýna og sína.

Flokkarinn byrjar með öðrum orðum á rótarákvörðun sem byggir á þeim þætti sem er álitinn
mikilvægastur til aðgreiningar á orðunum tveimur. Hver ákvörðun leiðir til þess að tvær
hríslur myndast þar sem önnur ákvörðun er tekin. Smám saman stækkar tréð þar til að
komist er að niðurstöðu, en laufin (eða endapunktarnir) tákna þar með flokkinn sem tréð
sýnir að viðkomandi orð falli undir (Liu, 2017, bls. 122).

Nokkur mismunandi algrím eru notuð til þess að mynda ákvörðunartré. Eitt algengasta al-
grímið er CART (Classification and Regression Tree), en það notar Gini–óhreinleikamælingu
(e. Gini–impurity) til þess að ákvarða hvar ákvörðunin skuli vera tekin sem leiðir til þess að
nýjar hríslur myndast. Því lægri sem Gini–óhreinleikamælingin er, því hreinni er skipting-
in, svo ef ákvörðunin er tekin án nokkurra vafaatriða ætti Gini–mælingin að vera 0. Tréð
heldur áfram að mynda nýjar og nýjar hríslur þangað til að skiptingin sem nýjasta ákvörð-
unin veldur fellur niður fyrir fyrirfram ákveðinn Gini–óhreinleikaþröskuld, eða þar til að
fyrirfram ákveðið margar hríslur hafa myndast. Í þessari tilraun er CART–ákvörðunartréð
frá Scikit learn notað (Pedregosa et al., 2011). Á mynd 6 má sjá Gini–mælingar og skipt-
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ingar sem verða af völdum hennar þegar ákvörðunartréð finnur viðeigandi flokka fyrir sama
orðapar og áður, sýna og sína.

Mynd 6: Hér má sjá hríslumyndina sem verður til við aðgreiningu sýna og sína með regluþáttum.

Kostir þess að nota ákvörðunartré sem flokkara eru fyrst og fremst fólgnir í því hversu
auðvelt er að túlka niðurstöður þeirra. Ólíkt mörgum öðrum algrímum sem notuð eru við
tvígildisflokkun er auðvelt fyrir manneskju að rekja sig í gegnum hvernig ákvarðanir eru
teknar, hvar gögnin skiptast og hvers vegna. Það þarf ekki að staðla gögn sérstaklega sem
eru keyrð í gegnum ákvörðunartré og það er hægt að meta áreiðanleika trésins með töl-
fræðilegum prófum. Ákvörðunartré eru aftur á móti ekki gallalaus. Því fleiri og flóknari
sem hrísluskiptingarnar verða í trénu við þjálfun, því líklegra er að um ofmátun (e. overfitt-
ing) sé að ræða. Ofmátun felst í því að leiðin að lokaákvörðuninni er svo sérsniðin að þjálf-
unargögnunum að þegar að tréð reynir að spá fyrir um flokkun á óséðum gögnum verða
niðurstöðurnar bjagaðar og ónákvæmar (Liu, 2017, bls. 142). Niðurstöður ákvörðunar–
trjáa geta líka orðið óstöðugar þar sem mjög litla breytingu í gögnum þarf til þess að breyta
allri hríslumyndinni og því erfitt að sjá hvaða hríslumynd er réttust eða nær bestu niður-
stöðunum nema með ítrekuðum prófunum. Þá virka þau illa á mikið magn gagna, þar sem
þjálfunartíminn verður langur og keyrslan þung (Liu, 2017, bls. 149).

Lógístískur aðhvarfsflokkari (e. logistic regression classifier) er mun hentugri þegar unnið
er með mikið gagnamagn en ákvörðunartré. Umhverfður veldisvísisferill (e. logistic curve)
varpar inntaki yfir í úttak sem hefur gildi á milli 0 og 1. Líkanið reiknar út frá tilteknum
þyngdargildum og í þessari tilraun er LBFGS–bestun notuð til að finna þau. Inntakið er
vegin samtala tiltekins þáttavigurs og úttakið eru líkindi þess að flokkurinn sem þáttavigur-
inn tilheyrir sé flokkur 1 (þ.e.a.s. þegar um tvígildisflokkun er að ræða er öðrum flokkinum
gefið vægið 1 og hinum gefið vægið 0, þáttavigurinn er flokkaður eftir því hvort líkindatala
hans er nær 1 eða 0). Lógistíski aðhvarfsflokkarinn er því tölfræðiflokkari, sambærilegur
við Naive Bayes–flokkara. Þegar flokkarinn er þjálfaður reynir hann að minnka meðaltals–
tvíveldisvillu (e. mean squared error) líkansins með því að lágmarka mismuninn í öðru
veldi á milli raungildis (þ.e. réttur flokkur) og spáðu gildi þáttavigursins og tryggja með
því meiri nákvæmni (Liu, 2017, bls. 149–155).

Stöðlun (e. regularization) er beitt á lógístískan aðhvarfsflokkara til þess að koma í veg fyrir
ofmátunarvandamál sem verða þegar þyngdargildi líkansins eru orðin of mikil, sem veldur
því að líkanið aðlagar sig fullkomlega að þjálfunargögnunum en gerir mistök á áður óséðum
gögnum (Liu, 2017, bls. 166). Það eru til nokkrar gerðir stöðlunar sem er beitt á líkanið
eftir því hver hentar best í það og það skiptið. Í þessari tilraun er lógístíska aðhvarfslíkaninu
frá Scikit learn (Pedregosa et al., 2011) beitt með L2 stöðlun. Í henni eru mjög háum
og mjög lágum þyngdargildum refsað, sem veldur því að þættir sem hafa mjög há eða
mjög lág gildi taka ekki yfir líkanið heldur er dreifing þeirra jafnari. Með öðrum orðum er
tilgangur stöðlunarinnar svipaður og grisjunartækni sem fjarlægir þætti sem birtast of oft
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eða of sjaldan í gagnasafninu, en L2–tæknin gerir þetta án þess að fjarlægja þættina alveg
(Liu, 2017, bls. 167).

Það eru kostir og gallar við notkun lógístísk aðhvarfsflokkara, rétt eins og ákvörðunartrjáa.
Lógístískur aðhvarfsflokkari er ekki aðeins hefðbundið flokkunarlíkan heldur nýtir hann
einnig tölfræðilegar upplýsingar eins og áður hefur verið nefnt. Af því leiðir að hann gef-
ur ekki aðeins upplýsingar um hvaða flokk hann telur að viðkomandi setningadæmi falli
innan, heldur einnig líkurnar á því að svo sé. Með öðrum orðum eru upplýsingarnar sem
líkanið gefur nákvæmari og því hægt að sjá hvort líkurnar á því að orð eigi heima í sam-
hengi ákveðinnar setningar séu t.a.m. 99% eða 55% sem getur skipt miklu máli þegar
frammistaða flokkarans er metin. Á hinn bóginn geta komið upp vandamál við notkun
flokkara af þessu tagi. Ef einhver þeirra þátta sem teknir eru til skoðunar við aðgreiningu
orðapars væri þess eðlis að hann myndi skipta gögnunum fullkomlega í tvennt, þannig að
annar hópurinn félli innan flokks 0 og hinn innan flokks 1 án nokkurra vafaatriða, myndi
það valda því að ómögulegt yrði að þjálfa líkanið vegna þess að þyngdargildi þessa þáttar
yrði óendanlegt (Molnar, 2019, bls. 77). Þó er vert að nefna að stöðlunartæknin á að koma
í veg fyrir að slíkt vandamál geti komið upp. Þá er einnig erfiðara að lesa út úr niðurstöð-
um lógístísks aðhvarfsflokkara en t.a.m. ákvörðunartrés, þ.e. það er erfiðara (en þó ekki
ómögulegt) að sjá hvaða ákvarðanir voru teknar til þess að komast að lokaniðurstöðunni.

Síðasti flokkarinn sem verður notaður í þessari tilraun er marglaga skynjunarnetsflokkari
(e. multi–layer perceptron classifier), en hann er einn margra tauganetsflokkara sem hefur
verið þróaður og verður notast við líkan Scikit learn hér (Pedregosa et al., 2011). Í mjög
einfölduðu máli má segja að tauganet líki eftir starfsemi mannsheilans þegar hann tekur
flókin og óskipulögð gögn (e. noisy data) og vinnur úr þeim upplýsingar hratt og örugg-
lega. Taugar heilans skipta hundruðum milljarða og saman vinna þær að því að framkvæma
ákveðin verkefni, þar sem hver taug reiknar ákveðið dæmi og sendir svarið áfram til næstu
taugar þar til niðurstaða hefur fundist. Gagnanámstauganet líkja eftir þessu ferli og með
tölvuafli framtíðarinnar má vel vera að hægt verði að líkja eftir mannlegri greind með slík-
um gervigreindarbúnaði. Í raun og veru er þó um mun færri tengingar að ræða í forritum
dagsins í dag og er fjöldi þeirra ein af þeim ákvörðunum sem þarf að taka þegar tauganet
eru hönnuð (Marsland, 2015, bls. 39).

Í grundvallaratriðum er hver taug í tauganeti sett saman úr þremur hlutum. Í fyrsta lagi eru
það vegin inntök (sem samsvara taugamótum í heilanum), í öðru lagi er það samleggjari
sem leggur saman inntökin (samsvarar frumuhimnu sem tekur í sig rafstraum) og í þriðja
lagi er það einskonar virkjunarþröskuldur sem ákveður hvort taugin sendir boð áfram um
inntökin eða ekki. Þetta er að sjálfsögðu umtalsverð einföldun á því hvernig taug í heilanum
virkar, en getur samt skilað ótrúlegum árangri. Tauganet læra upplýsingar með svokölluðu
yfirsetunámi (e. supervised learning), sem þýðir að gögnin sem eru notuð við þjálfun þeirra
hafa þegar verið flokkuð á réttan hátt og tauganetið lærir smám saman að tengja saman
hvaða þættir tengjast hvaða niðurstöðu. Þetta á reyndar við um alla flokkarana sem eru til
skoðunar hér. Með öðrum orðum býr tauganetið smám saman til alhæfingu um ákveðið
mynstur innan gagnana sem er síðan notuð til þess að flokka áður óséð gögn (Marsland,
2015, bls. 41–43).

Skynjunarnet eru í raun og veru ekkert annað en þyrping tauga sem tengjast inntökum með
þyngdargildum. Inntökin eru jafn mörg og þættirnir í vigrinum sem er verið að skoða
hverju sinni. Taugarnar eru óháðar hvor annarri að öðru leyti en því að þær taka allar
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inn sömu inntökin, þ.e. allar taugarnar skoða alla þætti vigursins en útreikningar hverrar
taugar eru óðháðir útreikningum hinna. Þyngdargildin sem tengja saman hvert inntak og
hverja taug geta með öðrum orðum verið ólík. Þegar líkanið er þjálfað eru inntökin send í
gegnum taugarnar. Ef inntakið er yfir virkjunarþröskuldinum sendir taugin úttakið 1, sem
táknar að taugin hafi verið virkjuð, en annars verður úttakið 0. Ef útkoma viðkomandi
taugar er vitlaus miðað við réttu niðurstöðuna (þ.e. taugin er virkjuð þar sem hún hefði
ekki átt að vera virkjuð eða öfugt) eru þyngdargildi hennar uppfærð þar til réttri niðurstöðu
hefur verið náð (Marsland, 2015, bls. 44–45). Þyngdargildin eru uppfærð í samræmi við
námsafköst (e. learning rate) líkansins. Námsafköstin er tala á milli 0 og 1, ef hún er of
há verður líkanið óstöðugt en ef hún er of lág tekur langan tíma fyrir líkanið að komast að
réttri niðurstöðu. Þá er einnig mikilvægt að setja inn bjaga (e. bias) til að koma í veg fyrir
vandamál sem koma fram ef öll inntökin hafa gildið 0.

Marglaga skynjunarnet eru, eins og nafnið gefur til kynna, tauganet þar sem mörg lög tauga-
þyrpinga aðskilur inntökin frá úttökunum. Inntökin eru þá send inn í fyrstu þyrpinguna og
niðurstöður fengnar úr henni. Þær niðurstöður eru svo sendar sem inntök í næstu þyrpingu
með tilheyrandi þyngdargildum og svo koll af kolli þar til að úttakið fæst (Marsland, 2015,
bls. 71). Vandamálið er að þegar um mörg lög taugaþyrpinga er að ræða er mun erfiðara
að finna út hvaða þyngdargildi á að uppfæra til að bæta niðurstöðurnar. Til þess er notað
svokallað afturflutningsalgrím (e. back-propagation algorithm) sem diffrar mismuninn á
réttum niðurstöðum og þeim sem tauganetið gaf með keðjureglunni, rekur sig aftur á bak í
gegnum tauganetið og uppfærir þyngdargildin. Þetta er gert ítrekað, þ.e. inntakið er sent í
gegnum netið og villugildið reiknað út frá úttakinu áður en það er sent aftur á bak í gegn-
um netið til að uppfæra þyngdargildin, þangað til villugildið er komið niður fyrir fyrirfram
ákveðinn þröskuld.

Mynd 7: Hér má sjá uppbyggingu marglaga skynjunarnets.

Eins og með hina flokkarana eru kostir og gallar við notkun tauganeta til að aðgreina orð
í ruglingsmengjum. Stærsti ókosturinn er ef til vill sá að þjálfun þeirra getur tekið langan
tíma og þarf á miklu tölvuafli að halda vegna þess hversu flóknir útreikningar liggja að
baki hennar. Tauganet eru jafnframt hönnuð til þess að ráða við mikinn fjölda inntaka og

26



virka því best þegar að mikið magn gagna liggur að baki þjálfun þeirra. Það er því óvíst
hvort að þjálfun tauganets á þáttavigrum sem byggja á takmörkuðum fjölda málfræðiþátta
skili betri niðurstöðum en einfaldari flokkunaraðferðir. Auk þess eru setningadæmin sem
liggja hér til grundvallar tiltölulega fá sem gæti leitt til ofmátunar líkansins. Á hinn bóginn
eru tauganet mjög öflug tækni sem er notuð á flestum sviðum máltækni í dag, hvort sem
um ræðir stafsetningarleiðréttingu, sjálfvirkar þýðingar, talgreiningu eða annað sem krefst
mikillar nákvæmni. Þegar líkanið hefur verið þjálfað vinnur það jafnframt mjög hratt á
áður óséðum gögnum. Það er því spennandi áskorun fólgin í þjálfun þeirra og greiningu og
notkunarmöguleikarnir miklir.

4.3 Niðurstöður

Eins og áður segir var tilraunin framkvæmd með tveimur tegundum þáttasöfnunar og með
þremur tegundum flokkara. Heildarfjöldi ruglingsmengja sem var til skoðunar er 333, auk
7 ruglingsmengja úr flokki málfræðilega aðskildra para sem voru aðeins prófuð með mál-
fræðilegri þáttasöfnun vegna þess hversu mikið tölvuafl þarf til að aðgreina þau með orða-
skjóðuaðferðinni. Pörin sem eru tekin til grundvallar hér eru valin út frá tíðni þeirra í
Risamálheildinni. Tíðni orðsins í ruglingsmenginu sem kemur sjaldnar fyrir er skoðuð sér-
staklega. Í tilrauninni eru engin pör þar sem sjaldgæfara orðið kemur fyrir sjaldnar en 10
sinnum. Þá eru einungis 6 pör skoðuð þar sem sjaldgæfara orðið birtist sjaldnar en 25
sinnum. Það eru 95 pör þar sem sjaldgæfara orðið birtist sjaldnar en 50 sinnum, 126 pör
þar sem sjaldgæfara orðið birtist sjaldnar en 100 sinnum, 94 pör þar sem sjaldgæfara orð-
ið birtist sjaldnar en 500 sinnum, 5 pör þar sem sjaldgæfara orðið birtist sjaldnar en 1000
sinnum og að lokum 7 pör þar sem sjaldgæfara orðið birtist oftar en 1000 sinnum. Með
þessu er reynt að stilla af fjölda setningadæma orðaparanna þannig að ekki halli um of á
annað orðið innan parsins, en um leið eru orðapör fjarlægð þar sem setningadæmin eru svo
mörg að tölvuaflið sem stendur til boða er ekki nægilegt til að keyra orðaskjóðuaðferðina á
þeim (þetta á meðal annars við um orðaparið far / var, þar sem var birtist 66.534 sinnum í
Risamálheildinni).

Niðurstöðurnar eru reiknaðar með k–krossprófun, en tilgangur hennar er að meta hvernig
flokkarinn mun koma til með að standa sig í raunverulegum aðstæðum þar sem margar
ólíkar setningar gætu komið fyrir. Það er ekki raunhæft að meta almenna frammistöðu
flokkarans á aðeins einu prófunargagnasafni. K–föld krossprófun virkar þannig að gögn-
unum er skipt upp í k jafnstóra hluta. Líkanið er þjálfað k sinnum þar sem hver hluti er
notaður einu sinni sem prófunargögn, en hinir k–1 hlutarnir eru þá notaðir sem þjálfunar-
gögn. Niðurstöður hverrar keyrslu eru síðan lagðar saman og tekið af þeim meðaltal, en
sú tala er álitin raunveruleg frammistöðumæling líkansins (Liu, 2017, bls. 84). K–gildi
krossprófunarinnar getur í raun verið hvaða tala sem er, en gott er að hafa það eins hátt og
hægt er án þess að minnka gagnamagn hvers hluta um of. Í þessari tilraun er Scikit learn
forritasafnið notað til þess að framkvæma tífalda krossprófun og eru allar niðurstöður sem
koma fyrir í töflunum hér fyrir neðan meðaltalsútreikningar úr slíkri prófun (Pedregosa et
al., 2011).

Tafla 1 sýnir hvernig flokkararnir þrír standa sig á flokkunum sem skilgreindir eru eftir því
hvaða hljómlíku bókstafspör eru tekin fyrir hverju sinni þegar málfræðireglur eru notaðar
til grundvallar í þáttasöfnuninni. Flokkunum er raðað í tíðniröð eftir því hversu mörg orða-
pör úr hverjum flokki eru notuð í tilrauninni, en fjöldann má sjá í síðasta dálki töflunnar.

27



Ákvörðunartré Lógístískt aðhvarf Tauganet
Flokkur Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Fjöldi
N/NN 0.77 0.74 0.66 0.67 0.75 0.69 0.63 0.63 0.77 0.73 0.67 0.68 55
T/D 0.89 0.85 0.80 0.81 0.88 0.81 0.79 0.78 0.89 0.84 0.80 0.81 37
T/TT 0.92 0.85 0.77 0.78 0.90 0.80 0.74 0.74 0.92 0.86 0.78 0.79 37
I/Í 0.91 0.87 0.81 0.82 0.90 0.84 0.77 0.77 0.91 0.86 0.82 0.82 30
G/K 0.91 0.86 0.81 0.82 0.90 0.83 0.79 0.79 0.91 0.85 0.82 0.82 28
L/LL 0.83 0.79 0.65 0.68 0.83 0.76 0.64 0.66 0.83 0.78 0.67 0.69 22
A/Á 0.87 0.85 0.70 0.74 0.86 0.78 0.66 0.68 0.87 0.84 0.67 0.69 18
Y/I 0.87 0.83 0.81 0.81 0.86 0.82 0.82 0.81 0.87 0.83 0.82 0.81 17
Ý/Í 0.84 0.84 0.84 0.82 0.82 0.81 0.83 0.81 0.84 0.85 0.86 0.84 17
O/Ó 0.92 0.90 0.85 0.86 0.92 0.85 0.85 0.84 0.93 0.90 0.86 0.88 12
V/F 0.91 0.89 0.79 0.81 0.89 0.86 0.74 0.76 0.91 0.88 0.79 0.81 10
P/B 0.85 0.85 0.75 0.77 0.83 0.80 0.72 0.72 0.85 0.84 0.78 0.78 8
E/É 0.88 0.91 0.91 0.90 0.86 0.87 0.87 0.86 0.88 0.90 0.92 0.90 7
R/RR 0.87 0.88 0.88 0.88 0.89 0.79 0.63 0.64 0.90 0.81 0.69 0.71 6
G/GG 0.85 0.84 0.85 0.83 0.84 0.85 0.87 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 5
HV/KV 0.84 0.33 0.34 0.32 0.84 0.33 0.31 0.30 0.84 0.36 0.33 0.33 4
RÐ/ÐR 0.89 0.50 0.35 0.38 0.88 0.38 0.27 0.30 0.89 0.55 0.37 0.42 4
TT/DD 0.86 0.74 0.72 0.72 0.87 0.75 0.76 0.74 0.87 0.81 0.76 0.76 4
K/KK 0.93 0.63 0.36 0.43 0.92 0.54 0.29 0.36 0.93 0.64 0.35 0.45 3
M/MM 0.98 0.86 0.84 0.84 0.99 0.85 0.86 0.84 0.99 0.86 0.86 0.84 2
S/SS 0.88 0.89 0.99 0.93 0.89 0.89 1.00 0.94 0.89 0.90 0.99 0.94 2
U/Ú 0.80 0.78 0.71 0.73 0.82 0.80 0.77 0.77 0.80 0.75 0.74 0.73 2
F/FF 0.88 0.54 0.70 0.61 0.87 0.29 0.29 0.29 0.88 0.54 0.70 0.61 1
GG/KK 0.78 0.70 0.72 0.69 0.59 0.44 0.31 0.35 0.79 0.70 0.74 0.70 1
PP/BB 0.99 0.05 0.10 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 1
P/PP 0.89 0.58 0.50 0.56 0.90 0.67 0.52 0.56 0.88 0.65 0.53 0.50 1
ÝMISL.* 0.71 0.69 0.64 0.65 0.70 0.66 0.69 0.66 0.71 0.69 0.64 0.65 7

Tafla 1: Regluþættir: Hljómlíkir flokkar

Ákvörðunartré Lógístískt aðhvarf Tauganet
Flokkur Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Fjöldi
N/NN 0.88 0.85 0.83 0.83 0.89 0.87 0.84 0.84 0.89 0.86 0.84 0.85 55
T/D 0.93 0.90 0.86 0.86 0.94 0.90 0.84 0.86 0.94 0.90 0.87 0.87 37
T/TT 0.95 0.92 0.86 0.87 0.96 0.94 0.86 0.88 0.95 0.92 0.89 0.89 37
I/Í 0.96 0.94 0.91 0.92 0.97 0.96 0.91 0.92 0.97 0.95 0.93 0.94 30
G/K 0.93 0.90 0.86 0.87 0.94 0.93 0.86 0.87 0.94 0.92 0.89 0.89 28
L/LL 0.89 0.84 0.77 0.78 0.91 0.88 0.78 0.80 0.91 0.88 0.83 0.83 22
A/Á 0.96 0.94 0.91 0.92 0.96 0.95 0.89 0.91 0.96 0.95 0.91 0.92 18
Y/I 0.91 0.91 0.88 0.88 0.93 0.92 0.88 0.88 0.93 0.91 0.90 0.89 17
Ý/Í 0.88 0.89 0.87 0.87 0.90 0.88 0.88 0.87 0.91 0.90 0.90 0.89 17
O/Ó 0.92 0.89 0.84 0.84 0.94 0.89 0.83 0.83 0.93 0.91 0.85 0.87 12
V/F 0.98 0.97 0.96 0.96 0.98 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 10
P/B 0.88 0.87 0.81 0.81 0.88 0.88 0.80 0.82 0.87 0.87 0.81 0.81 8
E/É 0.91 0.91 0.89 0.89 0.93 0.94 0.91 0.91 0.93 0.92 0.91 0.91 7
R/RR 0.92 0.92 0.82 0.85 0.92 0.95 0.85 0.88 0.92 0.92 0.88 0.89 6
G/GG 0.89 0.93 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.91 0.91 0.90 5
HV/KV 0.90 0.58 0.53 0.53 0.91 0.56 0.41 0.42 0.91 0.58 0.52 0.55 4
RÐ/ÐR 0.93 0.73 0.59 0.63 0.95 0.88 0.59 0.67 0.94 0.84 0.71 0.75 4
TT/DD 0.93 0.83 0.82 0.82 0.91 0.72 0.77 0.74 0.91 0.83 0.82 0.80 4
K/KK 0.93 0.64 0.49 0.54 0.94 0.72 0.42 0.49 0.94 0.65 0.53 0.58 3
M/MM 0.99 0.99 0.93 0.95 0.99 0.99 0.92 0.95 0.99 0.99 0.90 0.95 2
S/SS 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.99 0.98 0.96 0.97 0.98 0.98 2
U/Ú 0.79 0.77 0.74 0.75 0.84 0.85 0.72 0.75 0.84 0.87 0.78 0.78 2
F/FF 0.94 0.85 0.64 0.72 0.92 0.79 0.53 0.62 0.93 0.79 0.66 0.73 1
GG/KK 0.92 0.93 0.88 0.91 0.89 0.92 0.80 0.83 0.90 0.92 0.80 0.85 1
PP/BB 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99 0.10 0.10 0.08 1
P/PP 0.86 0.53 0.43 0.40 0.86 0.40 0.18 0.25 0.88 0.53 0.30 0.48 1

Tafla 2: Orðaskjóða: Hljómlíkir flokkar

Ef flokkurinn sem er merktur sem ýmislegt (þ.e. málfræðilega aðskildu pörin) er dreginn
frá má sjá að nákvæmni ákvörðunartrésins er á bilinu 77–99%, nákvæmni lógístíska að-
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hvarfsflokkarans er á bilinu 59–99% og nákvæmni tauganetsins er á bilinu 77–99%. Tafla
2 sýnir samskonar niðurstöður ef orðaskjóðuaðferðinni er beitt við þáttasöfnunina. Ná-
kvæmni ákvörðunartrésins er þar á bilinu 79-99%, nákvæmni lógístíska aðhvarfsflokkarans
er á bilinu 84-99% og nákvæmni tauganetsins er á bilinu 84-99%. Niðurstöður sem byggja
á orðaskjóðunni eru því í öllum tilfellum nokkuð hærri en þær sem byggja á handsmíðuðum
málfræðireglum.

Mynd 8: Samanburður á frammistöðu flokkarana á einstökum orðum.

Eins og áður hefur verið nefnt er hér aðeins um 16 þætti að ræða í hverjum þáttavigri sem
smíðaður er með málfræðireglum og því líklegt að það leiði til þess að niðurstöður sem
byggja á þeim verði óstöðugar. Þó verður einnig að taka með í reikninginn þá staðreynd
að fjöldi orðapara innan flokkana er mjög misjafn. Í flokknum sem ber saman orð með pp
og orð með bb er til dæmis aðeins eitt orðapar tekið til grundvallar, (pabba/pappa), en það
kemur afar illa út hjá öllum flokkurunum, sem orsakast líklega af því að sjaldgæfara orð
parsins birtist sjaldnar en 25 sinnum í Risamálheildinni og því of lítil gögn í boði til þess
að ná fram eðlilegum niðurstöðum. Ef aðeins er litið á þá flokka sem innihalda að lágmarki
10 pör má sjá að með málfræðiþáttunum hefur ákvörðunartréð stöðugustu niðurstöðurnar
í öllum mælikvörðum, þótt tauganetið nái sumsstaðar hærra hlutfalli í heimt og f–gildi.
Lógístíski aðhvarfsflokkarinn sýnir á hinn bóginn áberandi verstar niðurstöður.

Það er hugsanlegt að slök frammistaða lógístíska aðhvarfsflokkarans þegar unnið er með
málfræðilega þætti orsakist af því að það hafi ekki verið framkvæmdar nægilega nákvæmar
athuganir á fínstillingum hans. Sem dæmi má nefna að hægt er að stilla vægi flokkanna
sem eru í athugun, þ.e. orðanna innan ruglingsmengisins sem er til skoðunar hverju sinni.
Þetta gæti verið nytsamlegt í sumum tilfellum þar sem annað orðið hefur miklu hærri tíðni
en hitt. Vegna þess að markmiðið hér var að skoða frammistöðu flokkara almennt yfir
allan ruglingsmengjahópinn var ekki farið í fínstillingar sérstaklega fyrir hvert orðapar.
Hugsanlegt getur verið að málfræðireglurnar hafi í einhverjum tilfellum búið til aðstæður
eins og var lýst í umfjölluninni um lógístíska aðhvarfsflokkarann, þ.e. aðstæður þar sem
ákveðinn þáttur skiptir gögnunum fullkomlega í tvo jafna hópa, og þá hafi niðurstöður
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hans bjagast vegna þess. Þetta er þó ekki að fullu ljóst og mætti rannsaka nánar í frekari
tilraunum.

Tafla 2 sýnir niðurstöður flokkarana á hljómlíku bókstafspörin ef orðaskjóðuaðferðinni er
beitt við þáttasöfnun. Glögglega má sjá að þessi aðferð skilar umtalsvert betri niðurstöðum
en málfræðireglurnar, en ástæður þess má hugsanlega rekja til þess að fjöldi þátta sem eru
til grundvallar í orðaskjóðuaðferðinni eru miklu fleiri en þeir 16 þættir sem eru skoðaðir
með málfræðireglunum. Það er vel hugsanlegt að niðurstöður fengnar með málfræðiregl-
unum yrðu umtalsvert betri ef þáttunum yrði fjölgað verulega. Þá er athyglisvert að sjá að
ákvörðunartréið stendur sig áberandi verst með orðaskjóðuaðferðinni. Lógístíski aðhvarfs-
flokkarinn hefur almennt mestu nákvæmni og hittni en tauganetið hefur mestu heimt og
f–gildi. Þar sem f–gildið tekur tillit til allra tegunda villna sem flokkarinn gerir og metur
vægi þeirra, sérstaklega þar sem dreifing flokkanna er ójöfn, má segja að tauganetið sýni
alltaf bestu niðurstöðurnar burt séð frá þeim þáttum sem eru til skoðunar.

Töflur 3 og 4 sýna niðurstöður flokkarana á þremur málfræðilega skilgreindum flokkum.
Í fyrsta lagi eru það sundurlæg ruglingsmengi, þ.e.a.s. ruglingsmengi þar sem orðin tvö
eiga ekkert málfræðilegt mark sameiginlegt. Það gefur til kynna að aðgreining þeirra sé
setningafræðileg og þau standi aldrei í nákvæmlega sama samhengi. Í öðru lagi eru það
ruglingsmengi sem eru eins að því leyti að málfræðileg mörk orðanna tveggja eru þau
nákvæmlega sömu. Það bendir til þess að orðin standi alltaf í sama setningafræðilega sam-
hengi og að aðgreining þeirra sé aðeins merkingarfræðileg. Í þriðja lagi eru það ruglings-
mengi sem passa í hvorugan fyrrnefndan flokk, en þá eru sum málfræðileg mörk orðanna
tveggja eins en önnur ekki. Þá fer það eftir samhengi orðanna hvort um merkingafræðilega
eða setningafræðilega aðgreiningu er að ræða. Í töflu 3 eru niðurstöður flokkarana með
málfræðilegum þáttum skoðaðar en í töflu 4 eru niðurstöður þeirra með orðaskjóðuaðferð-
inni skoðaðar.

Ákvörðunartré Lógístískt aðhvarf Tauganet
Flokkur Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Fjöldi
Sundurl. 0.86 0.82 0.75 0.76 0.85 0.78 0.72 0.73 0.86 0.82 0.76 0.77 178
Eins 0.78 0.77 0.74 0.73 0.76 0.74 0.75 0.72 0.79 0.77 0.76 0.74 13
Hvorugt 0.89 0.81 0.74 0.75 0.87 1.00 0.72 0.72 0.89 0.81 0.75 0.76 143

Tafla 3: Regluþættir: Málfræðilegur samanburður

Ákvörðunartré Lógístískt aðhvarf Tauganet
Flokkur Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Nákv. Hittni Heimt F-gildi Fjöldi
Sundurl. 0.91 0.88 0.85 0.85 0.93 0.90 0.84 0.85 0.92 0.89 0.87 0.87 178
Eins 0.89 0.93 0.87 0.88 0.91 0.93 0.89 0.90 0.90 0.92 0.89 0.89 13
Hvorugt 0.91 0.88 0.85 0.85 0.93 0.90 0.84 0.85 0.92 0.89 0.87 0.87 143

Tafla 4: Orðaskjóða: Málfræðilegur samanburður

Það er áhugavert að sjá að þegar málfræðiþættir liggja til grundvallar er frammistaða ákvörð-
unartrésins og tauganetsins afar keimlík. Lógístíski aðhvarfsflokkarinn sýnir slökustu frammi-
stöðuna þegar unnið er með málfræðiþætti, en á hinn bóginn bestu frammistöðuna þegar
orðaskjóðuaðferðinni er beitt. Tauganetið hefur í öllum tilfellum hæstu heimtina og f–
gildið. Þegar unnið er með regluþætti sést að allir flokkararnir standa sig betur á setninga-
fræðilega aðgreindum ruglingsmengjum en merkingafræðilega aðgreindum. Það bendir til
þess að erfitt sé að fanga eiginlega merkingu orðanna með málfræðireglum, enda fela þær
allar í sér athugun á málfræðilegu umhverfi orðanna frekar en merkingarlegu. Þessu er aftur
á móti öfugt farið þegar orðaskjóðuaðferðinni er beitt, en þar er slökustu frammistöðuna
að finna í málfræðilega aðskildum ruglingsmengjum en bestu frammistöðuna í merkingar-
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fræðilega aðskildum pörum. Líklega er merking texta betur fönguð með því að skoða tíðni
þeirra orða sem birtast nálægt hvert öðru með vigurrúmfræði, en á hinn bóginn tapast með
því mikilvægar upplýsingar um orðaröðun og setningaskipan.

Þegar litið er til frammistöðu flokkarana á merkingarfræðilega aðskildum orðapörum (þ.e.
ruglingsmengjum sem falla í eins–flokkinn) með notkun orðaskjóðuaðferðarinnar má sjá
að þó að hittni, heimt og f–gildi þeirra sé hærri en á sundulægum mengjum er nákvæmnin
lægri. Þó má auðveldlega skýra þetta með því að fjöldi þessara para er mun lægri en hinna
og því er vægi þeirra villna sem flokkararnir gera mun meira en í hinum flokkunum. Það
er athyglisvert að afar fá merkingarlega aðgreind ruglingsmengi fundust við gerð Íslensku
ruglingsmengjamálheildarinnar og er tíðni þeirra sem fundust er almennt mjög lág. Aðeins
13 pör fundust þar sem sjaldgæfara orðið birtist oftar en 10 sinnum. Þetta getur bent til
þess að vegna þess hversu mikið beygingarmál íslenskan er sé lítið um hljómlík orð sem
falla í nákvæmlega sama setningafræðilega samhengi, en sú staðreynd endurspeglast þá
væntanlega í þeim gríðarlega fjölda málfræðilegra marka sem koma fyrir í íslenskunni (með
öðrum orðum þá eru líklega fá dæmi um orð sem fá nákvæmlega sömu mörk vegna þess
hversu mörg mörk standa til boða). Þetta er ólíkt enskunni sem er formfræðilega frekar
einföld, en inniheldur á hinn bóginn mikinn fjölda hljómlíkra orða sem mætti ætla að sé
umtalsvert erfiðara að aðgreina setningafræðilega.

Ef til vill væri hægt í framtíðarverkefni að sameina þessar tvær aðferðir, orðaskjóðuað-
ferðina og málfræðireglurnar, til þess að fanga hvort tveggja, merkingarfræðilega og setn-
ingafræðilega uppbyggingu þeirra texta sem eru til skoðunar. Þá væri einnig mögulegt að
nýta aðferðir orðainnfellinga (e. word embeddings) til þess að fanga merkingu orðanna
án þess að tapa eins miklum setningafræðilegum upplýsingum og virðist vera raunin þegar
orðaskjóðuaðferðinni er beitt eingöngu. Vigurrúmsmerkingarfræði hefur unnið sér fastan
sess í máltækni dagsins í dag og eru líkön byggð á henni mikið notuð m.a. í sjálfvirkum
þýðingum (t.a.m. BERT og ELMo). Það er því mikilvægt að finna leið til þess að nýta
þessa tækni við sjálfvirka stafsetningu, en þó er ólíklegt að hún dugi ein til þess að fanga
viðamikið beygingakerfi íslenskunnar.
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5 Sértækir notkunarmöguleikar

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um það hvernig Íslenska ruglingsmengjamálheildin getur
nýst í sjálfvirkri stafsetningarleiðréttingu, sem nýtist að sjálfsögðu öllum íslenskum mál-
höfum. Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um sértækari notkunarmöguleika þess háttar
leiðréttingar, annars vegar fyrir fólk með lesblindu og hinsvegar fyrir fólk sem talar íslensku
sem annað mál.

5.1 Lesblinda

Sjálfvirk stafsetningarleiðrétting getur skipt sköpum fyrir fólk með lesblindu og aðra lestr-
arerfiðleika. Samkvæmt Mody og Silliman eru um 80% þeirra sem eru greindir með náms-
örðugleika með lesblindugreiningu (Mody og Silliman, 2008, bls. 209). Á Lesvef Háskóla
Íslands kemur fram að lesblinda birtist helst í vandkvæðum með að skynja hljóðræna upp-
byggingu tungumálsins, þ.e.a.s. erfiðleikum með að tengja saman málhljóð og bókstafs-
tákn þeirra. Þá kemur fram að oft er erfiðara að eiga við stafsetningu heldur en lestur, en
helstu einkenni lesblindu í stafsetningu eru t.a.m. að víxla stöfum, eiga í erfiðleikum með
að ákveða hvenær skuli rita tvöfaldan samhljóða, eiga erfitt með að greina á milli hljóm-
líkra bókstafa og að eiga erfitt með að greina á milli fráblásinna og ófráblásinna samhljóða
(Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2020).

Í grein Bernstein frá 2009 kemur fram að þegar lesblinda er metin eru tvær gerðir ritvillna
skoðaðar sérstaklega. Annars vegar er um að ræða svokallaðar hljóðréttar villur, þar sem
ritvillan er hljóðfræðilega rökrétt. Það felur meðal annars í sér að bæta við tvöföldum
samhljóða þar sem einfaldur ætti við eða skipta út hljómlíkum stöfum (t.d. keyfti í staðinn
fyrir keypti). Hinsvegar eru hljóðrangar villur sem eru ekki hljóðfræðilega rökréttar, en
þær fela m.a. í sér að sleppa úr, bæta við eða skipta út hljóðum sem eiga alls ekki við í
viðkomandi orði. Þessar villur eru algengari hjá fólki með lesblindu, en hljóðréttu villurnar
koma bæði fyrir hjá þeim og fólki sem er ekki með námsörðugleika. Það eru hljóðréttu
villurnar sem leiða oftast til þess að raunverulegu orði er skipt út fyrir annað, hljómlíkt,
raunverulegt orð (Bernstein, 2009, bls. 310).

Í rannsókn Rello et al. kemur fram að um 20% þeirra ritvillna sem fólk með lesblindu
gerir séu raunvillur (Rello et al., 2015, bls. 39). Vegna þess vanda sem lestrarerfiðleikar
valda í hljóðkerfisvitund má áætla að fólk með lesblindu geri hlutfallslega fleiri villur í
sambærilegum texta en fólk sem er ekki með lesblindu. Þá kemur fram í grein Sterling et
al. að fullorðnir með lesblindu þrói síður með sér skriflegan orðaforða byggðan á sjónminni
og þurfi því að reiða sig að miklu leyti á hljóðunaraðferðir við umskráningu allt sitt líf
(Sterling, Farmer, Riddick, Morgan, og Matthews, 1998, bls. 2). Með þetta í huga hlýtur
þörfin á sjálfvirkri stafsetningaleiðréttingu fyrir fólk með lesblindu að liggja í augum uppi.
En ef leiðréttingarbúnaðurinn tekur aðeins fyrir stakorðavillur má áætla að allt að 20%
þeirra ritvillna sem fólk með lesblindu gerir sleppi í gegn án villuboða. Því má telja augljóst
að þörfin fyrir samhengisháða stafsetningaleiðréttingu sé mikil, einkum og sér í lagi fyrir
fólk með lestrarörðugleika.
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5.2 Íslenska sem annað mál

Í grein sinni frá 2010 fjalla Rozovskaya og Roth um notkun ruglingsmengja til þess að leið-
rétta ranga notkun forsetninga í textum sem erlendir málhafar gera í stafsetningu á ensku
sem öðru máli, en slíkar villur eru afar algengar á meðal annarsmálshafa. Þau nefna að til
þess að mynda nothæf ruglingsmengi þurfi að skoða nákvæmlega hvers konar villur þessi
hópur er líklegur til þess að gera og meta út frá því hvaða vægi hvert orð í ruglingsmenginu
á að fá (Rozovskaya og Roth, 2010, bls. 961–962). Það er vel þekkt að þegar að fólk lærir
nýtt tungumál seinna á lífsleiðinni á það til að yfirfæra ákveðin atriði úr móðurmáli sínu
yfir á nýja tungumálið, einkum hvað varðar setningauppbyggingu og hljóðkerfi tungumál-
anna (Gas, 1979, bls. 327–329). Það er þess vegna nauðsynlegt að rannsaka hvers konar
ritvillur annarsmálshafar gera út frá móðurmáli þeirra og smíða leiðréttingarbúnað út frá
þeim upplýsingum.

Það hafa afar fáar rannsóknir verið gerðar á því hvers konar ritvillur annarsmálshafar eru
líklegir til þess að gera í íslensku, en það vekur furðu í ljósi þess hversu mjög innflytjendum
hefur fjölgað á Íslandi á síðustu árum. Þó má nefna frumkönnun sem Ásta Lovísa Arnórs-
dóttir framkvæmdi árið 2017 í tengslum við bakkalársverkefni sitt í frönskum fræðum. Þar
rannsakaði hún hvers konar villur franskir móðurmálshafar eru líklegir til að gera á íslensku
samanborið við þýska móðurmálshafa. Niðurstöður hennar benda til þess að frönsku mál-
hafarnir eigi frekar í vandræðum með málfræðilegt kyn og fallbeygingar fallorða en þýsku
málhafarnir, sem gæti bent til þess að yfirfærsla úr rómönskum tungumálum valdi meiri
vandræðum í hinu flókna beygingarkerfi íslenskunnar en yfirfærsla úr germönskum málum
sem eiga þá e.t.v. meira sameiginlegt með íslenskunni (Ásta Lovísa Arnórsdóttir, 2017,
bls. 23–24).

Það má ætla að ákveðin atriði úr Íslensku ruglingsmengjamálheildinni kunni að nýtast ann-
arsmálshöfum sérstaklega. Sem dæmi eru orðapörin sem innihalda tvöfalda samhljóða lík-
legri til að koma upp ef málfræðilegum kynjum eða föllum er ruglað saman. Þá eru annars-
málshafar líklegri en aðrir til þess að rugla saman broddstöfum við óbroddaðar hliðstæður
þeirra. Það er þó ljóst að frekari rannsókna er þörf á ritvillum meðal erlendra málhafa sem
tala íslensku sem annað mál og hvaða áhrif móðurmál þeirra hefur á þær villur sem þeir gera
í skrifuðu máli. Eitt af því sem nefnt er í markáætluninni um þróun í íslenskri máltækni
er að aðlaga megi almennan málrýni að þörfum sérhæfðari hópa, þar á meðal fólks með
lesblindu og einstaklinga sem ekki hafa íslensku að móðurmáli (Anna Björk Nikulásdóttir,
Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson, 2017, bls. 107). Ruglingsmengjamálheildin ætti
því vonandi að koma að gagni í þeirri þróun.
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6 Lokaorð

Sjálfvirk stafsetningarleiðrétting á sér langa sögu sem teygir anga sína allt aftur til fimmta
áratugarins. Í gegnum tíðina hefur hún þróast frá því að leiðrétta stök orð í sérhæfðum
textum með því að fletta upp í fyrirfram skilgreindri orðabók leiðréttingarbúnaðarins yfir í
að vera fær um að átta sig á því hvar raunverulegt orð stendur í röngu samhengi og koma
með tillögu að orði sem á þar betur heima. Tæknin hefur þróast í takt við þann tölvubúnað
sem er í boði hverju sinni sem leyfir gagnanámsalgrímum að sanka að sér meiri og meiri
þekkingu sem nýtist vel þegar glímt er við stafsetningarleiðréttingu fyrir hinn almenna
notanda, óháð því um hvaða efni hann skrifar. Flest ritvinnsluforrit dagsins í dag bjóða enda
upp á sjálfvirka stafsetningarleiðréttingu í rauntíma þar sem orðin eru leiðrétt jafnóðum og
þau eru skrifuð.

Þó á þetta ekki við um öll tungumál og stendur íslenskan þar enn höllum fæti. Fáir mál-
rýnar eru til fyrir íslensku og er þar í langflestum tilfellum aðeins um stakorðaleiðréttingar
að ræða, þar sem leiðréttingarbúnaðurinn flettir upp hverju orði fyrir sig, ber það saman
við lista þekktra orða og merkir þau orð sem villur sem ekki finnast á listanum. Leiðrétt-
ingarbúnaður af þessu tagi áttar sig ekki á raunvillum, þar sem raunverulegu orði er ruglað
saman við annað raunverulegt orð, enda ómögulegt að átta sig á því að um villu sé að ræða
nema með því að skoða samhengi orðsins. Eitt af meginmarkmiðum máltækniáætlunar
fyrir íslensku fyrir árin 2018–2022 er því að smíða almennan málrýni sem tekur samhengi
með í reikninginn.

Ein leiðin til þess að leiðrétta raunvillur er að notast við ruglingsmengi. Ruglingsmengi eru
pör hljómlíkra orða sem er líklegt að ruglist saman í stafsetningu, t.a.m. þegar notandinn er
óviss um það hvenær beri að nota ypsilon í orði og hvenær ekki, samanber orðaparið leyti
/ leiti. Þessar villur geta komið fyrir hjá öllum notendum sjálfvirkrar stafsetningarleiðrétt-
ingar en ekki síst hjá notendum sem t.a.m. eru lesblindir eða af erlendum uppruna, en þeir
síðarnefndu kunna að vera líklegri til þess að rugla saman föllum eða málfræðilegum kynj-
um orða. Það er því afar mikilvægt að skoða þarfir einstakra hópa sérstaklega þegar unnið
er að þróun málrýnis sem nýtast á öllum notendum tungumálsins án vandræða, en það er
eitt af aðalmarkmiðum máltækniáætlunarinnar fyrir 2018–2022.

Orðin innan ruglingsmengis eru aðgreind á sjálfvirkan hátt þegar gagnanámsalgrím er þjálf-
að á þáttum sem safnað er úr setningadæmum sem innihalda orðin. Þessir þættir geta
verið af ýmsum toga, en safna í grundvallaratriðum ýmist málfræðilegum eða tölfræði-
legum upplýsingum um samhengi orðanna. Í þessari ritgerð voru kynntar niðurstöður
gagnanámstilrauna sem unnar voru á íslenskum ruglingsmengjum sem safnað var úr Ri-
samálheildinni og hafa nú verið gefin út sem málheild í opinni útgáfu á varðveislusafni
CLARIN–IS. Tvær gerðir þáttasöfnunnar voru bornar saman. Annars vegar voru það mál-
fræðilegir þættir sem safnað var með handskrifuðum reglum um setningafræðilegt umhverfi
markorðsins. Hinsvegar var orðaskjóðuaðferð beitt til að safna tíðniupplýsingum um það
hvaða orð standa í nágrenni markorðsins. Þá voru niðurstöður þriggja flokkara bornar sam-
an, ákvörðunartrés, lógístísks aðhvarfsflokkara og tauganets.

Niðurstöður tilraunarinnar benda til þess að þáttasöfnun byggð á orðaskjóðuaðferðinni skili
umtalsvert betri niðurstöðum en sú sem byggir á málfræðireglum, en þó eru styrkleikar að-
ferðanna ólíkir. Málfræðiþættirnir virka best til að aðgreina orð úr ruglingsmengjum sem
eru setningafræðilega sundurlæg, þ.e.a.s. málfræðileg mörk orðanna tveggja eru aldrei þau
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sömu og því standa þau aldrei í sama setningafræðilega samhengi. Á hinn bóginn virkar
orðaskjóðuaðferðin best á orð úr ruglingsmengjum sem eru setningafræðilega eins, með
öðrum orðum þar sem málfræðileg mörk orðanna tveggja eru alltaf þau sömu og aðgrein-
ing þeirra er aðeins merkingafræðileg. Þetta bendir til þess að tíðniupplýsingar vigurrúms-
reiknings virki betur til þess að fanga merkingu orðanna, en málfræðilegar aðferðir fangi
betur setningafræðilega uppbyggingu samhengisins. Í framtíðarverkefni væri vert að skoða
þessar aðferðir betur og sameina þær til þess að fanga hvort tveggja.

Þegar unnið er með málfræðiþætti er lítill munur á frammistöðu ákvörðunartrésins og
tauganetsins, en lógístíski aðhvarfsflokkarinn stendur sig þar áberandi verst. Hann stendur
sig aftur á móti einna best þegar orðaskjóðuaðferðinni er beitt við þáttasöfnun. Í báðum til-
fellum má hinsvegar sjá að tauganetsflokkarinn skilar hæstu heimt og f–gildi allra þriggja
flokkarana. Þetta bendir til þess að tauganetsflokkarinn geri í raun og veru fæstar villur og
því mikilvægt að skoða notkunarmöguleika þess nánar fyrir íslenska málrýni. Jafnframt er
nauðsynlegt að vinna stærri rannsóknir með meira gagnamagni til þess að meta frammi-
stöðu flokkarana í stærra og almennara samhengi en hefur verið gert í þessari ritgerð og
meta frammistöðu þeirra þegar þeir standa frammi fyrir raunverulegum notendavillum (þ.e.
villur sem notandi gerir í eigin texta).

Íslenska ruglingsmengjamálheildin er aðalafurð rannsóknarinnar sem hefur verið kynnt í
þessari ritgerð. Það er von höfundar að þau 5726 ruglingsmengi sem málheildin inniheldur
komi til með að nýtast í frekari vinnu við smíði íslensks málrýnis sem getur greint sam-
hengisháðar ritvillur. Þó er ljóst að enn má bæta við frekari gögnum. Í framtíðarverkefni
væri til dæmis vert að skoða sérstaklega hvers konar ritvillur annarsmálshafar eru líklegir
til að gera með tilliti til yfirfærslu úr móðurmáli þeirra. Þá mætti fara í ítarlega rannsókn á
ritvillum fólks með lesblindu og aðra námsörðugleika. Auk þessa er sjálfsagt að vinna að
gögnum sem má nýta við málfarsráðgjöf þannig að engum hóp finnist hann útilokaður úr
tungumálinu.

Máltækni er lykillinn að framtíð og varðveislu íslenskrar tungu og forsenda þess að hún
verði ekki undir í harðri samkeppni við stafræn áhrif enskunnar. Eftir því sem þróun í tækni
eykst verður sífellt meiri þörf á tungumálinu í samskiptum við tölvur og tæki, en þar hefur
íslenskan fram að þessu staðið höllum fæti gagnvart enskunni. Til þess að tungumál þrífist
verður að tryggja það að hægt sé að nota það á öllum sviðum daglegs lífs og að enginn
málnotandi verði þar út undan. Íslenskur málrýnir sem greinir samhengisháðar ritvillur og
tekur tillit til þarfa allra þeirra sem hann nota, ekki síst þeirra sem glíma við áskoranir á
borð við lesblindu, er nauðsynlegt skref í þeirri vegferð.

35



Heimildir

Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson. (2017). Language Technology for

Icelandic. Project Plan. Icelandic Ministry of Science, Culture and Education.
Anton Karl Ingason. (2010). Productivity of Non–Default Case. Working papers in Scandinavian syntax, 85,

65–117.
Anton Karl Ingason, Skúli Jóhannsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Hrafn Loftsson og Sigrún Helgadóttir. (2009).

Context-sensitive spelling correction and rich morphology. Í Proceedings of the 17th Nordic Conf-

erence of Computational Linguistics (NODALIDA 2009) (bls. 231–234).
Ásta Lovísa Arnórsdóttir. (2017). Je parle très bien l’islandais, surtout à l’écrit: recherche sur les transferts

du français vers l’islandais chez les apprenants francophones. (BA–ritgerð við Háskóla Íslands)
Bernstein, S. E. (2009). Phonology, decoding, and lexical compensation in vowel spelling errors made by

children with dyslexia. Reading and Writing, 22(3), 307–331.
Brenneis, M. (2018). Development of neural network based rules for confusion set disambiguation in Langua-

geTool. SKILL 2018-Studierendenkonferenz Informatik.
Carlson, A., og Fette, I. (2007). Memory-based context-sensitive spelling correction at web scale. Í Sixth

International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2007) (bls. 166–171).
Carlson, A. J., Rosen, J., og Roth, D. (2001). Scaling Up Context-Sensitive Text Correction. Í IAAI (bls.

45–50).
Choudhury, R., Deb, N., og Kashyap, K. (2019). Context-Sensitive Spelling Checker for Assamese Language.

Í Recent Developments in Machine Learning and Data Analytics (bls. 177–188). Springer.
Cobbett, R. (2015). How does the ultimate PC of 10 years ago compare to the best

today? https://www.techradar.com/news/gaming/how-does-the-ultimate-pc-of-10

-years-ago-compare-to-the-best-today-1289479/2. (Vefheimild, skoðað 28. apríl 2020)
Damerau, F. J. (1964). A technique for computer detection and correction of spelling errors. Communications

of the ACM, 7(3), 171–176.
Dastgheib, M. B., Fakhrahmad, S. M., og Jahromi, M. Z. (2017). Perspell: A new Persian semantic-based

spelling correction system. Digital Scholarship in the Humanities, 32(3), 543–553.
Eiríkur Rögnvaldsson og Samúel Þórisson. (2020). Um CLARIN-IS. https://clarin.is/um-clarin/.

(Vefheimild, skoðað 27. apríl 2020)
Flege, J. E. (1980). Phonetic approximation in second language acquisition 1. Language Learning, 30(1),

117–134.
Gas, S. (1979). Language transfer and universal grammatical relations. Language learning, 29(2), 327–344.
Golding, A. R., og Roth, D. (1999). A winnow-based approach to context-sensitive spelling correction.

Machine learning, 34(1-3), 107–130.
Golding, A. R., og Schabes, Y. (1996). Combining trigram-based and feature-based methods for context-

sensitive spelling correction. Í Proceedings of the 34th annual meeting on Association for Computati-

onal Linguistics (bls. 71–78).
Guðvarður Már Gunnlaugsson. (1994). Um afkringingu á/y, ỳ, ey/í íslensku. Málvísindastofnun Háskóla

Íslands.
Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir. (2020). Lesvefurinn um læsi og lestrarerfiðleika. https://

lesvefurinn.hi.is/spurningar#Hvad_er_lesblinda. (Vefheimild, skoðað 27. apríl 2020)
Höskuldur Þráinsson. (2013). Ideal Speakers and Other Speakers. the Case of Dative and Other Cases. Í

B. Fenández og R. Etxepare (ritstj.), Variation in Datives – A Micro–Comparative Perspective (bls. 161-
188). Oxford University Press.

Iris Nowenstein. (2017). Determining the nature of intra-speaker subject case variation. Í C. H. H. P. P. Thrá-
insson Höskuldur og Z. S. Hansen (ritstj.), Syntactic Variation in Insular Scandinavian (bls. 91-112).
John Benjamins.

Jóhannes G. Jónsson og Þórhallur Eyþórsson. (2005). Variation in subject case marking in Insular Scandi-
navian. Nordic Journal of Linguistics, 28.2, 223–245.

Kristín Bjarnadóttir. (2017). Phrasal compounds in Modern Icelandic with reference to Icelandic word
formation in general. Further investigations into the nature of phrasal compounding, 1, 13.

Kristín Bjarnadóttir, Kristín Ingibjörg Hlynsdóttir og Steinþór Steingrímsson. (2019). DIM: The Database
of Icelandic Morphology. Í Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics.

Turku, Finland.

36

https://www.techradar.com/news/gaming/how-does-the-ultimate-pc-of-10-years-ago-compare-to-the-best-today-1289479/2
https://www.techradar.com/news/gaming/how-does-the-ultimate-pc-of-10-years-ago-compare-to-the-best-today-1289479/2
https://clarin.is/um-clarin/
https://lesvefurinn.hi.is/spurningar#Hvad_er_lesblinda
https://lesvefurinn.hi.is/spurningar#Hvad_er_lesblinda


Li, J., og Wang, X. (2002). Combining trigram and automatic weight distribution in Chinese spelling error
correction. Journal of Computer science and technology, 17(6), 915–923.

Liu, Y. H. (2017). Python Machine Learning By Example. Packt Publishing Ltd.
Mangu, L., og Brill, E. (1997). Automatic rule acquisition for spelling correction. Í ICML (bindi 97, bls.

187–194).
Marsland, S. (2015). Machine learning: an algorithmic perspective. CRC press.
McIlroy, M. (1982). Development of a spelling list. IEEE Transactions on Communications, 30(1), 91–99.
Mody, M., og Silliman, E. R. (2008). Brain, behavior, and learning in language and reading disorders.

Guilford Press.
Molnar, C. (2019). Interpretable machine learning. Lulu. com.
Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., . . . Duchesnay, E. (2011).

Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.
Peterson, J. L. (1980). Computer programs for detecting and correcting spelling errors. Communications of

the ACM, 23(12), 676–687.
Peterson, J. L. (1986). A note on undetected typing errors. Communications of the ACM, 29(7), 633–637.
Petros, G., Vasileios, D., Athanasia, K., Spyridon, S., Antonia, S., og Katia, K. (2011). Knowledge-poor

Context-sensitive Spelling Correction for Modern Greek.
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A Viðauki

Setningadæmi

;;kaffið

Ekki aa
var sfg3eþ
mikið aa
haft sþghen
fyrir aþ
þvottum nkfþ
, punctuation
stírurnar nvfng
stroknar lvfnsf
úr aþ
augunum nhfþg
, punctuation
kaffið nheng
drukkið sþghen
og c
nóg lheosf
kex nheo
með aa
. punctuation

Kannski aa
rænum sfg1fn
við fp1fn
skólabjöllunni nveþg
eða c
setjum sfg1fn
salt nheo
í ao
kaffið nheog
kennaranna nkfeg
eða c
teymum nhfþ
hest nkeo
inn aa
í ao
herbergi nheo
Dillans nkee-s
? punctuation
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[...]

;;kafið

Þar aa
flutti sfg3eþ
hann fpken
snarpan lkeosf
reiðilestur nkeo
yfir aþ
valdsmönnunum nkfþg
fyrir ao
spillingu nveo
og c
fégræðgi nveo
sem ct
málið nheng
væri svg3eþ
kafið lhensf
í aa
og c
tilkynnti sfg3eþ
jafnframt aa
að c
þeir fakfn
embættismenn nkfn
sem ct
að aþ
þessu faheþ
hefðu svg3fþ
komið ssg
og c
tveir tfkfn
ráðherrar nkfn
að aa
auki aa
yrðu svg3fþ
færðir nvfn
til aa
í aþ
starfi nheþ
og c
lækkaðir sþgkfn
í aþ
tign nveþ
. punctuation
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Orðalistar

pabbi
pappi
slabb
slapp
slabbið
slappið
pabba
pappa
labba
lappa
pabbinn
pappinn
labbar
lappar
labbaði
lappaði
labbi
lappi
labbað
lappað
rabbi
rappi
klabbið
klappið
flibba
flippa
pabbann
pappann
stabbi
stappi
krabbar
krappar
vibba
vippa
löbbum
löppum
kröbbum
kröppum
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Tíðnitafla

41



Listi yfir pör sem notuð eru í gagnanámstilraunum

EINS

ljúka og ljúga
fann og vann
skrýtið og skrítið
háttinn og hattinn
skrýtin og skrítin
byði og biði
veggir og vegir
kjósa og gjósa
hlíðinni og hliðinni
hlíðina og hliðina
bakkann og pakkann
skrýtinn og skrítinn
sýgur og sígur

HVORUGT

komin og kominn
orðin og orðinn
farin og farinn
skyldi og skildi
mikil og mikill
mun og munn
vina og vinna
verði og veðri
veðrið og verðið
býður og bíður
lýkur og líkur
lýst og líst
breytt og breitt
skyldu og skildu
lágt og lagt
ráða og raða
skál og skal
át og at
sátt og satt
sést og sest
vél og vel
veggi og vegi
vegg og veg
vegginn og veginn
auka og auga
sökum og sögum
taki og tagi
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maka og maga
lítið og litið
bíður og biður
stíga og stiga
baka og bakka
felur og fellur
bakka og pakka
hendi og henti
elda og elta
heitt og heit
gætti og gæti
létti og léti
sett og set
hitta og hita
falið og valið
förum og vörum
feginn og veginn
for og vor
för og vör
finnur og vinnur
fita og vita
kyni og kynni
stein og steinn
lýtur og lítur
týna og tína
eytt og eitt
lyst og list
ár og ar
hátt og hatt
kaffi og kafi
hugga og huga
loka og loga
marks og margs
kosið og gosið
kaus og gaus
lokið og logið
lokaði og logaði
lak og lag
leka og lega
lýkur og lýgur
vekur og vegur
krafa og grafa
líta og lita
víkur og vikur
líði og liði
bíta og bita
bíð og bið
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koma og komma
pabba og pappa
tapa og tappa
hver og kver
gátt og gát
nóttum og nótum
setti og seti
veldur og veltur
mældi og mælti
dæma og tæma
mynd og mynt
voga og vanta
bæla og pæla
ýmiss og ýmis
blasti og plasti
barið og parið
skóla og skola
djöfulinn og djöfullinn
víti og viti
loka og lokka
sök og sökk
völ og völl
falin og fallin
gul og gull
hlíðar og hliðar
lítum og litum
líti og liti
stíg og stig
hlíðum og hliðum
lyki og lygi
lauk og laug
aka og aga
kalla og galla
té og te
snéri og sneri
bakka og bagga
blása og blasa
seyði og seiði
skyni og skini
leyti og leiti
mynni og minni
neyta og neita
týndi og tíndi
bý og bí
virða og viðra
brúna og bruna
fúll og full
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hvatt og kvatt
sætta og sæta
léttu og létu
skottið og skotið
sætti og sæti
sætt og sæt
mættir og mætir
léttum og létum
dali og tali
æddi og ætti
veldi og velti
tengd og tengt
bar og par
brestur og prestur
skildi og skilti
eldi og elti
sópa og sopa
nótum og notum
spila og spilla
hala og halla
fela og fella
skal og skall
kol og koll

SUNDURLÆG MENGI

leyst og leist
skyldum og skildum
eynni og einni
kynnum og kinnum
neytt og neitt
ynni og inni
búin og búinn
ein og einn
engin og enginn
hin og hinn
mann og man
ákveðin og ákveðinn
eina og einna
eini og einni
fegin og feginn
haldin og haldinn
hina og hinna
hinar og hinnar
horfin og horfinn
látin og látinn
muni og munni
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nein og neinn
opin og opinn
talin og talinn
tekin og tekinn
tilbúin og tilbúinn
vinur og vinnur
an og ann
bana og banna
borin og borinn
bundin og bundinn
dáin og dáinn
einar og einnar
fallin og fallinn
feimin og feiminn
fengin og fenginn
fín og fínn
gefin og gefinn
gengin og genginn
heilan og heilann
heppin og heppinn
himin og himinn
hrein og hreinn
hrifin og hrifinn
kristin og kristinn
liðin og liðinn
lostin og lostinn
nakin og nakinn
nýbúin og nýbúinn
ráðin og ráðinn
rekin og rekinn
skotin og skotinn
svein og sveinn
van og vann
bíl og bíll
bílinn og bíllinn
sæl og sæll
spegil og spegill
ala og alla
heil og heill
stólinn og stóllinn
þögul og þögull
stól og stóll
öl og öll
vinsæl og vinsæll
fást og fast
brást og brast
nám og nam
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sál og sal
skáp og skap
lás og las
báta og bata
báða og baða
lág og lag
lést og lest
hélst og helst
vér og ver
bíl og bil
lít og lit
líst og list
víst og vist
lífi og lifi
lítinn og litinn
síður og siður
líður og liður
bíðum og biðum
víni og vini
lítur og litur
skríður og skriður
bíði og biði
sígur og sigur
marka og marga
mörk og mörg
kaf og gaf
mörkum og mörgum
kjarna og gjarna
sakna og sagna
kæti og gæti
hvað og kvað
hvein og kvein
ama og amma
bresta og presta
verðum og veðrum
vera og verra
færi og færri
hári og hárri
stóri og stórri
hveri og hverri
ver og verr
húss og hús
nefnd og nefnt
send og sent
kennd og kennt
dóm og tóm
heild og heilt

47



fylgd og fylgt
vond og vont
dalinn og talinn
erlend og erlent
reynd og reynt
geymd og geymt
dal og tal
heimild og heimilt
sýnd og sýnt
dýra og týra
dölum og tölum
mund og munt
eld og elt
gildi og gilti
seld og selt
greind og greint
vald og valt
týnd og týnt
dómur og tómur
vild og vilt
greidd og greitt
hrædd og hrætt
breidd og breitt
satt og sat
sit og sitt
settur og setur
átt og át
hitti og hiti
breyttist og breytist
létt og lét
leitt og leit
hvítt og hvít
lítt og lít
fljótt og fljót
hlýtt og hlýt
flýtti og flýti
grátt og grát
beitt og beit
ágætt og ágæt
gættu og gætu
ljótt og ljót
bætti og bæti
bættist og bætist
fletti og fleti
blautt og blaut
ferðum og verðum
fín og vín

48



sýna og sína
sýn og sín
rýkur og ríkur
skýra og skíra
sýður og síður
sýnum og sínum
fór og for
lófa og lofa
sófa og sofa
fórna og forna
hólum og holum
hóla og hola
stóð og stoð
tónn og tonn
ók og ok
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