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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um mælingu á frammistöðu og uppfærslum á forritinu 

splitter.py sem greinir aðalsetningamörk í inntakstexta með því að nota tvíundameðaltals-

skynjunarnet. Þetta er forrit sem er hluti af taugaþáttunarpípunni iceParsingPipeline. Áður 

en pípan getur þáttað texta þarf að gera forvinnslu á textanum. Í þessu felst m.a. að skipta 

textanum í heildarsetningar og að skipta heildarsetningunum í aðalsetningar. 

Heildarsetning getur e.t.v. verið samsett af tveimur eða fleiri aðalsetningum sem eru 

tengdar saman með aðaltengingunum og/en/eða/heldur/enda/ellegar í íslensku. Þegar 

aðaltenging tengir saman tvær aðalsetningar er það kallað aðalsetningamark. 

Taugaþáttunarpípan hefur verið notuð til að búa til vélþáttaðar málheildir, en frammistaða 

forritsins splitter.py hefur ekki verið mæld. Markmið verkefnisins sem fjallað er um í 

þessari ritgerð er að mæla nákvæmni, heimt og f-mælingu fyrir splitter.py og að innleiða 

uppfærslur í forritið til að bæta þessar niðurstöður. Annað markmið verkefnisins er að 

láta splitter.py einnig virka fyrir færeysku. Fyrstu niðurstöður sýna að splitter.py gerir 

villur í rétt rúmlega einum fjórða tilvika. Eftir að uppfærslur hafa verið innleiddar bætist 

frammistaðan örlítið. Til að bæta frammistöðuna ennfrekar er mælt annað hvort með því 

að bæta fleiri uppfærslum við splitter.py eða með því að láta splitter.py nota djúptauganet 

í staðinn fyrir tvíundameðaltals-skynjunarnetið. Tekin eru saman gögn sem splitter.py 

getur notað til þess að greina aðalsetningamörk í textum á færeysku. Einnig eru gerðar 

nauðsynlegar uppfærslur á splitter.py til að það virki fyrir færeysku.  
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Abstract 

This essay is about measuring the performance and updating the program splitter.py 

which detects main clause boundaries in a text by using a binary averaged perceptron. 

This is a program which is part of the neural parsing pipeline iceParsingPipeline. Before 

the pipeline can parse a given text it needs to do preprocessing on it. This includes 

splitting the text into whole sentences and then splitting the whole sentences into main 

clauses. A whole sentence can consist of two or more main clauses which are cojoined 

with the conjunctions og/en/eða/heldur/enda/ellegar in Icelandic. When a conjunction 

conjoins two main clauses it is called main clause boundary. The neural pipeline has been 

used to create machine parsed corpora, but the performance of the program splitter.py has 

not been measured. The goal of the project which is described in this essay is to measure 

precision, recall and f-measure for splitter.py and to implement updates in the program to 

improve these measurements. Another goal of the project is to make splitter.py also work 

for Faroese. The first results show that splitter.py makes errors in just over a quarter of 

cases. After the updates have been implemented the performance improves slightly. To 

further improve the performance of splitter.py it is recommended that either more updates 

to splitter.py are implemented or to have splitter.py use a deep neural network instead of 

the binary averaged perceptron. Data is compiled which splitter.py can use to detect main 

clause boundaries in texts in Faroese. Necessary updates are also implemented in 

splitter.py so that it works for Faroese.  
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1 Inngangur 

Máltækni snýst um að þróa hugbúnað sem getur unnið með mannleg mál. Þetta geta verið 

forrit sem geta „hlustað“ á talað mál og skrifað niður það sem sagt er. Þetta kallast 

talgreining (e. automatic speech recognition). Svo eru til forrit sem geta svarað 

spurningum og talað við mannfólk. Þetta kallast spjallmenni (e. chatbot). Þá er til enn 

önnur tegund forrita „les texta upphátt.“ Inntakið í þessi forrit (sem kallast talgervlar (e. 

speech synthesisers)) er texti og úttakið er hljóðskrá af sama texta. Hægt er sameina þessar 

þrjár tegundir forrita í eitt kerfi sem kallast stafrænn aðstoðarmarður (e. virtual assistant). 

Dæmi um svona forrit er Alexa frá Amazon, Siri frá Apple og Embla frá Miðeind.  

 

Það eru samt miklu fleiri forrit hluti af stafrænu aðstoðarmönnunum en þau sem talin voru 

upp hér að ofan. Til að „skilja“ inntakið sem hann tekur við þarf stafræni 

aðstoðarmaðurinn t.d. að geta greint inntakið setningafræðilega. Mannverur gera þetta 

ósjálfrátt til að skilja það sem við þær er sagt. Þannig átta þær sig á því hvað hver gerði 

við hvern með því að finna frumlagið, sögnina og andlagið í setningunni sem þær heyrðu. 

Í máltækni eru til forrit sem greina texta setningafræðilega. Þetta er kallað þáttun (e. 

parsing eða syntactic parsing). En áður en þetta er gert þarf að framkvæma ákveðna 

forvinnslu á textanum. Skipta þarf textanum í setningar og orð. Einnig er hægt að skipta 

setningunum í svokallaðar aðalsetningar ef þáttunarforritið vinnur með einingar af þeirri 

stærð. Í þessari ritgerð verður fjallað um forrit sem skiptir texta í aðalsetningar.  

 

Þróað hefur verið forrit (splitter.py) sem er hluti af taugaþáttunarpípunni 

iceParsingPipeline (sjá Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl. (2019), Þórunn Arnardóttir og 

Anton Karl Ingason (2020a) og Þórunn Arnardóttir (2020)). Þetta forrit greinir 

heildarsetningar í aðalsetningar með því að finna aðalsetningamörkin í 

heildarsetningunni. Markmið þessarar ritgerðar er að mæla frammistöðu þessa forrits sem 

þegar er til og athuga hvort hægt sé að bæta frammistöðu þess með því að bæta við það 

uppfærslum. Eins og er virkar þetta forrit einungis fyrir íslensku, en annað markmið er að 

fá það til að virka fyrir færeysku.  

 

Í þessu verkefni er búið til forrit (maelanakvaemni.py) sem mælir frammistöðu forritsins 

splitter.py (þ.e. nákvæmni, heimt og f-mælingu). Sýnt er fram á að forritið gerir villur í 
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rétt rúmlega einum fjórða tilvika. Bætt er við uppfærslum sem bæta frammistöðuna 

örlítið. Þörf er á frekari uppfærslum við forritið til að bæta frammistöðu þess enn frekar. 

Þá eru tekin saman nauðsynleg gögn og gerðar viðeigandi uppfærslur á forritinu 

splitter.py til að það virki fyrir færeysku. En þörf er á frekar uppfærslum og mælingum á 

frammistöðu fyrir þá útgáfu forritsins líka.  

 

Greining inntakstexta í setningar (og aðalsetningar) og orð gerist mjög snemma í 

máltæknitólum þar sem þetta er eitt af því fyrsta sem gera þarf. Þess vegna er mikilvægt 

að átta sig á því að villur í þessum forritum geta leitt til villna þegar lengra er komið í ferli 

máltæknitólsins.  

 

Til að byrja með verður fjallað um nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga þegar 

lengra er komið í ritgerðinni. Í kafla 2 verður fjallað um: tókun texta; málvísindalega 

greiningu setninga og aðalsetninga í íslensku; aðaltengingar í íslensku; tauganet og mat 

þeirra með nákvæmni, heimt og f-mælingu. Svo verður fjallað um þróun 

taugaþáttunarpípunnar iceParsingPipeline (og forritsins splitter.py) áður en verkefnið sem 

fjallað er um í þessari ritgerð byrjaði. Í kafla 3 verður virkni forritsins splitter.py (einnig 

kalla Splitterinn í ritgerðinni) lýst (kafli 3.1). Þá verður frammistaða forritsins mæld (í 

kafla 3.2). Í kafla 3.2.1 er lýst virkni forritsins sem mælir nákvæmni, heimt og f-mælingu 

forritsins splitter.py; svo er það notað til að mæla frammistöðuna í kafla 3.2.2. Þar á eftir 

verður fjallað um þróunarferli þess að bæta uppfærslum við splitter.py (í kafla 4.1), sem 

og að mæla frammistöðu forritsins eftir að allar uppfærslur hafa verið innleiddar og 

virkjaðar (í kafla 4.2). Í lokin á kafla 4 er fjallað um uppfærslur á forritinu þannig að það 

virki fyrir færeysku (kafli 4.3). Í kafla 5 er samantekt á helstu atriðunum (í kafla 5.1) 

ásamt því að fjalla um niðurstöður verkefnisins og næstu skref (í kafla 5.2).  

 

  



 

 8 

 

 

2 Bakgrunnur 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að kynna þau hugtök sem notuð verða í 

verkefninu. Fjallað verður um skiptingu texta í tóka (t.d. orðatóka og setningatóka). Þar 

á eftir verður talað um málvísindalega skilgreiningu setninga og aðalsetninga ásamt 

umfjöllun um aðaltengingar í íslensku. Svo verður fjallað um tól sem tölvur geta notað til 

að greina aðalsetningamörk og hvernig hægt er að meta þessi tól. Í lokin verður fjallað 

um verkefni þar sem m.a. var unnið að því að hanna forrit sem greinir aðalsetningamörk 

í íslensku.  

 

Í öllum máltæknitólum og forritum þar sem unnið er með texta er nauðsynlegt að geta 

skipt texta niður í smærri einingar. Þetta kallast tókun (e. tokenization) og til eru nokkrar 

útgáfur af tókun. Einingarnar sem verða til eftir tókunina kallast tókar (e. tokens). Í 

forritunarmálinu Python er til innbyggt fall sem heitir split. Þetta fall skiptir gefnum 

streng í tóka út frá ákveðnu skilyrði. Hið sjálfgefna skilyrði fyrir skipunina split í Python 

er bilstafur (e. white space). Ef strengurinn „Maðurinn skrifaði bókina.“ er tókaður með 

skipuninni, verður úttakið listi í Python sem inniheldur eftirfarandi stök: „Maðurinn“, 

„skrifaði“, og „bókina.“. Eins og áður sagði er til fleiri en ein tegund af tókun. Þetta getur 

verið : stafatókun (skipting á texta í stafi); orðatókun (skipting texta í orð, eins og fjallað 

var um hér að ofan); undirorðatókun (e. subword tokenization, skipting samsettra orða í 

þau orð eða einingar sem sett hafa verið saman, e.t.v. „gluggatjöld“ í „glugga“ og „tjöld“); 

og setningatókun (skipting texta í setningar) (sjá samantekt á hugtökum eftir Pai (2020) 

og Chakravarthy (2020)). Þá eru til ýmis tilbúin tól sem hægt er að nota í tókun á texta. 

Meðal þeirra þekktustu eru tókunarforritunareiningarnar í NLTK (Bird, Loper og Klein, 

2009). Sem dæmi um tókunarforritunareiningarnar úr NLTK má nefna word_tokenize og 

wordpunct_tokenize (sem skipta texta í orðatóka) og sent_tokenize (sem skiptir texta í 

setningar).  

 

Eins og Jurish og Würzner (2013) taka fram snýst skipting texta í setningatóka (einnig 

kallað greining setningamarka (e. sentence boundary detection)) um að finna 

greinarmerki eins og punkta, upphrópunarmerki, spurningamerki o.fl. og skipta textanum 

þar. En þá geta t.d. punktar í skammstöfunum ruglað setningatókarann og leitt til þess að 

hann geri villur (sjá sömu athugasemdir frá Bird, Loper og Klein (2009) og Gorman 
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(2014)). Mannvera getur auðveldlega áttað sig á því að skammstöfunin „a.m.k.“ í 

eftirfarandi streng er ekki endir á setningu: „Rithöfundurinn hefur skrifað a.m.k. eina bók. 

Sú bók seldist vel.“ Þegar skipta á þessari setningu í setningatóka ætti strengurinn að 

skiptast á punktinum eftir strengnum „bók.“ í eftirfarandi tóka: „Kennarinn hefur skrifað 

a.m.k. eina bók.“ og „Sú bók seldist vel.“  

 

Í málvísindum er setningin greind á annan hátt. Setning er málfræðilegt fyrirbæri sem 

samanstendur af setningarliðum. Þetta geta t.d. verið nafnliðir, forsetningarliðir, o.fl. (sjá 

Höskuldur Þráinsson, 2005: bls. 160-161). Þá er setning einnig skilgreind sem 

„orðasamband myndað í samræmi við tilteknar setningafræðilegar reglur“ (sjá Höskuldur 

Þráinsson, 2005: bls. 479). Þá geta setningar innihaldið aðalsetningar og aukasetningar. 

Höskuldur Þráinsson (2005: bls. 258) skilgreinir muninn á þessu hugtökum svona: 

„Aðalsetning er setning sem er ekki setningarliður í annarri setningu en setning sem er 

setningarliður í annarri setningu nefnist aukasetning.“ Inni í setningunni eru 

aðalsetningarnar tengdar saman með aðaltengingum. Til eru tvær tegundir af 

aðaltengingum í íslensku: fleygaðar tengingar og einfaldar tengingar (sjá Höskuldur 

Þráinsson, 2005: bls. 137-144). Fleygaðar tengingar í íslensku eru tengingar sem 

innihalda samsetningu af tengiorðum og eru „yfirleitt notaðar til að tengja ýmis konar 

setningarliði eða hliðskipaðar aukasetningar fremur en heilar aðalsetningar.“ (Höskuldur 

Þráinsson, 2005: bls. 144) Dæmi um fleygaðar tengingar eru: bæði – og; hvorki – né; 

annaðhvort – eða; hvort(heldur) – eða; ýmist – eða. Sem dæmi um notkun á fleygaðri 

aðaltengingu má nefna eftirfarandi setningu: „Hann skrifaði bæði ritgerð og bók.“ Til 

einfaldra tenginga teljast eftirfarandi aðaltengingar: og, en, eða, heldur, enda, ellegar. Í 

dæmi 2.1 eru dæmi um notkun þessara aðaltenginga við að tengja saman aðalsetningar:  

 

2.1 Hann las bókina og hún las ritgerðina.  

 Ég keypti brauð en þú gleymdir að kaupa smjör.  

 Tölvan er biluð eða rafmagnið sló út.  

 Anna fór ekki í skólann í dag heldur var hún veik heima.  

 Sigurður var þreyttur enda hafði hann verið að æfa sig í allan dag.  

 Sjúklingurinn verður að taka lyfin ellegar verður hann veikur áfram.  
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Aðaltengingin og er fjölhæfust þar sem nota má hana til að tengja hvaða setningarliði sem 

er. Aðaltengingin eða er einnig mjög fjölhæf þar sem nota má hana til að tengja saman 

margar tegundir setningarliða. Höskuldur Þráinsson (2005: bls. 138) tekur fram að 

„[t]engingin en felur oftast í sér að eitthvað sé ólíkt með þeim liðum sem eru tengdir eða 

þá eitthvað gagnstætt því sem búast mætti við, gagnstætt væntingum (e. 

presuppositions).“ Aðaltengingarnar heldur og enda eru sérstakar að því leyti að sögnin 

verður að standa á undan frumlaginu á eftir þessum aðaltengingum. Eins og sjá má verða 

setningarnar sem innihalda þessar aðaltengingar í dæmi 2.1 ótækar í dæmi 2.2 (gefið til 

kynna með stjörnunni (*) fremst í setningunni):  

 

2.2 *Anna fór ekki í skólann í dag heldur hún var veik heima.  

 *Sigurður var þreyttur enda hann hafði verið að æfa sig í allan dag.  

 

Eins og áður sagði er setning samsetning á ákveðnum setningarliðum samkvæmt 

setningafræðilegum reglum. Þessi eining getur verið mjög lítil þar sem ein setning getur 

í raun og veru verið búin til úr einum sagnlið þegar sagnorð er í boðhætti, t.d.: 

„Stoppaðu!“ En einnig ber að nefna að texti getur myndað merkingarbæra heild jafnvel 

þótt hann sé ekki samsettur úr heilum setningum (Höskuldur Þráinsson, 2005: bls. 678). 

Þetta kallast setningabrot. Þetta er texti sem er ekki samsettur úr heilum setningum heldur 

gætu þetta verið nokkrir nafnliðir sem mynda saman eina merkingarbæra heild.  

 

Hér fyrir ofan hefur verið farið yfir það hvernig setningar eru greindar í málvísindum. 

Mannverur hafa máltilfinningu fyrir því hvað sé setning og geta notað hana til að greina 

setningamörk. Tölvur hafa að sjálfsögðu ekki neina máltilfinningu eins og mannverur, en 

til eru tól sem forrit geta notað til að læra ákveðna hluti.  

 

Tauganet er tól sem notað er í vélnámi (e. machine learning) þegar markmiðið er að forrit 

geti lært hvaða úttak eigi að fylgja hvaða inntaki í forritið. Upprunalega hugmyndin á bak 

við tauganet var að búa til gerviútgáfu af mannlegri taugafrumu (sjá McCulloch og Pitts, 

1943). Nútímaleg tauganet eru samhangandi net af tölvunarfræðilegum einingum 

(kallaðar taugar (e. neuron)) sem taka vektor sem inntak (og hlutdrægnis einingu (e. bias 

term)), framkvæma útreikning og gefa frá sér úttak (Jurafsky og Martin, 2020: bls. 128-
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131). Algengast er að tauganet samanstandi af mörgum lögum af þessum einingum. Þetta 

kallast djúpur lærdómur (e. deep learning). Tauganetið er kallað djúpt ef það inniheldur 

mörg lög á milli inntakinu og úttakin. Í djúpum tauganetum er inntakið sett inn í ólínulegt 

fall (e. non-linear function) og úttakið verður tala, t.d. á bilinu 0-1 ef sigmoid-fallið (e. 

sigmoid function) er notað. Þó er einnig notast við tauganet sem er í raun og veru bara ein 

taug. Þetta kallast skynjunarnet (e. perceptron). Í þessum tauganetum er notuð línuleg föll 

(e. linear function) þá verður úttakið ein af tveimur tölum (0 eða 1). Þessi tauganet eru 

notuð í tvíundaflokkun (e. binary classification) þegar verið er að flokka inntakið í tvo 

flokka. Í forritinu splitter.py (sem unnið er með í þessu verkefni) er verið að flokka tilvik 

í flokkana setningamark og ekki setningamark. Til að búa til tauganet sem kanna að flokka 

inntak í ákveðan flokka þarf að þjálfa það á gögnum.  

 

Þá þarf að vera hægt að meta hversu vel tauganetið stendur sig í að flokka inntakið. Þá er 

tauganetið þjálfað á gögnum, og svo er líkanið sem verður til notað til að flokka ákveðin 

gögn sem búið er að flokka handvirkt. Þá er hægt að bera úttakið úr tauganetinu saman 

við úttakið úr handvirku flokkuninni. Úr þessari greiningu verða til fjórir flokkar: sannur-

jákvæður (e. true positive, inntak flokkað réttilega í ákveðinn flokk), sannur-neikvæður 

(e. true negative, inntak réttilega ekki flokkað í ákveðinn flokk), ósannur-jákvæður (e. 

false-positive, inntak ranglega flokkað í ákveðinn flokk), og ósannur-neikvæður (e. false-

negative, inntak ranglega ekki flokkað í ákveðinn flokk). Í samhengi verkefnisins sem 

fjallað er um hér er tilvik:  

 

• satt-jákvætt: ef það er setningamark og er flokkað sem setningamark.  

• satt-neikvætt: ef það er ekki setningamark og er ekki flokkað sem setningamark.  

• ósatt-jákvætt: ef það er ekki setningamark, en er flokkað sem setningamark.  

• ósatt-neikvætt: ef það er setningamark, en er ekki flokkað sem setningamark.  

 

Þessi tilvik eru talin saman og svo er reiknuð út nákvæmni (e. precision), heimt (e. recall) 

og f-mæling (e. f-measure) (sjá Jason Brownlee, 2020). Nákvæmni mælir hlutfall rétt 

greindra dæma af þeim tilvikum sem greind voru sem setningamörk. Heimt mælir hversu 

mörg tilvik voru réttilega greind sem setningamörk af öllum þeim setningamörkunum 
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sem koma fyrir í inntakinu. F-mælingin sameinar nákvæmni og heimt í eina tölu. 

Eftirfarandi formúlur eru notaðar til að framkvæma þessa útreikninga:  

 

• Nákvæmni = Fjöldi sannra-jákvæðra / (Fjöldi sannra-jákvæðra + Fjöldi ósannra-

jákvæðra) 

• Heimt = Fjöldi sannra-jákvæðra / (Fjöldi sannra-jákvæðra + Fjöldi ósannra-

neikvæðra)  

• F-mæling = (2 * Nákvæmni * Heimt) / (Nákvæmni + Heimt)  

 

Hugtökin sem farið var yfir hér fyrir ofan geta nýst í þróun á ýmsum máltæknitólum. 

Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl. (2019) og Þórunn Arnardóttir og Anton Karl Ingason 

(2020a) lýsa þróun þáttarans iceParsingPipeline (sem finna má á GitHub: 

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline, sjá einnig MA-ritgerð Þórunnar 

Arnardóttur (2020)). Þau taka það fram að markmiðið var að búa til hugbúnað sem væri 

opinn (e. open source) og að þennan hugbúnað ætti að vera hægt að nota í þróun á 

máltæknihugbúnaði eða í málfræðirannsóknum.  

 

Til eru tvær útgáfur af þáttaranum. Sú fyrri er útgáfa sem byggð er á Berkley þáttaranum 

(Petrov o.fl., 2006). Sú seinni er útgáfa sem byggð er á Berkley taugaþáttaranum (Kitaev 

og Klein, 2018). Seinni útgáfan var búin til í verkefni sem fjallað er um í MA-ritgerð 

Þórunnar Arnardóttur (2020). Í báðum útgáfum er inntakstextanum fyrst skipt í setningar 

(í fyrri útgáfunni með Detector Morse sem þróað var af Gorman (2019) og með forritinu 

Tokenizer1 í seinni útgáfunni) og svo aðalsetningar. Að skipta texta í heildarsetningar felst 

í því að skipta textanum í hluta á greinarmerkjunum. Sem dæmi má nefna að Detector 

Morse leitar að greinarmerkjum (t.d. punkti, spurningamerki, upphrópunarmerki, 

gæsalöppum, o.fl.) og ákveður hvort um setningamörk sé að ræða í hverju tilfelli. 

Aðalsetningar eru setningar inni í heildarsetningum og eru þær tengdar með 

aðaltengingum (t.d. og, en, eða). Þegar búið er að vinna úr textanum (þ.e. skipta inntaki í 

heildarsetningar og svo aðalsetningar) geta setið eftir setningarbrot (e. fragments). Þetta 

gætu e.t.v. verið fyrirsagnir eða texti sem myndar ekki heilan setningalið (sjá Íslensk 

 
1 Þetta forrit er hluti af verkefninu Greynir. Finna má forritið á GitHub: 

https://github.com/mideind/Tokenizer  

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline
https://github.com/mideind/Tokenizer
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tunga III, 2005: bls. 678). Forritið sem rætt er um í þessari ritgerð (splitter.py) tekur ekki 

tillits til þessara setningabrota vegna þess að það það leitar einungis að ákveðnum 

aðaltengingum og metur hvort um aðalsetningamörk er að ræða. Ef greina skal fyrirsagnir 

í texta væri mögulega hægt að hanna forrit sem leitar sérstaklega að því. Við skiptingu í 

heildarsetningar er leitað að greinarmerkjum (eins og Tokenizer) og við skiptingu í 

aðalsetningar er leitað að aðaltengingum (eins og splitter.py). Mögulega væri hægt að 

greina fyrirsagnir með því að athuga hvort að það komi fyrir tilvik í textanum þar sem 

orð er skrifað með stórum staf á eftir öðru orði en ekki punkti. Fyrirsagnir enda vanalega 

ekki á punkti (þó auðvitað geti þær endað t.d. á spurningamerki, upphrópunarmerki eða 

gæsalöppum).  

 

Til að finna aðalsetningamörkin innan setninganna var Detector Morse (Gorman, 2019) 

notað til að geta fundið íslenskar aðaltengingar í inntakstextanum og meta út frá 

nærumhverfi tengingarinnar hvort um aðalsetningamörk væri að ræða eða ekki. Forritið 

er þjálfað á Sögulega íslenska trjábankanum (e. Icelandic Parsed Historical Corpus, 

skammstafað IcePaHC) (Wallenberg o.fl., (2011)). og það notar líkanið sem varð til við 

þjálfunina til að meta hvort um aðalsetningamörk sé að ræða eða ekki. Detector Morse 

var uppfært og breytt þannig að það gæti unnið með íslenska texta. Finna má forritið á 

GitHub: https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline/tree/master/tools/splitter. 

Nákvæmri virkni forritsins verður lýst í næsta kafla. Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl. 

(2019) útskýra mikilvægi þess að inntakið inn í þáttarann séu aðskildar aðalsetningar. 

Mikilvægi þess felst í því að flestar hríslur í IcePaHC skemanu2 eru merktar sem 

aðalsetningar. Til þess að einingarnar í inntakinu séu sambærilegar einingunum í 

IcePaHC skemanu þá þarf þáttarinn að hafa forrit sem finnur mörkin milli aðalsetninga 

þannig að hægt sé að aðskilja þær. Hér má sjá dæmi um heildarsetningu í IcePaHC sem 

hefur verið skipt í aðalsetningar (eftirfarandi er tekið úr textaskránni 2008.ofsi.nar-sag.txt 

í IcePaHC (Wallenberg o.fl., (2011)):  

 
2 IcePaHC skemað eru reglurnar sem lýsa því hvernig þátta skuli setningarnar og hvernig þáttunin (þ.e. 

úttakið úr þáttuninni) skuli líta út (sjá https://linguist.is/icelandic_treebank). Skemað byggir á Sögulegu 

ensku trjábönkunum (e. Penn Parsed Corpora of Historical English, skammstafað PPCHE) (Kroch, 2020) 

en hefur verið aðlagað að íslensku í nokkrum atriðum eins og lýst er á vefsíðu IcePaHC: 

https://linguist.is/icelandic_treebank.  

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline/tree/master/tools/splitter
https://linguist.is/icelandic_treebank
https://linguist.is/icelandic_treebank


 

 14 

 

 

 

2.3 Nema Hákon konungur vildi fá staðreyndirnar á borðið 

 og bauð Þórði fyrstum að taka til máls . 

 

Hér ein heildarsetning sem hefur verið skipt í aðalsetningar með því að setja aðsetninguna 

„og bauð Þórði fyrstum að taka til máls .“ í nýja línu. Þetta er heildarsetning sem er 

aðskilin frá öðrum heildarsetningum með punkti. Í textaskjalinu í IcePaHC er 

heildarsetningin aðskilin frá heildarsetningunni á undan með punkti. Aðalsetningarnar 

tvær, í sitthvorri línunni eru tengdar með aðaltengingunni og.  

 

Eins og Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. (2012) útskýra þá var Sögulegi íslenski trjábankinn 

búinn til með það í huga að hægt væri að nota málheildina annars vegar í að þjálfa þáttara 

(e. parsers), en málheildin inniheldur texta sem hefur verið greindur í setningahluta og 

hins vegar í rannsóknum í sögulegri málfræði en málheildin inniheldur texta frá 12. öld 

til og með 21. öld. Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. (2012) útskýra svo að ákveðið var að nota 

þáttunarskema Sögulegu ensku trjábankanna (e. Penn Treebank) (Kroch, 2020) vegna 

samstarfs þeirra við fræðimenn við Pennsylvaníuháskóla. Önnur ástæða fyrir því að nota 

þetta sniðmát er að það hafa verið búnir til trjábankar fyrir önnur tungumál (t.d. frönsku, 

portúgölsku, forn-háþýsku (e. Early High German), klassíska grísku, og jiddísku) sem 

nota þetta sama þáttunarskema. Þetta gerir samanburðarrannsóknir á þessum tungumálum 

(ásamt forn-ensku) mögulegar. Sögulegi enski trjábankinn er ekki settur upp sem 

venslatrjábanki, en eins og Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. (2012) taka fram þá ætti að vera 

nokkuð auðvelt að breyta trjábanka, sem notar sama sniðmát og Sögulegi enski 

trjábankinn, yfir í trjábanka sem byggir á venslamálfræði (e. dependency treebank). 

Þórunn Arnardóttir o.fl. (2020) lýsa því hvernig búin var til pípa sem breytir trjábönkum 

sem nota sniðmát Sögulegu ensku trjábankanna yfir í algilda venslamálfræði (e. Universal 

Dependencies). Þessi pípa var hönnuð til að virka fyrir íslensku og færeysku. 

 

Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl. (2019) taka það fram að enn eigi eftir að huga að mörgum 

hlutum þegar að kemur þróun forritsins sem skiptir setningum í aðalsetningar. Þau 

minnast á að hægt sé að bæta aðferðina og þjálfunina á forritinu sem forritið notar til að 

skoða nærumhverfið í kringum aðaltengingarnar og ákveða hvort um aðalsetningamörk 
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sé að ræða eða ekki. Þá taka þau einnig fram að nauðsynlegt sé að framkvæma mat á því 

hversu vel forritið virkar.  

 

Þetta eru markmið næstu kafla þessarar ritgerðar. Til að hægt sé að átta sig á því hvaða 

hluta forritsins þarf að uppfæra og bæta verður fjallað um virkni forritsins sem skiptir 

setningum í aðalsetningar (undirkafli 3.1.). Þar á eftir verður gerð villugreining á úttaki 

forritsins til þess að komast að því hvaða villur forritið gerir og til að sjá hvernig sé hægt 

að koma í veg fyrir að það geri þessar villur. Stungið verður upp á hugmyndum að 

uppfærslum á forritinu (undirkafli 3.2.2.). En áður en villugreiningin sjálf er framkvæmd 

verður fjallað um forritið sem notað er til að framkvæma þessa villugreiningu (undirkafli 

3.2.1.).  
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3 Splitter.py 

Í þessum kafla verður virkni forritsins splitter.py lýst. Fjallað verður um hvernig forritið 

finnur og metur hvort tiltekin aðaltenging í texta sé dæmi um aðalsetningamörk (e. main 

clause boundary) eða ekki. Forritið skoðar einkenni orðanna í kringum aðaltengingarnar 

sem það finnur með reglulegum segðum (e. regular expressions) og metur með aðstoð 

tvíundaflokkara hvort um aðalsetningamörk sé að ræða eða ekki. Þá verður einnig gerð 

villugreining á forritinu splitter.py. Í þessu felst að lýsa virkni forritsins sem mælir 

nákvæmni (e. precision), heimt (e. recall) og f-mælingu forritsins ásamt því að meta 

eigindlega villurnar sem splitter.py gerir. Markmiðið er að nota þessar villur til að fá 

hugmyndir að leiðum til að bæta niðurstöður forritsins. Útreikningar sína að f-mæling 

fyrir upphaflegu útgáfuna (þ.e. áður en uppfærslur hafa verið innleiddar) af forritinu er 

73,64% þegar Splitterinn hefur verið þjálfaður til að leita að aðaltengingunum og/en/eða. 

Splitterinn gerir m.a. villur í setningum þar sem óbeygjanleg orð eru í nærumhverfi 

aðaltenginganna. Stungið verður upp á uppfærslum til að laga þessar villur.  

 

3.1 Virkni splitter.py 

Forritið sem þáttunarpípan iceParsingPipeline notar til að skipta setningum í 

aðalsetningar heitir splitter.py (einnig vísað í forritið hér sem Splitterinn eða Splitter). 

Finna má forritið á GitHub3. Forritið er skrifað í Python. Forritið er uppfærð útgáfa af 

forritinu Detector Morse (Gorman, 2019), en það hefur verið uppfært til að virka fyrir 

íslensku. Detector Morse er þó ekki forrit sem greinir aðalsetningamörk. Það er notað til 

að skipta heildartexta í setningar4. Meðal annarra Python pakka þá notar Splitterinn 

Python pakkann nlup (Gorman, 2019). Þessi Python pakki notar tvíundameðaltals-

skynjunarnet (e. binary averaged perceptron) sem framkvæmir tvíundaflokkun (e. binary 

classification). Tauganetið er þjálfað á gullstaðli sem búið er að skipta í aðalsetningar og 

 
3 Hér er tengillinn að GitHub síðunni: 

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline/blob/master/tools/splitter/splitter.py  

4 Sjálfgefna líkanið sem fylgir með Detector Morse virkar fyrir ensku, en hægt er að þjálfa Detector Morse 

fyrir önnur tungumál. Eins og gert var í upphaflegri útgáfu af Splitternum, en þá var Detector Morse notaður 

til að skipta inntaks textanum í heildarsetningar (Tinna Frímann Jökulsdóttir o.fl., 2019).  

https://github.com/antonkarl/iceParsingPipeline/blob/master/tools/splitter/splitter.py
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lærir þannig að ákveða hvort aðaltengingarnar sem það finnur séu aðalsetningamörk eða 

ekki.  

 

Forritið byrjar á því að lesa inn líkan sem inniheldur mögulegar útgáfur af nærumhverfinu 

í kringum aðaltengingar og vægi (e. weights). Vægin eru tölulegar upplýsingar sem 

forritið notar til að reikna út hvort tilvik séu aðalsetningamörk eða ekki. Þar á eftir les 

forritið inn inntakstextann. Inntakstextinn er úttakið úr forritinu Tokenizer, en það hefur 

skipt upphaflega inntakstextanum í setningar og sett hverja setningu í sér línu í 

textaskjalinu. Forritið leitar svo að aðaltengingunum og, eða og en í hverri setningu með 

reglulegum segðum. Fyrir hverja aðaltengingu sem það finnur skoðar forritið orðin tvö á 

undan aðaltengingunni og orðin tvö á eftir aðaltengingunni.  

 

Fyrir hvert tilvik af mögulegum aðalsetningamörkum þá leitar forritið að ákveðnum 

einkennum orðanna í nærumhverfi aðaltengingarinnar. Forritið flettir upp orðunum í 

gagnasafni og athugar hvort orðið sé: komma; sögn í fallhætti (e. non-finite) eða sögn í 

persónuhætti (e. finite), eða orð í nefnifalli (e. nominative) eða aukafalli (e. oblique). Þetta 

gagnasafn er samansafn af öllum orðmyndum sem koma fyrir í Sögulega íslenska 

trjábankanum og mörkin fyrir þessi orð. Hver færsla í gagnasafninu er (þ.e. hver lína 

inniheldur) orðmynd úr trjábankanum og öll mörk sem birtast fyrir þessa orðmynd í 

trjábankanum. Orðmyndin og mörkin eru aðskilin með tab-merki. Allar orðmyndir eru 

skrifaðar með lágstöfum í gagnasafninu. Hér er dæmi um færslu í gagnasafninu:  

 

3.1  fróðleik N-A N-D 

 

Orðmyndin fróðleik hefur mörkin N-A og N-D vegna þess að þetta getur verið nafnorðið 

(markið N) fróðleikur í þolfalli (markið A) eða þágufalli (markið D). Forritið finnur allar 

orðmyndirnar í nærumhverfi aðaltenginganna og geymir þær í lista. Svo er farið í gegnum 

allar þessar orðmyndir, öllum stöfum breytt í lágstafi og athugað hvort þær finnist í 

gagnasafninu. Ef orðmynd kemur þar fyrir er athugað hvort ákveðin mörk finnist til að 

komast að því hvort um sé að ræða orð í fallhætti eða persónuhætti, eða orð í nefnifalli 

eða aukafalli. Leitað er að þessum mörkum með reglulegum segðum. Sem dæmi má nefna 

að það er er athugað hvort það finnist mark sem inniheldur einn eða fleiri stafi sem endar 
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svo á „-N“. Þetta er til að athuga hvort orð sé nafnorð í nefnifalli. Til að athuga hvort 

orðmynd sé sögn í persónuhætti er leitað að mörkum sem samanstanda af VB, HV, DO, 

RD, MD, eða BE annars vegar og hins vegar PD eða IS. Til að athuga hvort orðmynd sé 

sögn í fallhætti er leitað að mörkum sem samanstanda af VB, HV, DO, RD, MD, BE, VA, 

DA eða RA annars vegar og hins vegar N. Til að athuga hvort orðmynd sé í nefnifalli er 

leitað að mörkum sem innihalda strenginn „-N“. Til að athuga hvort orðmynd sé í 

aukafalli er leitað að strengjunum „-A“, „-D“, „-G“. Orðmyndin fróðleikur er nafnorð í 

aukafalli (þ.e. þolfalli (N-A) eða þágufalli (N-D)).  

 

Fyrir hvert orð sem forritið skoðar býr það til vektor sem inniheldur upplýsingar um það 

hvort orðið hafi þessi einkenni sem verið var að leita að. Eftirfarandi er dæmi um vektor 

sem Splitterinn býr til. Einnig er sýnt nærumhverfið utan um aðaltenginguna sem verið 

er að skoða í þessu tilviki: 

 

3.2 Aðaltenging og nærumhverfi: ['snerist', 'réttsælis'] og ['við', 'það'] 

Vektor: ['*bias*', 'L0finite', 'L0nonfinite', 'R0nom', 'R1nom', 'R0obl', 'R1obl'] 

 

Fyrsta stakið í öllum vektorum er „*bias*“. Svo eru talin upp einkenni orðanna. Þau eru 

öll sett fram á sama sniðmáti. Fyrst birtist annað hvort L eða R til að gefa til kynna hvoru 

megin við aðaltenginguna einkennið var fundið. L eru einkenni sem birtast vinstra megin 

(e. left) og R eru einkenni sem birtast hægra megin (e. right). Svo birtist tala þar á eftir 

sem gefur til kynna hvar í nærumhverfinu einkennið fannst. Í listum í forritunarmálinu 

Python er byrjað að telja stök frá núlli. Þ.e. fyrsta stakið í listanum er núll, svo einn o.s.frv. 

Ef einkenni er merkt með L0 þá á það við orðið sem er lengst frá aðaltengingunni (þ.e. í 

byrjuninni á listanum vinstra megin (þ.e. snerist í dæminu hér fyrir ofan)). Svo er gefið 

til kynna hvers konar einkenni er um að ræða. Nom gefur til kynna að um orð í nefnifalli 

er að ræða. Obl þýðir að orðið er í aukafalli. Finite gefur til kynna að sögn sé í 

persónuhætti og non-finite gefur til kynna að sögn sé í fallhætti. Leitað verður að fleiri 

einkennum þegar uppfærslum er bætt við. Sjá má töflu yfir öll einkennin og merki þeirra 

í kafla 4.1 síðar í ritgerðinni.  
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Þessi vektor er settur inn í fall í tvíundaflokkaranum þar sem vægin eru sett inn í formúlu 

sem notuð er til að reikna út hvort umhverfið í kringum aðaltenginguna bendi til þess að 

um aðalsetningamörk sé að ræða eða ekki. Tvíundaflokkarinn er forritunarklasi (e. class) 

sem er hluti af nlup pakkanum (Gorman, 2019), eins og áður kom fram. Í þessum klasa 

er fall sem reiknar út frá vægjunum væginu hvort um aðalsetningamörk er að ræða eða 

ekki. Fallið „spáir fyrir um“ hvort um aðalsetningamörk sé að ræða eða ekki (fallið er 

nefnt predict (ísl. að spá)). Fallið leggur saman öll vægin í vektornum og ef niðurstaðan 

er núll eða hærra er tilvikið greint sem aðalsetningamark.  

 

Ef um aðalsetningamörk er að ræða þá skiptir forritið setningunni í tvennt við 

aðaltenginguna. Setningarnar og aðasetningarnar eru svo prentaðar út í nýtt textaskjal þar 

sem hver setning og aðalsetning er í sér línu. Hér er dæmi um setningar sem forritið gæti 

rekist á og hvernig það ætti að skipta þeim. Ef forritið myndi rekast á setninguna 

Maðurinn fór út í búð og konan skrifaði bókina og ritgerðina þá ætti það að skipta þeim 

svona:  

 

3.3  Maðurinn fór út í búð  

og konan skrifaði löngu bókina og skemmtilegu ritgerðina.  

 

Ef forritið myndi greina seinni aðaltenginguna aftast í setningunni sem aðalsetningaskil 

þá væri það augljóslega að gera villu vegna þess að hér er um upptalningu á hlutum að 

ræða en ekki nýja aðalsetningu.  

 

Af þessari umfjöllun um virkni forritsins ætti að vera hægt að sjá að nákvæmni þess ræðst 

af því hvernig einkennum það leitar að og hversu vel Splitterinn er þjálfaður. Eins og 

tekið var fram hér á undan þá leitar forritið að eftirfarandi einkennum: hvort sögn sé í 

fallhætti eða persónuhætti; hvort orð séu í nefnifalli eða aukafalli; og hvort það sé komma 

í nærumhverfi aðaltengingarinnar. Þá var forritið þjálfað með falli í tvíundaflokkara í 

Python pakkanum nlup (Gorman, 2019) í gegnum 20 tímabil (e. epochs). Splitterinn var 

þjálfaður á Sögulega íslenska trjábankanum. Það hentar vel að nota þessa málheild, vegna 

þess að þar hefur setningunum verið skipt í aðalsetningar (Þórunn Arnardóttir og Anton 

Karl Ingason, 2020a).  
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Út frá þessu má sjá að þegar það kemur að því að gera uppfærslur á forritinu til að fá 

nákvæmari niðurstöður þá þarf að skoða þessa hluti forritsins sem taldir voru upp hér fyrir 

ofan. Ef til vill þarf að breyta því hvaða einkennum forritið leitar að þegar það skoðar 

orðin í nærumhverfi aðaltenginganna. Þá verður einnig gagnlegt að skoða hvaða villur 

forritið gerir til að fá vísbendingar um það hvar sé hægt að gera uppfærslur á því. Fjallað 

verður um þetta í næsta undirkafla.  

 

3.2 Villugreining 

Til þess að hægt sé að uppfæra Splitterinn er nauðsynlegt að skoða fyrst hversu vel hann 

virkar. Mæla þarf nákvæmni hans og skoða þarf hvaða villur forritið gerir. Til að 

framkvæma þessa villugreiningu var forritið þjálfað á hlutmengi af Sögulega íslenska 

trjábankanum (Wallenberg, o.fl., 2011). Textagögnin úr trjábankanum var skipt í 

þjálfunargögn (e. training data), þróunargögn (e. development/validation data) og 

prófunargögn (e. test data). Þjálfunargögnin voru 80 prósent af trjábankanum, og 

þróunar- og prófunargögnin voru 10 prósent hvort. Í textagögnunum í trjábankanum er 

búið að setningatóka (e. sentence tokenize) textann og einnig búið að aðskilja 

aðalsetningar á samtengingum. Ef aðalsetning er hluti af annarri setningu þá er 

aðalsetningin og samtengingin færð í nýja línu. En áður en trjábankanum var skipt í 

hlutmengi voru aðalsetningarnar sameinaðar við heildarsetningarnar. Þetta var gert til 

þess að aðaltengingarnar myndu ekki birtast á eftir setningum sem þær birtust ekki á eftir 

í upphaflegu gögnunum. Ef þetta er ekki gert myndu niðurstöðurnar skekkjast.  

 

Í upphaflegri útgáfu af Splitternum er einungis leitað að aðaltengingunum og, eða og en, 

en það eru til fleiri aðaltengingar í íslensku. Þær eru heldur, enda og ellegar (sjá umfjöllun 

í kafla 2). Þegar trjábankanum var skipt í hlutmengin var einnig tekið tillit til þessara 

aðaltenginga. Þetta var gert til þess að hægt væri að nota sömu þjálfunar-, þróunar- og 

prófunargögn fyrir villugreininguna á upphaflegu útgáfunni af Splitternum og þeim 

útgáfum af Splitternum þar sem búið er að bæta við uppfærslum. Þegar búið var að skipta 

trjábankanum í hlutmengin, voru aðalsetningarnar aftur aðskildar frá heildarsetningunum.  
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Þá var hannað forrit sem mælir nákvæmni (e. precision), heimt (e. recall) og f-mælingu 

(e. f-measure) Splittersins. Virkni þessa forrits verður útskýrð í næsta undirkafla (3.2.1). 

Þar á eftir verða niðurstöðurnar úr mælingarforritinu sýndar og ræddar, ásamt því að 

stinga upp á uppfærslum (undirkafli 3.2.2).  

 

3.2.1 Forritið sem mælir nákvæmni Splittersins  

Til að mæla nákvæmni Splittersins var skrifað forrit sem athugar hversu góður Splitterinn 

er að finna aðalsetningamörk. Í þessum undirkafla verður algrími þessa forrits lýst. Í 

forritinu er kóði til þess að stjórna því hvort verið sé að vinna með íslensku eða færeysku. 

Þessi kóði stjórnar því hvort verið sé að vinna með íslensku aðaltengingarnar 

og/en/eða/heldur/enda/ellegar, eða færeysku aðaltengingarnar og/men/ella (sjá má dæmi 

um notkun færeysku aðaltenginganna í kafla 4.3). Finna má forritið á: 

https://github.com/bjarnigithub/MA_ritgerd_fylgigogn. Í þessari GitHub geymslu (e. 

repository) má einnig finna afrit af splitter.py sem inniheldur uppfærslurnar sem fjallað 

verður um seinna í þessari ritgerð. Í geymslunni eru einnig skriftur til að þjálfa splitter.py 

og keyra tilraunirnar sem voru framkvæmdar í þessu verkefni.  

 

Forritið, sem var nefnt maelanakvaemni.py, var skrifað í Python. Það byrjar á því að lesa 

inn úttakið úr Splitternum og gullstaðal. Gullstaðallinn er sami texti og birtist í inntakinu 

í og úttakinu úr Splitternum, en lítur út eins og hann kemur fram í Sögulega íslenska 

trjábankanum. Þar er búið að setningatóka textann og aðskilja aðalsetningar frá 

heildarsetningum. Svo sameinar forritið aðalsetningar við heildarsetningarnar. Forritið 

flettir í gegnum allar línurnar í skránum og ef línan byrjar á aðaltengingu þá er sú lína 

sameinuð við línuna á undan. Hver lína verður listi af listum þar sem hver aðalsetning er 

í sér lista. Sjá má dæmi um þetta hér fyrir neðan í dæmi 3.4. Þetta er lína úr gullstaðlinum:  

 

3.4  [[Öskubylur var, úti], [og illviðrið söng á þakinu .]] 

 

Heildarsetningin í dæmi 3.4 byrjar á orðinu Öskubylur og aðalsetningin á eftir byrjar á 

samtengingunni og. Heildarsetningunni er skipt í lista af listum til að hægt sé að sjá 

setningamörkin á milli aðalsetninganna. Næst flettir forritið í gegnum setningarnar í 

úttakinu úr Splitternum og ber hverja setningu saman við setningu með sömu sætistölu 

https://github.com/bjarnigithub/MA_ritgerd_fylgigogn
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(e. index) í gullstaðlinum. Ef setningarnar eru eins þá telur forritið fjölda 

aðalsetningamarka í heildarsetningunni. Þetta er fjöldi sannra-jákvæðra (e. true positives) 

tilvika í rétt greindum setningum. Ef setningarnar eru ekki þær sömu er ranga setningin 

úr Splitterúttakinu og sama setning úr gullstaðlinum settar í lista. Næsta skref í algríminu 

er að vinna úr þessum lista. Í úrvinnslunni er fjöldi ósannra-jákvæðra (e. false positives) 

og ósannra-neikvæðra (e. false negatives) talinn ásamt því að athuga hvort það koma fyrir 

fleiri sannir-jákvæðir í setningunum sem voru greindar vitlaust.  

 

Á þessu stigi í algríminu vinnur forritið með lista af listum. Hver listi inniheldur tvö stök: 

rétt greinda setningu úr gullstaðlinum; og rangt greinda setningu úr Splitterúttakinu. 

Forritið fer í gegnum þessa lista og finnur þær aðaltengingar sem merktar hafa verið sem 

aðalsetningamörk í rétt og rangt greindu setningunum, og eitt orð sitt hvoru megin við 

aðaltenginguna. Þar á eftir eru þessi setningamörk borin saman. Ef sömu setningamörk 

koma fyrir í rétt og rangt greindu setningunum, er það merkt sem sannur-jákvæður. Ef 

dæmi um setningamark finnst í rétt greindu setningunum sem ekki finnst í rangt greindu 

setningunum, er það merkt sem ósannur-neikvæður, vegna þess að það setningamark var 

ranglega ekki merkt sem setningamark í Splitterúttakinu. Ef dæmi um setningamark finnst 

í rangt greindu setningunum sem ekki finnst í rétt greindu setningunum, er það merkt sem 

ósannur-jákvæður, vegna þess að það var ranglega merkt sem aðalsetningamark í 

Splitterúttakinu.  

 

Þar á eftir eru nákvæmni, heimt og f-mæling mæld. Þessar niðurstöður eru prentaðar út 

ásamt rangt greindu setningunum í Splitterúttakinu og samsvarandi rétt greindu 

setningum úr gullstaðlinum. Í næsta undirkafla verður fjallað um villugreiningu á 

Splitternum eins og hann leit út áður en uppfærslum var bætt við.  

 

3.2.2 Niðurstöður villugreiningar 

Áður en uppfærslur eru gerðar á Splitternum var gerð villugreining á upphaflegu 

útgáfunni af Splitternum. Þessi villugreining er megindleg, en í því felst að reikna út 

nákvæmni, heimt og f-mælingu Splittersins. Villugreiningin er einnig eigindleg, en í því 

felst að skoða setningarnar sem forritið greinir ranglega og athuga hvað einkennir 
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nærumhverfi aðaltenginganna sem eru ranglega greind (þ.e. ósönn-jákvæð dæmi) eða 

ekki greind (þ.e. ósönn-neikvæð) sem aðalsetningamörk.  

 

Upphafleg útgáfa af Splitternum (þ.e. útgáfan sem Þórunn Arnardóttir og Anton Karl 

Ingason (2020a) og Þórunn Arnardóttir (2020) lýsa) skoðar einungis aðaltengingarnar og, 

en og eða. Það eru til fleiri aðaltengingar í íslensku. Þær eru: heldur, enda og ellegar (sjá 

umfjöllun í kafla 2). Í þessari tilraun leitar Splitterinn ekki að þessum aðaltengingum. Í 

villugreiningunni var nákvæmni, heimt og f-mæling annars vegar mæld með tilliti til þess 

hversu vel Splitternum gekk að finna aðalsetningamörk við aðaltengingarnar og, en og 

eða, og hins vegar hversu vel Splitternum gekk að finna aðalsetningamörk við 

aðaltengingarnar og, en, eða, heldur, enda og ellegar. Hér eru niðurstöðurnar úr fyrri 

mælingunni:  

 

Nákvæmni: 73,74% 

Heimt: 73,53% 

F-mæling: 73,64% 

 

Eins og sést á þessum tölum þá er nákvæmni og heimt forritsins (og þar með f-mælingin 

einnig) tiltölulega há, miðað við hversu fáum einkennum verið er að leita að. Í upphaflegri 

útgáfu af Splitternum er einungis verið að skoða fimm einkenni (þ.e. komma (1) , sögn í 

persónuhætti (2) eða fallhætti (3), orð í nefnifalli (4) eða aukafalli (5)). Með þessu nær 

Splitterinn að merkja tæplega þrjá fjórðu dæma rétt. En aftur á móti verður rúmlega einn 

fjórði dæmanna vitlaust greindur.  

 

Þá sést einnig að það er mjög lítill munur á nákvæmni og heimt. Skilja má þessar 

niðurstöður þannig að forritið finnur tæplega 75 prósent af aðalsetningamörkunum í 

prófunargögnunum. Heimtartalan bendir á þetta. Og af þeim dæmum sem það finnur þá 

eru tæplega 75 prósent af þeim dæmum réttilega greind sem aðalsetningamörk. 

Nákvæmnitalan bendir á þetta. F-mæling er nokkurs konar sameining á nákvæmni og 

heimt. Sjá má að þessar niðurstöður eru ágætar vegna þess að forritið finnur vel yfir 

helminginn, eða tæplega þrjá fjórðu, af öllum aðalsetningamörkum í prófunargögnunum. 

En það er samt mikið svigrúm til úrbóta. Eins og sést af eftirfarandi setningum, er hægt 
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að fá hugmyndir að því sem betur mætti gera í Splitternum. Hér koma nokkrar vel valdar 

setningar sem voru ranglega greindar, til að fá hugmyndir að uppfærslum á Splitternum.  

 

3.5  Rétt greining: [[Í flestum löndum setja menn á bækur annað tveggja þann 

fróðleik er þar innan lands hefir gjörst – eða þann annan er minnisamlegastur þykir 

þó að annars staðar hafi heldur gjörst –], [eða lög sín setja menn á bækur hver þjóð 

á sína tungu .]] 

Röng greining: [[Í flestum löndum setja menn á bækur annað tveggja þann 

fróðleik er þar innan lands hefir gjörst – eða þann annan er minnisamlegastur þykir 

þó að annars staðar hafi heldur gjörst – eða lög sín setja menn á bækur hver þjóð 

á sína tungu .]] 

 

3.6  Rétt greining: [[Síðan hvíldist hann], [og mælti í annað sinn til þeirra er hjá 

honum voru : " Eg vil biðja yður að þér fyrirgefið mér ef eg hefi svo gert að yður 

hafi eigi vel þótt , "], [en allir sögðu að einkis ætti hann að kunna .]] 

Röng greining: [[Síðan hvíldist hann og mælti í annað sinn til þeirra er hjá honum 

voru : " Eg vil biðja yður að þér fyrirgefið mér ef eg hefi svo gert að yður hafi eigi 

vel þótt , " en allir sögðu að einkis ætti hann að kunna .]] 

 

Eins og sést í dæmunum hér fyrir ofan geta fleiri greinarmerki en komma komið fyrir í 

nærumhverfi aðaltenginga. Í dæmi 3.5 stendur bandstrik fyrir framan aðaltenginguna eða. 

Í því dæmi er aðaltengingin ranglega ekki greind sem aðalsetningamark (ósannur-

neikvæður). En áhugavert er að í sama dæmi kemur fyrir annað bandstrik fyrir framan 

aðaltenginguna eða sem er réttilega greint ekki sem aðalsetningamark (sannur-

neikvæður). Í dæmi 3.6 stendur gæsalöpp fyrir framan tenginguna en og er hún ranglega 

ekki greind sem aðalsetningamark (ósannur-neikvæður). Í villugreiningunni koma fyrir 

fleiri svona dæmi með önnur greinarmerki. Þar má m.a. nefna semíkommur, tvípunkta og 

punkta. Út frá þessu má sjá að með því að taka tilllit til fleiri greinarmerkja en komma 

gæti leitt til hærri nákvæmni, heimt og f-mælingar.  

 

Þá koma upp villur vegna þess að ekki er tekið tillit til ákveðinna orðflokka. Ekki er tekið 

tillit til orðflokka sem innihalda orð sem fallbeygjast ekki og orð hafa ekki það einkenni 
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að geta verið í persónuhætti eða fallhætti. Eftirfarandi dæmi sýna að í nærumhverfi 

aðaltenginga getur komið fyrir forsetningin í (dæmi 3.7); og atviksorðið fyrr (dæmi 3.8 

og 3.9).  

 

3.7  Rétt greining: [[Þeir hafa tekið sig saman minn Guð í móti þínum syni Jesú hvörn 

þú hefur smurt ,], [og segja : Vér viljum sitja um þann réttláta því hann gjörir oss 

oft illt í geði og setur sig upp í móti oss og kennir oss um að vér syndgum í móti 

lögmálinu og kallar vort líferni syndsamlegt .]] 

Röng greining: [[Þeir hafa tekið sig saman minn Guð í móti þínum syni Jesú 

hvörn þú hefur smurt ,], [og segja : Vér viljum sitja um þann réttláta því hann 

gjörir oss oft illt í geði], [og setur sig upp í móti oss], [og kennir oss um að vér 

syndgum í móti lögmálinu], [og kallar vort líferni syndsamlegt .]] 

 

3.8 Rétt greining: [[Létti Napóleon eigi ferð sinni fyrr en hann kom til Marselju ;]] 

Röng greining: [[Létti Napóleon eigi ferð sinni fyrr], [en hann kom til Marselju 

;]] 

 

3.9 Rétt greining: [[Já , í gegnum neyð og dauða , fyrr en hann komist þennan 

eymdardal heimsins á enda , sem svo næsta dimmur og þröngur er .]] 

Röng greining: [[Já , í gegnum neyð og dauða , fyrr], [en hann komist þennan 

eymdardal heimsins á enda , sem svo næsta dimmur], [og þröngur er .]] 

 

Til þess að bæta nákvæmni, heimt og f-mælingu Splittersins væri hægt að taka tillit til 

fleiri greinarmerkja, fleiri orðflokka og fleiri einkenna sem orðflokkarnir hafa. Eins og er 

eru mörkin sem koma fyrir í Sögulega íslenska trjábankanum notuð til að finna einkenni 

orðanna í nærumhverfi aðaltenginganna. Í Sigrúnarsniðinu (Beygingarlýsing íslensks 

nútímamáls) sem finna má á vefsíðunni Beygingarlýsing íslensks nútímamáls 

(https://bin.arnastofnun.is/) koma fram ítarlegar upplýsingar um einkenni orða. Þar með 

talið er orðflokkur orða sem og málfræðileg greining á beygingarmyndum orða sem koma 

fyrir í gagnasafninu. Hægt væri að nota þessi gögn til að finna fleiri einkenni orða í 

nærumhverfi aðaltenginganna. Ein önnur hugmynd sem áhugavert væri að skoða er að 

https://bin.arnastofnun.is/
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láta Splitterinn skoða fleiri en tvö orð fyrir framan og aftan aðaltenginguna og sjá hvort 

það hafi áhrif á nákvæmnina, heimtina og f-mælinguna.  

 

Þá var önnur mæling gerð þar sem maelanakvaemni.py tók einnig tillit til aðaltenginganna 

heldur, enda og ellegar vegna þess að í Sögulega íslenska trjábankanum eru aðalsetningar 

einnig aðskildar á þessum samtengingum. Hér eru niðurstöðurnar úr þeirri mælingu:  

 

Nákvæmni: 73,74% 

Heimt: 72,00% 

F-mæling: 72,86% 

 

Eins og sjá má eru niðurstöðurnar mjög svipaðar þó þær séu ekki nákvæmlega þær sömu. 

Nákvæmnin er reyndar alveg sú sama. Heimtin og f-mælingin eru aðeins lægri. Heimtin 

er sennilega lægri vegna þess að forritið finnur ekki aðalsetningamörkin í kringum 

samtengingarnar heldur, enda og ellegar vegna þess að það var ekki hannað og þjálfað til 

að leita að þessum samtengingum. Af þeim aðalsetningamörkum sem það finnur er 

Splitterinn jafnnákvæmur í því að greina aðalsetningamörkin. Þess vegna er nákvæmnin 

sú sama og í fyrri greiningunni. Vegna þess að f-mælingin er sameining á nákvæmni og 

heimt, er sú tala lægri í þessari mælingu.  

 

Ásamt því að framkvæma uppfærslurnar sem ræddar voru hér fyrir ofan, þá er 

nauðsynlegt að láta forritið einnig leita að aðaltengingunum heldur, enda og ellegar. Í 

næsta kafla verður fjallað um þróunarferlið þar sem uppfærslum er bætt við Splitterinn 

og ásamt því að fjalla um áhrif hverrar uppfærslu á nákvæmnina, heimtina og f-

mælinguna (undirkafli 4.1). Þar á eftir verða allar uppfærslurnar settar inn í Splitterinn, 

og nákvæmni, heimt og f-mæling reiknuð út frá þróunargögnunum og prófunargögnunum 

(undirkafli 4.2). Í lokin verða framkvæmdar uppfærslur á Splitternum þannig að hann 

virki fyrir færeysku (undirkafli 4.3). Fyrst er samt nauðsynlegt að athuga hvort aðferðin 

sem notuð er til að mæla nákvæmni, heimt og f-mælingu sé í raun og veru að virka rétt. 

Fjallað verður um þetta í undirkafla 3.2.2.1.  
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3.2.2.1 Athugun á íslenska samtímatrjábankanum IceConTree 

Niðurstöðurnar úr fyrstu villugreiningunni eru ekki traustvekjandi vegna þess að 

Splitterinn gerir villur í rúmlega einum fjórða tilvika. Ein leið til að kanna hvort aðferðin 

sem notuð var til að reikna út nákvæmni, heimt og f-mælingu virkaði rétt er að úttak úr 

Splitternum er skoðað af mannveru og nákvæmni, heimt og f-mæling reiknuð út frá þeirri 

athugun. Þórunn Arnardóttir (2020) segir frá því að máltæknitólið iceParsingPipeline (en 

Splitterinn er hluti af því) hefur verið notað til að búa til tvo vélþáttaða trjábanka. Þeir 

heita NeuralMIcePaHC (Þórunn Arnardóttir og Anton Karl Ingason (2020b)) og 

IceConTree (Þórunn Arnardóttir o.fl. 2020). Þórunn Arnardóttir (2020) útskýrir að 

NeuralMIcePaHC settur saman úr sögulegum textum, en IceConTree er mestmegnis 

samsettur úr samtímalegum texta. Upphaflega útgáfan af Splitternum (þ.e. sú útgáfa sem 

var skoðuðu í þessum kafla) var notuð til að búa til þessa trjábanka. Ef villugreiningin 

virkar rétt þá ætti handskoðaða úttakið að sýna sömu niðurstöður.  

 

Farið var í gegnum allar textaskrárnar í IceConTree og valdar voru samtals 189 línur af 

handahófi. Reynt var að halda fjölda lína úr hverri textaskrá u.þ.b. jöfnum. Textaskránar 

samanstanda af texta sem búið er að skipta í heildarsetningar og svo í aðalsetningar. 

Línurnar sem voru valdar úr textaskránum voru ekki teknar hér og þar í textaskránni. 

Tekinn var texti sem myndaði heildarsetningar (þótt búið var að aðskilja þær í 

textaskránum).  

 

Textinn sem varð fyrir valinu birtist í Viðaukanum ásamt handmerkingum um dæmi í 

textanum sem eru ósönn-jákvæð og ósönn-neikvæð. Þegar búið var að handmerkja þau 

tilvik sem Splitterinn greindi vitlaust var fjöldi sannra-jákvæðra, ósannra-jákvæðra og 

ósannra-neikvæðra tekinn saman. Einungis var skoðað aðaltengingarnar og/en/eða vegna 

þess að upphafleg útgáfa Splittersins skoðar einungis þær aðaltengingar. Hér fyrir neðan 

má sjá niðurstöðurnar úr þessari handvirku athugun:  

 

Nákvæmni: 87,50% 

Heimt: 67,74% 

F-mæling: 76,36% 
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Eins og sjá má er f-mælingin nokkuð svipuð f-mælingunum í villugreiningunni sem 

fjallað var um fyrr í kaflanum. Þessi f-mæling er samt 2,72% hærri en f-mælingin úr 

villugreiningunni hér að ofan (þar er f-mælingin 73,64%). Það sem er öðruvísi hér miðað 

við upphaflegu villugreininguna er að nákvæmnin er hærri (13,76 prósentustigum hærri) 

og heimtin er lægri (5,79 prósentustigum lægri).  

 

F-mælingin úr þessari tilraun bendir til þess að u.þ.b. einn fjórði aðalsetningamarka í 

IceConTree eru vitlaust greind, sýnir að aðferðin sem notuð er til að reikna út nákvæmni, 

heimt og f-mælingu á úttaki Splittersins í þessari ritgerð virðist vera að virka rétt. Þess 

vegna verður sama aðferð áfram notuð í villugreiningum á uppfærðum útgáfum af 

Splitternum.  
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4 Uppfærslur á splitter.py 

Í þessum kafla verður fjallað um þær uppfærslur sem gerðar voru á splitter.py og hvaða 

áhrif þessar uppfærslur höfðu á nákvæmni, heimt og f-mælingu forritsins. Til að byrja 

með verður fjallað um þróunarferlið. Í því felst hvaða uppfærslur voru gerðar á forritinu 

og lýsing á þróunarferlinu. Gerðar voru fimm uppfærslur á forritinu. Núna skoðar 

Splitterinn: aðaltengingarnar og/en/eða/heldur/enda/ellegar; þrjú orð fyrir framan og 

aftan hverja aðaltengingu; orðflokka orðanna í nærumhverfi aðaltenginganna; hvort orðin 

í nærumhverfi aðaltenginganna séu óbeygjanleg orð; hvort það séu greinarmerki í 

nærumhverfi aðaltenginganna (núna eru skoðuð fleiri greinarmerki en bara komma). Þá 

verður áhrifum hverrar uppfærslu á nákvæmni, heimt og f-mælingu Splittersins lýst. 

Uppfærslurnar sem skoða orðflokka orða og hvort það séu greinarmerki í nærumhverfi 

aðaltengingarinnar höfðu mestu áhrifin. Svo verður gerð villugreining á Splitternum eftir 

að allar uppfærslurnar hafa verið virkjaðar. Í lokin verður lýst þróunarferlinu sem farið 

var í til að uppfæra Splitterinn þannig að hann virki fyrir færeysku líka. Gerð verður 

villugreining á þessari uppfærslu.  

 

4.1 Þróunarferlið 

Í villugreiningunni kom í ljós að rangt greindar setningar innihéldu t.d. óbeygjanleg orð í 

nærumhverfi aðaltenginganna og önnur greinarmerki en kommur. Þess vegna er það 

mikilvægt að Splitterinn geti greint þessi orð. Þetta eru tvær af þeim uppfærslum sem 

voru innleiddar í Splitterinn. Eftirfarandi er heildarlisti af uppfærslum sem settar voru í 

forritið5:  

 

 
5 Í kafla 3 var lýst því hverju Splitterinn leitar að í markastrengjunum til að komast að því hvort orð sé sögn 

í fallhætti eða persónuhætti, eða orð í nefnifalli eða aukafalli. Eftir að Sigrúnarsniðið (Beygingarlýsing 

íslensks nútímamáls) var sameinað við upphaflega gagnasafnið var því bætt við kóðann að leita að 

eftirfarandi í markastrengjunum: FH, VH, BH og ST (fyrir sagnir í persónuhætti); NH, LHNT og LHÞT 

(fyrir sagnir í fallhætti); NF (fyrir orð í nefnifalli); og ÞF, ÞGF og EF (fyrir orð í aukafalli). Leitað er að 

þessu ásamt því sem leitað var að upphaflega.  
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1. Splitterinn leitar að aðaltengingunum og/en/eða/heldur/enda/ellegar. Hér er ekki 

leitað að nýjum einkennum, bara nýjum aðaltengingum ásamt upphaflegum 

aðaltengingum.  

2. Splitterinn skoðar þrjú orð í nærumhverfi aðaltenginganna, í staðinn fyrir tvö. Hér 

er ekki leitað að nýjum einkennum, einungis eru fleiri orð skoðuð.  

3. Splitterinn skoðar orðflokka orða í nærumhverfi aðaltenginga. Hér er leitað að 

eftirfarandi í markastrengjunum (þetta eru markastrengir sem koma fyrir í 

Sigrúnarsniðinu (Beygingarlýsing íslensks nútímamáls)): hk/kk/kvk (nafnorð), fs 

(forsetning), pfn (persónufornafn), fn (önnur fornöfn), so (sagnorð), st 

(samtenging), ao (atviksorð), lo (lýsingarorð), nhm (nafnháttarmerki), uh 

(upphrópanir), to (töluorð), rt (raðtölur), gr (greinir) og afn (afturbeygtfornafn).  

4. Splitterinn skoðar hvort orð í nærumhverfi aðaltenginganna séu óbeygjanleg. Hér 

er leitað að strengnum OBEYGJANLEGT (fyrir íslensku en OBENDILIGT fyrir 

færeysku) í markastrengnum.  

5. Splitterinn skoðar fleiri greinarmerki en kommu í nærumhverfi aðaltenginganna. 

Greinarmerkin sem leitað er að eru semíkomma (;), tvípunktur (:), bandstrik (-), 

spurningamerki (?), punktur (.), komma (,), upphrópunarmerki (!) og nokkrar 

gerðir af gæsalöppum (“/"/„/'). Splitterinn athugar hvort stakið sem á við hverju 

sinni séu þessi greinarmerki og bætir við viðeigandi einkennum í vektorinn (sjá 

töflu hér á eftir).  

 

Eftirfarandi eru dæmi um vektora sem verða til fyrir hverja uppfærslu. Hér birtast 

vektorarnir og nærumhverfið utan um aðaltenginguna ásamt aðaltengingunni sjálfri.  

 

1. Vektor fyrir uppfærslu sem skoðar og/en/eða/heldur/enda/ellegar:  

 

Aðaltenging og nærumhverfi: ['latínu', ','] heldur ['ritar', 'sínum'] 

Vektor: ['*bias*', 'L1comma', 'R0finite', 'R0nonfinite', 'R0nom', 'L0obl', 'R1obl'] 

 

2. Vektor fyrir uppfærslu sem skoðar þrjú orð í kringum aðaltengingu:  
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Aðaltenging og nærumhverfi: ['frá', 'saurlífi', ','] en ['hjarta', 'sitt', 'frá'] 

Vektor: ['*bias*', 'L0finite', 'R2finite', 'L0nonfinite', 'R2nonfinite', 'L1nom', 

'R0nom', 'R1nom', 'L0obl', 'L1obl', 'R0obl', 'R1obl', 'R2obl'] 

 

3. Vektor fyrir orðflokkauppfærslu:  

 

Aðaltenging og nærumhverfi: ['hafa', 'gengist'] eða ['greinst', ','] 

Vektor: ['*bias*', 'L0finite', 'L1finite', 'L0nonfinite', 'L1nonfinite', 'R0nonfinite', 

'L0nom', 'L0sagnord', 'L1sagnord', 'R0sagnord']  

 

4. Vektor fyrir uppfærslu sem skoðar hvort orð séu óbeygjanleg:  

 

Aðaltenging og nærumhverfi: ['máli', ','] enda ['virðist', 'svo'] 

Vektor: ['*bias*', 'L1comma', 'R0finite', 'R0nonfinite', 'L0nom', 'R0nom', 'L0obl', 

'R0obl', 'R1OBEYGJANLEGT'] 

 

5. Vektor fyrir greinarmerkjauppfærslu:  

 

Aðaltenging og nærumhverfi: ['hann', 'frið'] og ['vinfengi', ';'] 

Vektor: ['*bias*', 'R1semikomma', 'L0finite', 'L0nonfinite', 'L0nom', 'R0nom', 

'L0obl', 'L1obl', 'R0obl'] 

 

Í eftirfarandi töflu má sjá öll einkenni sem Splitterinn setur í vektorana og í hvaða 

uppfærslum hver einkenni eru notuð. Eins og tekið var fram í kafla 3.1 eru öll einkenni í 

vektorunum merkt með staðsetningu þess í nærumhverfi aðaltengingarinnar. Þ.e. eftir því 

hvort þau eru vinstra megin (L) eða hægra megin (R) við aðaltenginguna og í hvaða sæti 

sitthvoru megin við aðaltenginguna einkennið fannst (0-1 þegar verið er að skoða tvö orð 

sitthvoru megin við aðaltenginguna, en 0-2 þegar verið er að skoða þrjú orð sitthvoru 

megin við aðaltenginguna). Til að einfalda töfluna eru þessar upplýsingar ekki teknar 

fram í töflunni.  
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Tafla 4.1 - Vektorupplýsingar: Upplýsingar sem birtast í  

vektorunum í hverri útgáfu Splittersins.  

 

Vegna þess að aðaltengingarnar og/en/eða eru ekki einu aðaltengingarnar í íslensku þá 

var ákveðið að láta forritið leita einnig að aðaltengingunum heldur/enda/ellegar. Þá var 

ákveðið að prófa að stækka nærumhverfið sem Splitterinn skoðar vegna þess að ítarlegri 

mynd af nærumhverfinu gæti leitt til betri niðurstaðna. Þá var ákveðið að láta Splitterinn 

skoða orðflokka orða.  

 

Gagnasafnið sem Splitterinn notaði upphaflega inniheldur öll mörk sem koma fyrir í 

Sögulega íslenska trjábankanum. Ein af uppfærslunum felst í því að skoða hvort orð sé 

óbeygjanlegt. Upplýsingar um það hvort orð sé óbeygjanlegt koma ekki fram í mörkunum 

í Sögulega íslenska trjábankanum. Með þessu er átt við að það kemur ekki fyrir sérstakur 

markastrengur sem tilkynnir að orð sé óbeygjanlegt. Þess vegna var ákveðið að sameina 

upphaflega gagnasafnið við upplýsingar úr Sigrúnarsniðið úr Beygingarlýsingu íslensks 

Vektorstrengur Engin uppfærsla 1. aðaltengingar 2. 3 orð 3. orðflokkar 4. óbeygjanlegt 5. greinarmerki 6. allar uppfærslur

comma x x x x x

finite x x x x x x x

nonfinite x x x x x x x

nom x x x x x x x

obl x x x x x x x

nafnord x x

forsetning x x

personufornafn x x

onnurfornofn x x

sagnord x x

samtenging x x

atviksord x x

lysingarord x x

nafnhattarmerki x x

upphropanir x x

toluord x x

radtolur x x

greinir x x

afturbfornafn x x

OBEYGJANLEGT x x

semikomma x x

tvipunktur x x

bandstrik x x

spurningamerki x x

punktur x x

komma x x

upphropunarmerki x x

gæsalopp1 x x

gæsalopp2 x x

gæsaloppnidri x x

gæsalopp3 x x
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nútímamáls (Beygingarlýsing íslensks nútímamáls). Ef orð er óbeygjanlegt þá er 

markastrengur þess „OBEYGJANLEGT“ í Sigrúnarsniðinu.  

 

Sigrúnarsniðið (Beygingarlýsing íslensks nútímamáls) er listi af orðum í íslensku. Hver 

færsla inniheldur eina beygingarmynd og uppflettimynd (þ.e. orðabókaruppflettimynd) 

þeirrar beygingarmyndar. Þá koma einnig fram orðflokkaupplýsingar fyrir hverja 

beygingarmynd sem og málfræðileg greining á beygingarmyndinni. Aðrar upplýsingar 

sem fylgja en verða ekki notaðar í þessu verkefni er auðkennisnúmer fyrir hverja 

uppflettimynd og upplýsingar um merkingarlega flokkun orða. Eftirfarandi er sniðmátið 

á hverri færslu í Sigrúnarsniðinu: uppflettimynd; auðkenni; orðflokkur; 

merkingarfræðileg flokkun; beygingarmynd; mark. Og hér birtist dæmi um færslu í 

Sigrúnarsniðinu:  

 

4.1 köttur;416784;kk;alm;kattarins;EFETgr  

 

Ákveðið var að sameina upplýsingarnar úr upphaflega gagnasafninu og úr 

Sigrúnarsniðinu vegna þess að það gæti verið að það komi fyrir orð í upphaflega 

gagnasafninu sem koma ekki fyrir í Sigrúnarsniðinu, og öfugt. Þess vegna var ekki 

athugað sérstaklega hvaða áhrif það hefði á nákvæmni, heimt og f-mælingu Splittersins 

að nota gögn úr Sigrúnarsniðinu samanborið við upphaflega gagnasafnið.  

 

Þá voru gerðar þær breytingar á gögnunum í Sigrúnarsniðinu að skrifa allar 

beygingarmyndirnar sem settar voru inn í nýja gagnasafnið með lágstöfum. Þetta var gert 

vegna þess að í upphaflega gagnasafninu voru allar beygingarmyndir skrifaðar með 

lágstöfum, og það er vegna þess að Splitterinn leitar að lágstafa-útgáfum af orðunum sem 

hann vinnur með.  

 

Í þróunarferlinu var byrjað á því að virkja eina og eina uppfærslu í Splitternum. Splitterinn 

var þjálfaður með þessum uppfærslum og látinn vinna úr þróunargögnunum. Niðurstaðan 

úr þessari keyrslu var svo borin saman við gullstaðallinn af þessum sömu þróunargögnum 

með forritinu maelanakvaemni.py. Í eftirfarandi töflu koma fram niðurstöðurnar (númerin 

vinstra megin í töflunni eru númer tilraunanna):  
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Tafla 4.2 : Niðurstöður úr tilraunum með uppfærslur  

fyrir íslensku. Hér voru þróunargögn notuð. 

 

Þá hafa upplýsingarnar í töflunni verið settar upp myndrænt í eftirfarandi línuriti í mynd 

4.1:  

 

 

Mynd 4.1 : Upplýsingar í töflu 4.1  

settar upp myndrænt í línuriti.  

 

Þegar Splitterinn er látinn leita að öllum aðaltengingunum eru niðurstöðurnar ekki háar, 

eða 71,00%. Þó að þær eru nokkuð svipaðar og tölurnar sem birtust í villugreiningunni í 

kafla 3. Í öllum tilraununum voru uppfærslur 2-5 (í listanum í upphafi þessa kafla) 

virkjaðar ein í einu ásamt því að virkja þá uppfærslu sem leitar að öllum aðaltengingunum. 

Þetta er vegna þess að uppfærslur 2-5 eru uppfærslur á þeim hluta Splittersins sem leitar 

að einkennum orðanna í nærumhverfi aðaltenginganna (e. feature extractor).  

 

Númer Íslenska - Tilraunir með þróunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

1 og/en/eða/heldur/enda/ellegar 73,79% 68,41% 71,00%

2 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; 3 orð fyrir framan og aftan aðaltengingu 72,53% 67,71% 70,04%

3 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; orðflokkar 75,41% 70,75% 73,00%

4 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; óbeygjanlegt 73,45% 67,93% 70,58%

5 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; fleiri greinarmerki 75,21% 72,66% 73,92%
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Það er áhugavert að sjá að tvær af uppfærslunum leiða til hækkunar á f-mælingunni á 

meðan aðrar tvær uppfærslur leiða til lækkunar á f-mælingunni í samanburði við þá 

uppfærslu þar sem bara er verið að skoða fleiri aðaltengingar. Þegar Splitterinn skoðar 

þrjú orð fyrir framan og aftan aðaltenginguna lækkar f-mælingin niður í 70,04% (þetta er 

nokkuð skrítið þar sem að búast hefði mátt við því að Splitterinn myndi veita betri 

niðurstöður ef hann safnar saman fleiri upplýsingum um næruhverfi aðaltenginganna) og 

þegar Splitterinn skoðar hvort orð séu óbeygjanleg lækkar f-mælingin niður í 70,58%. 

Hins vegar, þegar Splitterinn skoðar upplýsingar um orðflokka orða og hvort um ákveðin 

greinarmerki sé að ræða, hækkar f-mælingin í 73,00% í fyrra tilvikinu og 73,92% í seinna 

tilvikinu.  

 

Gerð var sama greining á prófunargögnunum. Ein og ein uppfærsla var virkjuð og var 

nákvæmni, heimt og f-mæling reiknuð út fyrir hverja tilraun. Niðurstöðurnar birtast í 

eftirfarandi töflu:  

 

 

Tafla 4.3: Niðurstöður úr tilraunum með uppfærslur  

fyrir íslensku. Hér voru prófunargögn notuð. 

 

Þá voru þessar niðurstöður einnig settar upp myndrænt í eftirfarandi línuriti í mynd 4.2:  

 

Númer Íslenska - Tilraunir með prófunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

1 og/en/eða/heldur/enda/ellegar 72,68% 69,92% 71,28%

2 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; 3 orð fyrir framan og aftan aðaltengingu 71,66% 69,06% 70,34%

3 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; orðflokkar 73,45% 71,82% 72,63%

4 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; óbeygjanlegt 72,10% 70,01% 71,04%

5 og/en/eða/heldur/enda/ellegar; fleiri greinarmerki 74,20% 74,54% 74,37%
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Mynd 4.2: Upplýsingar í töflu 4.2  

settar upp myndrænt í línriti.  

 

Sömu stefnu má sjá í þessum niðurstöðum og komu fram í niðurstöðunum með 

þróunargögnin. F-mælingin lækkar þegar Splitterinn er látinn skoða fleiri aðaltengingar. 

Þá lækkar f-mælingin ennfrekar þegar Splitterinn skoðar þrjú orð fyrir framan og aftan 

aðaltenginguna (70,34%) og þegar Splitterinn athugar hvort orð í nærumhverfi 

aðaltengingarinnar séu óbeygjanleg orð (71,04%). Svo hækkar f-mælingin þegar 

Splitterinn skoðar orðflokka orðanna í nærumhverfi aðaltengingarinnar (72,63%), og 

þegar Splitterinn athugar hvort ákveðin greinarmerki koma fyrir í nærumhverfi 

aðaltengingarinnar. 

 

Það lofar góðu að niðurstöðurnar úr tilraununum með þróunargögnin eru svipaðar 

niðurstöðunum úr tilraununum þar sem prófunargögnin eru notuð, vegna þess að þetta 

þýðir að þróunin á uppfærslunum, sem voru framkvæmdar með þróunargögnunum, hefur 

ekki leitt til þess að Splitterlíkanið ofmátaðist (e. overfitted) við þau gögn. Með öðrum 

orðum, þegar Splitterinn sér ný gögn, stendur Splitterinn sig jafn vel. Í næsta undirkafla 

verður gerð villugreining á Splitternum þar sem allar uppfærslur eru virkjaðar.  
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4.2 Villugreining 

Eftir að búið var að prófa Splitterinn með einni og einni uppfærslu voru allar 

uppfærslurnar virkjaðar og Splitterinn keyrður á þróunargögnunum og á 

prófunargögnunum. Þetta var gert til að sjá hvort uppfærslurnar væru ofmátaðar (e. 

overfitted) við þróunargögnin. Í eftirfarandi töflu birtast upplýsingar um nákvæmni, heimt 

og f-mælingu:  

 

 

Tafla 4.4: Niðurstöður úr tilraunum þar sem allar 

uppfærslur eru virkjaðar. Tungumál er íslenska.  

 

Af þessum niðurstöðum má sjá að niðurstöðurnar eru mjög svipaðar, en það er einungis 

0,54 % hækkun á f-mælingunni á milli tilraunanna. Þegar þróunargögnin eru notuð er f-

mælingin 76,25%, en þegar prófuanrgögnin eru notuð er f-mælingin 76,79%. Þetta 

stemmir við það sem kemur fram í tilraununum sem framkvæmdar voru í þróunarferlinu. 

Þegar þróunargögnin voru notuð leiddu tvær uppfærslur til þess að f-mælingin varð 

73,00% annars vegar (þegar Splitterinn skoðar orðflokkaupplýsingar) og 73,92% hins 

vegar (þegar Splitterinn skoðar fleiri greinarmerki). Þegar prófunargögnin voru notuð 

leiddu tvær uppfærslur til þess að f-mælingin varð 72,63% annars vegar (þegar Splitterinn 

skoðar orðflokkaupplýsingar) og 74,37% hins vegar (þegar Splitterinn skoðar fleiri 

greinarmerki). Miðað við þetta virðist hvor uppfærslan að vera leiða til ákveðið mikillar 

hækkunnar í þeim tilraunum þar sem allar uppfærslur eru virkjaðar. Þess vegna væri 

áhugavert að sjá hvort þær uppfærslur sem leiða til lægri f-mælingar séu að leiða til lægri 

f-mælingar í þeim tilraunum þar sem allar uppfærslur eru virkjaðar.  

 

Til að athuga þetta var ein auka tilraun framkvæmd þar sem einungis uppfærslur þrjú og 

fimm, úr listanum í upphafi kaflans, voru virkjaðar. Í eftirfarandi töflu birtast 

niðurstöðurnar úr tveimur tilraunum (ein þar sem þróunargögnin eru notuð og önnur þar 

sem prófunargögnin eru notuð):  

 

Íslenska - Tilraunir með þróunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

allar uppfærslur virkjaðar 77,17% 75,36% 76,25%

Íslenska - Tilraunir með prófunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

allar uppfærslur virkjaðar 75,80% 77,79% 76,79%
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Tafla 4.5: Niðurstöður úr tilraunum þar sem verið 

er a skoða orðflokkaupplýsingar og fleiri greinarmerki.  

Allar aðaltengingar skoðaðar. Tungumál er íslenska.  

 

Eins og sést á þessum niðurstöðum, leiðir virkjun á einungis þeim uppfærslum sem hækka 

f-mælinguna í tilraununum sem framkvæmdar voru í þróunarferlinu ekki til þess að f-

mælingin hækkar í samanburði við þær tilraunir þar sem allar uppfærslur eru virkjaðar. 

Þetta bendir til þess að hinar uppfærslurnar gætu verið að hjálpa eitthvað í greiningu 

aðalsetningamarkanna. Þetta er nokkuð skrítið þar sem þessar uppfærslur lækka f-

mælinguna þegar þær eru virkjaðar ein í einu.  

 

Ásamt því að skoða þessar tölulegu niðurstöður, er mikilvægt að skoða dæmin sjálf sem 

eru vitlaust greind. Þar sem bestu niðurstöðurnar komu úr tilrauninni þar sem allar 

uppfærslur voru virkjaðar þegar prófunargögnin voru notuð, verða teknar fyrir nokkrar 

setningar sem eru rangt greindar. Eins og sést í dæmi 4.2 koma fyrir greinarmerki eins og 

komma og gæsalappir í nærumhverfi aðaltenginganna, jafnvel þótt að tekið var 

sérstaklega tillit til þess í uppfærslunum. Fleiri greinarmerki koma fyrir í nærumhverfum 

aðaltenginga í setningum sem eru rangt greindar. Sem dæmi má nefna punkta, 

semíkommur og lóðrétt strik (þ.e. |). Í uppfærslunum var ekki tekið tillit til lóðréttra strika 

í nærumhverfi aðaltenginganna.  

 

4.2  Rétt greining: [[Arkimagus svaraði : " Þér skuluð einir ráða oss í millum , "], [og 

upp á það tóku þeir höndum saman .]] 

Röng greining: [[Arkimagus svaraði : " Þér skuluð einir ráða oss í millum , " og 

upp á það tóku þeir höndum saman .]] 

 

Í dæmi 4.2 kemur fyrir ósatt-neikvætt (e. false negative) tilvik, vegna þess að það átti að 

greina aðaltenginguna sem setningamark en það var ekki gert. Í dæmum 4.3 og 4.4  koma 

fyrir aðaltengingar í nærumhverfi hvor annarar. Í dæmi 4.3 standa og og en nálægt hvort 

Íslenska - Tilraunir með þróunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

og/en/eða/heldur/enda/ellegar; orðflokkar; fleiri greinarmerki 76,47% 73,32% 74,86%

Íslenska - Tilraunir með prófunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

og/en/eða/heldur/enda/ellegar; orðflokkar; fleiri greinarmerki 74,90% 75,58% 75,24%
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öðru og í dæmi 4.4 standa heldur og en hlið við hlið. Mögulega hefur þetta áhrif á 

frammistöðu Splittersins. Þá kemur einnig orðasamsetningin „fyrr en“ fyrir í dæmi 4.3. 

Mögulega væri hægt að komast hjá því að Splitterinn geri þessi mistök með „fyrr en“ með 

því að bæta sérstaklega við dæmum í þjálfunargögnin þar sem svona orðasamsetningar 

koma fyrir.  

 

4.3  Rétt greining: [[hann skynjaði allt á svipstundu], [og fyrr en varði var hann 

hlaupinn niður að sjó eins og byssubrenndur , hlæjandi og æpandi .]] 

Röng greining: [[hann skynjaði allt á svipstundu og fyrr], [en varði var hann 

hlaupinn niður að sjó eins og byssubrenndur , hlæjandi og æpandi .]] 

 

4.4  Rétt greining: [[En sankti Georgíus sakaði öngvan hlut heldur en hann hefði legið 

í mjúkri hvílu .]] 

Röng greining: [[En sankti Georgíus sakaði öngvan hlut], [heldur en hann hefði 

legið í mjúkri hvílu .]] 

 

Þegar gerð var athugun á því hver mörk orða í nærumhverfi aðaltenginganna eru (í þeim 

setningum sem eru rangt greindar) kom í ljós að mörg þeirra eru mörk sem leitað er að í 

upprunalegu útgáfunni af Splitternum og mörk sem leitað er að í þeirri útgáfu af 

Splitternum þar sem búið er að virkja allar uppfærslur. En svo koma fleiri mörk í ljós. 

Sum markanna innihalda upplýsingar um að orðið sé í germynd (markið GM úr 

Sigrúnarsniðinu (Beygingarlýsing íslensks nútímamáls)). Þetta gæti þýtt að taka þurfi 

tillit til mynd sagnar (þ.e. hvort hún sé í germynd eða miðmynd). Hægt væri að bæta við 

uppfærslu við Splitterinn sem leitar að þessum mörkum. Þá innihalda sum mörkin 

upplýsingar um stig orðanna (þ.e. frumstig, miðstig, efsta stig). Áhugavert væri að sjá 

hvort uppfærsla sem leitar að þessum mörkum myndi leiða til betri f-mælingar.  

 

4.3 Uppfærslur fyrir færeysku  

Eitt af markmiðunum í þessu verkefni var að fá Splitterinn til að virka fyrir færeysku líka. 

Til að gera þetta var Sögulegi færeyski trjábankinn (e. Faroese Parsed Historical Corpus, 

skammstafað FarPaHC) (Einar Freyr Sigurðsson o.fl., (2012)) notaður ásamt því að nota 

beygingarlýsingu fyrir færeysku (Hinrik Hafsteinsson, 2020). Þessa færeyska 
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beygingarlýsing hefur fengið nafnið Bráðabirgðabeygingarlýsing færeysks nútímamáls, 

eða BBFN (e. Experimental Database of Faroese Inflection, EDFM). BBFN er sett upp 

á sama hátt og Sigrúnarsniðið (Beygingarlýsing íslensk nútímamáls), með tveimur 

undantekningum. Í hverri færslu í færeysku beygingarlýsingunni birtist: uppflettimynd 

beygingarmyndar; auðkennisnúmer; orðflokkaupplýsingar; upplýsingar um gagnasafn 

þar sem orð var fundið (í Sigrúnarsniðinu birtast upplýsingar um merkingafræðilega 

flokkun orðsins); beygingarmynd; og mark. Ef orð er óbeygjanlegt þá birtist færeyska 

orðið „OBENDILIGT“ í staðinn fyrir „ÓBEYGJANLEGT“ sem kemur fyrir í 

Sigrúnarsniðinu. Tekið var tillit til þess þegar uppfærsla númer fjögur var innleidd í 

Splitterinn. Að öðru leyti eru mörkin eins og í Sigrúnarsniðinu. Vegna þess að mörkin í 

Sögulega færeyska trjábankanum eru einnig þau sömu og í Sögulega íslenska 

trjábankanum, var ekki nauðsynlegt að gera uppfærslur á kóðanum í Splitternum (fyrir 

utan að taka tillits til marksins sem gefur til kynna að orð sé óbeygjanlegt).  

 

Búið var til gagnasafn af mörkum fyrir færeysku á sama hátt og gert var fyrir íslensku. 

Safnað var saman öllum orðum og mörkum þeirra úr Sögulega færeyska trjábankanum í 

textaskrá. Þessar upplýsingar voru svo sameinaðar við upplýsingarnar úr færeysku 

beygingarlýsingunni. Orðunum úr Sögulega íslenska trjábankanum og í færeysku 

beygingarlýsingunni voru skrifuð með lágstöfum í þessu nýja gagnasafni, alveg eins og 

gert var í samsvarandi gagnasafni fyrir íslensku. Þetta var gert vegna þess að splitterinn 

leitar að lágstafa útgáfu af öllum orðum sem hann vinnur með.  

 

Texta gögnin úr Sögulega færeyska trjábankanum voru notuð sem þjálfunar-, þróunar- og 

prófunargögn. Trjábankanum var skipt á sama hátt og með sömu forritum í þessi 

gagnasöfn og gert var með Sögulega íslenska trjábankann fyrir tilraunirnar sem fjallað 

var um hér að ofan í ritgerðinni. Í trjábankanum er búið að aðskila heildarsetningar í 

aðalsetningar. Það er gert meðal annars á aðaltengingum. Aðaltengingarnar sem tekið var 

tillits til eru og/men/ella. Þessar aðaltengingar voru valdar nokkurn vegin af handahófi úr 

Sögulega færeyska trjábankanum. Leitað var að færslum í trjábankanum sem höfðu 

markið CONJ og svo voru þessar aðaltengingar valdar. Hér má sjá dæmi úr trjábankanum 

þar sem allar þessar aðaltengingar eru notaðar:  
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4.5  VS:III_12M Tíningar Skuvlan er í hansara Hond , 1823.NTMATT.REL-BIB,.125 

 

og hann skal reinska Korngölv sítt , og sanka Hveiti í Bingi ; 

1823.NTMATT.REL-BIB,.126 

 

men Dumbuna skal hann brenna upp við óslökkiligum Eldi . 

1823.NTMATT.REL-BIB,.127 

Dæmi tekið úr eftirfarndi textaskrá í FarPaHC: 1823.ntmatt.rel-bib.txt 

 

4.6  VS:III_12P Men tá ið Pætur sá tað , talaði hann til fólkið : " Tit Ísraels menn , hví 

eru tit bilsnir av hesum ? 1928.NTACTS.REL-BIB,.130 

 

ella hví stara tit á okkum , sum at vit av egnum mátti ella gudsótta hövdu gjört tað 

, at hann gongur ? 1928.NTACTS.REL-BIB,.131 

Dæmi tekið úr eftirfarandi textaskrá í FarPaHC: 1928.ntacts.rel-bib.txt 

 

Eins og sjá má í þessum dæmum er heildarsetningum skipt í aðalsetningar á 

aðaltengingum. Í dæmunum eru aðalsetningar inni í heildarsetningunni settar í nýja línu 

þar sem aðaltengingin birtist.  

 

Áður en trjábankanum var skipt í hlutmengin voru allar línur sem byrjuðu á þessum 

aðaltengingum (skrifaðar með litlum stöfum) sameinaðar við línuna á undan. Svo var 

trjábankanum skipt í hlutmengin. 80% af setningunum fóru í þjálfunargögnin og svo 10% 

í þróunargögnin og 10% í prófunargögnin. Þegar hingað var komið voru 

heildarsetningarnar brotnar aftur niður í aðalsetningar.  

 

Sömu tilraunir voru framkvæmdar með færeysku gögnin og sagt var frá í köflum 4.1. og 

4.2. Í tilraun eitt er Splitterinn einungis látinn skoða aðaltengingarnar og/men/ella, og 

engin uppfærsla er á þeim hluta Splittersins sem skoðar einkenni orðanna í nærumhverfi 

aðaltenginganna (kallað á ensku feature extractor). Í þessari tilraun er Splitterinn að 

athuga tvö orð sitthvoru megin við aðaltenginguna; og hvort þessi orð séu orð í nefnifalli 

eða aukafalli, eða í fallhætti eða persónuhætti; eða hvort um kommu sé að ræða beint fyrir 
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framan aðaltenginguna. Í tilraunum 2-5 gerir Splitterinn það sama og í tilraun eitt ásamt 

því að skoða eftirfarandi í hverri tilraun: þrjú orð fyrir framan og aftan aðaltengingu; 

orðflokka; hvort orð sé obeygjanlegt; og fleiri greinarmerki en kommu fyrir framan og 

aftan aðaltenginguna. Í tilraun sex eru allar uppfærslur virkjaðar. Eftirfarandi tafla sýnir 

niðurstöðurnar úr þessum tilraunum þegar þróunargögnin voru notuð:  

 

 

Tafla 4.6: Niðurstöður úr tilraunum fyrir færeysku.  

Unnið var með þróunargögn.  

 

Þessar niðurstöður birtast myndrænt í eftirfarandi línuriti í mynd 4.3:  

 

 

Mynd 4.3: Upplýsingar úr töflu 4.6  

settar upp myndrænt í línuriti.  

 

Sömu tilraunir voru framkvæmdar með prófunargögnunum. Niðurstöðurnar úr þessum 

tilraunum birtast í eftirfarandi töflu:  

Númer Færeyska - Tilraunir með þróunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

1 og/men/ella 95,16% 76,62% 84,89%

2 og/men/ella; 3 orð fyrir framan og aftan aðaltengingu 81,25% 25,32% 38,61%

3 og/men/ella; orðflokkar 98,08% 66,23% 79,07%

4 og/men/ella; skoðar hvort orð sé óbeygjanlegt 98,13% 68,18% 80,46%

5 og/men/ella; fleiri greinarmerki 94,81% 47,40% 63,20%

6 allar uppfærslur virkjaðar 87,95% 47,40% 61,60%
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Tafla 4.7: Niðurstöður úr tilraunum fyrir færeysku.  

Unnið var með prófunargögn.  

 

Niðurstöðurnar birtast myndrænt í eftirfarandi línuriti í mynd 4.4:  

 

 

Mynd 4.4: Upplýsingar úr töflu 4.7  

settar upp myndrænt í línuriti.  

 

Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðunum í þróunarferlinu fyrir íslensku sem 

fjallað er um í kafla 4.1. vegna þess að sömu uppfærslur hafa svipuð áhrif á f-mælinguna 

á milli uppfærslna þegar þróunargögn eru notuð annars vegar og þegar prófunargögn eru 

notuð hins vegar. F-mælingin er hæst þegar engar uppfærslur eru virkjaðar og það er 

reyndar 5,66% munur á milli f-mælinganna fyrir sitthvora tilraunina (þ.e. þegar 

þróunargögn eru notuð (84,89%) vs. þegar prófunargögn eru notuð (79,23%)). Þá lækkar 

f-mælingin alltaf fyrir hverja uppfærslu sem er innleidd. Þegar allar uppfærslur eru 

Númer Færeyska - Tilraunir með prófunargögn - Uppfærslur Nákvæmni Heimt F-mæling

1 og/men/ella 95,35% 67,77% 79,23%

2 og/men/ella; 3 orð fyrir framan og aftan aðaltengingu 77,78% 23,14% 35,67%

3 og/men/ella; orðflokkar 97,40% 61,98% 75,76%

4 og/men/ella; skoðar hvort orð sé óbeygjanlegt 97,47% 63,64% 77,00%

5 og/men/ella; fleiri greinarmerki 96,15% 41,32% 57,80%

6 allar uppfærslur virkjaðar 86,21% 41,32% 55,87%
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virkjaðar lækkar f-mælingin um u.þ.b. 23%. Þegar Splitterinn skoðar þrjú orð fyrir framan 

og aftan hverja aðaltengingu lækkar f-mælingin mest. F-mælingin lækkar um 46,28% úr 

84,89% niður í 38,61% þegar þróunargögnin eru notuð. Þegar prófunargögnin eru notuð 

lækkar f-mælingin um 43,56%, eða úr 79,23% niður í 34,62%. Í tilraunum 3-5 lækkar f-

mælingin einnig töluvert í flestum tilfellum, en í tilraun fjögur, þegar prófunargögnin eru 

notuð, lækkar f-mælingin minnst, eða um 2,23%.  

 

Það er áhugavert að sjá að f-mælingin er nokkuð há þegar engin uppfærsla er virkjuð, eða 

84,89% þegar þróunargögnin eru notuð og 79,23% þegar prófunargögnin eru notuð. Í 

báðum tilfellum er þetta hærri f-mæling samanborið við niðurstöður úr upphaflegum 

tilraunum á Splitternum (þar sem f-mælingin er 72-73%) og úr þeim tilraunum á 

Splitternum þar sem Splitterinn er látinn leita að fleiri aðaltengingum. Hér er vísað í 

tilraunir númer 1 (þ.e. þar sem uppfærsla númer 1 er virkjuð) fyrir íslensku sem fjallað er 

um í kafla 4.1. Í þeim tilraunum þar sem þróunargögnin voru notuð var f-mælingin 

71,00% og svo var f-mælingin 71,28% í þeim tilraunum þar sem prófunargögnin voru 

notuð. Þetta eru mjög undarlegar niðurstöður þar sem búast hefði mátt við því að 

uppfærslur á Splitternum hefðu leitt til hærri f-mælingar.  

 

Einnig er áhugavert að sjá hversu há nákvæmnin er, en hún er alltaf í kringum 80% 

(77,78% þegar prófunargögnin eru notuð og 81,25% þegar þróunargögnin eru notuð) 

þegar hún er lægst og nær upp í 98,13% í einni tilraun. Þá er alltaf mikill munur á 

nákvæmninni og heimtinni, samanborið við tilraunirnar fyrir íslensku. Í tilraununum fyrir 

færeysku er að meðaltali 37,37% munu (fyrir þróunargögnin) og 41,87% (fyrir 

prófunargögnin) munur á nákvæmninni og heimtinni. Þessi munur lækkar f-mælingarnar 

fyrir tilraunirnar all verulega. Í íslensku tilraununum er þessi munur 1,9% (fyrir 

prófunargögnin) og 4,12% (fyrir þróunargögnin).  

 

Það er ekki gott að niðurstöðurnar úr tilraununum fyrir færeysku eru svona slæmar. 

Heimtin sýnir að Splitterinn er í mjög mörgum tilfellum að sleppa því að merkja tilvik 

sem aðalsetningamörk (sem eru í raun og veru aðalsetningamörk). En aftur á móti gerist 

það nokkuð sjaldan, eða í u.þ.b. einu af hverjum tíu tilvikum, að Splitterinn merkir tilvik 

ranglega sem aðalsetningamark. Há nákvæmni bendir til þess.  
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Óljóst er hver ástæðan er fyrir því að f-mælingin er svona há í tilraunum 1 og hvers vegna 

f-mælingin lækkar svona mikið í tilraunum 2-6. Stærð málheildarinnar sem notuð er í 

tilraununum gæti haft áhrif. Sögulegi færeyski trjábankinn er töluvert minni heldur en 

Sögulegi íslenski trjábankinn. Í Sögulega íslenska trjábankanum koma fyrir 73.006 

aðalsetningar, en í Sögulega færeyska trjábankanum koma einungis fyrir 3.713 

aðalsetningar. Í tilraununum fyrir íslensku er Splitterinn til að mynda þjálfaður á miklu 

fleiri dæmum heldur en í tilraununum fyrir færeysku.  

 

Þá er mögulegt að notkun á BBFN (Bráðabirgðabeygingarlýsing færeysks nútímamáls) 

hafi áhrif. Í MA-ritgerðinni sinni, A Faroese part-of-speech tagger built with Icelandic 

methods. Data preperation, training and evaluation, tekur Hinrik Hafsteinsson (2020) 

fram að núverandi útgáfa af BBFN er tilraunarútgáfa og var búin til sérstaklega fyrir 

markarann sem þróaður var í því verkefni sem MA-ritgerðin fjallar um. Tekið er fram í 

ritgerðinni að þrátt fyrir að villur komi fram í úttökunum og að líkönin eru stöku sinnum 

ófullkomin, þá virki BBFN fyrir markarann sem verið var að þróa, en að þessi vandamál 

takmarki notagildi BBFN í öðrum verkefnum. Í uppfærslunum sem innleiddar voru í 

þessu verkefni er einungis verið að leita að markastrengjum sem koma fyrir í 

beygingarlýsingunni (þetta á við um tilraunirnar bæði fyrir íslensku og færeysku). Þess 

vegna er spurning hvort hægt væri að hækka f-mælinguna með því að bæta við kóða í 

forritinu sem leitar að markastrengjum sem koma fyrir í Sögulega færeyska 

trjábankanum.  
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5 Lokaorð 

5.1 Samantekt 

Í þessari ritgerð var fjallað um mælingu á nákvæmni, heimt og f-mælingu forritsins 

splitter.py sem er hluti af taugaþáttunarpípunni iceParsingPipeline (sjá Tinna Frímann 

Jökulsdóttir o.fl. (2019), Þórunn Arnardóttir og Anton Karl Ingason (2020a) og Þórunn 

Arnardóttir (2020)), sem og uppfærslum á forritinu. Splitter.py (einnig kallað Splitterinn 

í ritgerðinni) er forrit sem greinir aðalsetningamörk í inntakstexta með aðstoð 

tvíundameðaltals-skynjunarnets (e. binary averaged perceptron). Markmiðið var að 

komast að því hversu vel forritið stæði sig í greiningu aðalsetningamarka og að reyna að 

bæta frammistöðu þess, ásamt því að þróa Splitterinn áfram þannig að hann virki einnig 

fyrir færeysku.  

 

Í kafla 2 er fjallað um sjálfvirka greiningu texta í tóka. Sem dæmi má nefna er hægt að 

skipta texta í einstök orð eða heilar setningar. Nauðsynlegt er að gera þetta í þróun á 

forritum sem vinna með texta. Þá var farið yfir málvísindalega skilgreiningu setninga, en 

setning er samsetning setningarliða út frá setningarfræðilegum reglum. Þá getur ein 

heildarsetning verið samsett úr einni eða fleiri aðalsetningum. Þegar fleiri ein ein 

aðalsetning er í heildarsetningu eru þær tengdar saman með aðaltengingum. Íslenskar 

aðaltengingar sem unnið er með í þessu verkefni eru: og, en, eða, heldur, enda, ellegar. 

Forrit sem greina texta í heildarsetningar leita vanalega að greinarmerkjum (t.d. punktum, 

spurningamerkjum og upphrópunarmerkjum) sem afmarka heildarsetningar, en þessi 

aðferð virkar ekki við greiningu aðalsetningamarka. Í staðinn þarf að leita að 

aðaltengingunum. Þar á eftir er fjallað um tauganet. Þetta er öflugt tölvunarfræðilegt tól 

sem getur lært af gögnum til að e.t.v. greina aðalsetningamörk. Þessi tauganet er svo hægt 

að meta með því að reikna út hver nákvæmni, heimt og f-mæling þess er. Í lokin er fjallað 

um þróun taugaþáttunarpípunar iceParsingPipeline og Splittersins áður en þetta verkfni 

hófst. Þegar forritið var þróað fyrst var frammistaða þess ekki athuguð. Það varð markmið 

verkefnisins sem fjallað er um í þessari ritgerð. Splitterinn (sem og taugaþáttarinn) var þá 

og er í þessu verkefni þjálfaður á Sögulega íslenska trjábankanum (Wallenberg o.fl. 

(2011)), sem er málheild sem samanstendur af texta sem búið er að greina handvirkt í 

aðalsetningar. Í textaskránnum í málheildinni birtist hver aðalsetning í sér línu.  
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Í kafla 3 er fjallað um virkni Splittersins. Hér er átt þá útgáfu af Splitternum sem þróuð 

var áður en þetta verkefni hófst. Splitterinn les inn inntakstexta og leitar að 

aðaltengingunum og/en/eða með reglulegum segðum. Svo skoðar Splitterinn 

nærumhverfi aðaltenginganna með því að finna hvaða tvö orð eru fyrir framan og aftan 

aðaltenginguna. Þá skoðar Splitterinn einkenni orðanna í nærumhverfi aðaltenginganna. 

Athugað er hvort um sé að ræða: kommu; sögn í fallhætti eða persónuhætti; eða orð í 

nefnifalli eða aukafalli. Splitterinn gerir þetta með aðstoð gagnasafns sem samanstendur 

af öllum orðunum úr Sögulega íslenska trjábankanum og öllum mörkunum fyrir hvert 

þessara orða. Með aðstoð líkans metur Splitterinn hvort um aðalsetningamark er að ræða 

fyrir hverja aðaltengingu sem hann finnur. Þar á eftir í fjallað um villugreiningu á 

Splitternum. Hannað var forrit sem gerir þetta.  

 

Það kallst maelanakvaemni.py. Þetta forrit les inn úttakið úr Splitternum og textaskrá sem 

inniheldur gullstaðal (þ.e. texti sem hefur verið greindur handvirkt af mannverum í 

aðalsetningar). Úttakið og gullstaðallinn innihalda sama texta, en það fyrra fór í gegnum 

Splitterinn og það seinna var unnið handvirkt af mannverum. Forritið leitar að 

aðaltengingum sem skrifaðar eru með lágstöfum í upphafi allra línanna, og sameinar þær 

línur við línurnar á undan. Þannig eru heildarsetningarnar sameinaðar í eina línu. Svo eru 

þessar heildarsetningar bornar saman á milli gullstaðalsins og úttaksins. Ef setning er eins 

inniheldur hún engar villur. Þá er fjöldi aðalsetningamarka talinn fyrir þá setningu. Ef 

setning er ekki eins, inniheldur hún villu og er hún tekin til hliðar til að vinna nánar úr 

henni síðar í forritinu. Fyrir hverja rangt greinda heildarsetningu er talinn fjöldi þeirra 

tilvika sem átti að greina sem aðalsetningamark en var ekki gert, og svo er talin fjöldi 

þeirra tilvika sem greind voru sem aðalsetningamörk en átti ekki að gera. Þannig er fjöldi 

sannra-jákvæðra, ósannra-jákvæðra og ósannra-neikvæðra fundinn. Þessar tölur eru svo 

notaðar til að reikna nákvæmni, heimt og f-mælingu. Nákvæmni, heimt og f-mæling 

ásamt yfirliti yfir rangt greindar setningar er úttakið úr maelanakvaemni.py.  

 

Mæling á upphaflegri útgáfu Splittersins sýndi að nákvæmnin var 73,74%, heimtin var 

73,53% og f-mælingin var 73,64%. Þetta sýnir að Splitterinn gerir villur í rúmlega einum 

af hverjum fjórum tilvikum, sem þýðir að nauðsynlegt er að gera uppfærslur á forritinu 

til að bæta frammistöðu þess. Til að athuga hvort þessi aðferð við að mæla frammistöðu 
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Splittersins væri að virka rétt voru valdar 189 línur úr málheildinni IceConTree (Þórunn 

Arnardóttir o.fl. 2020), og nákvæmni, heimt og f-mæling athuguð handvirkt af höfundi 

þessarar ritgerðar. IceConTree er málheild sem búin var til með taugaþáttaranum í 

iceParsingPipeline. Athugunin sýndi að nákvæmnin var 87,50%, að heimtin var 67,74% 

og að f-mælingin var 76,36%.  

 

Í kafla 4 er fjallað um þróun á uppfærslum á Splitternum og mæling á frammistöðu 

Splittersins eftir innleiðingu þessara uppfærslna. Uppfærslurnar voru eftirfarandi: leita að 

fleiri aðaltengingum (núna er leitað að og/en/eða/heldur/enda/ellegar); skoða þrjú orð 

fyrir framan og aftan aðaltenginguna; athuga hverjir orðflokkar orðanna eru í 

nærumhverfi aðaltengingarinnar; athuga hvort orð í nærumhverfi aðaltengingarinnar séu 

óbeygjanleg; leita að fleiri greinarmerkjum í nærumhverfi aðaltengingarinnar. Þá var 

gagnasafnið sem Splitterinn notar sameinað við Sigrúnarsniðið (Beygingarlýsing íslensks 

nútímamáls). Við innleiðingu allra þessara uppfærslna var hægt að ná f-mælingu 

Splittersins upp í 76,79% (nákvæmni var 75,80% og heimt var 77,79).  

 

Hingað til í ritgerðinni hefur Splitterinn verið notaður til að virka fyrir íslensku en eitt af 

markmiðunum í þessu verkefni var að láta hann virka líka fyrir færeysku. Fáar breytingar 

voru gerðar á Splitternum sjálfum. Bætt var við kóða sem gaf til kynna hvort verið væri 

að vinna með íslensku eða færeysku, sem og kóða sem leitar að færeyska markastrengnum 

„OBENDILIGT“ í nýju gagnasafni. Þetta gagnasafn er samansett úr Sögulega færeyska 

trjábankanum (Einar Freyr Sigurðsson o.fl. (2012)) og færeyskri beygingarlýsingu 

(Hinrik Hafsteinsson (2020)). Svo var Splitterinn þjálfaður á Sögulega færeyska 

trjábankanum. Þá var reiknuð nákvæmni, heimt, og f-mæling fyrir hverja uppfærslu sem 

fjallað var um hér fyrir ofan ásamt því að mæla frammistöðuna þegar allar uppfærslurnar 

voru virkjaðar saman. Niðurstöðurnar voru alls ekki traustvekjandi. F-mælingin 

hríðlækkaði í hvert skipti sem uppfærsla (ein eða allar) var virkjuð. Frammistaðan var 

best þegar engin uppfærsla var virkjuð. Besta f-mælingin sem hægt var að fá í þessum 

tilraunum var 84,89%.  

 



 

 49 

 

 

5.2 Niðurstaða  

Mælingar sýna að frammistaða Splittersins mætti vera miklu betri. Í upphaflegri útgáfu 

Splittersins gerir hann villu í rétt rúmlega einum af hverjum fjórum dæmum. Svipuð 

frammistaða birtist í málheildinni IceConTree sem búin var til með aðstoð Splittersins. 

En handvirk athugun á frammistöðu IceConTree sýnir að aðferðin og forritið sem notað 

var til að mæla frammistöðu Splittersins virkar rétt. Þær uppfærslur sem framkvæmdar 

voru í þessu verkefni bættu frammistöðuna ekki mikið (einungis um 3,15% eða úr 73,64% 

upp í 76,79% þegar f-mælingin er skoðuð). Nauðsynlegt er að innleiða fleiri uppfærslur 

inn í Splitterinn og sjá hversu vel það virkar. E.t.v. er hægt að láta Splitterinn leita að fleiri 

einkennum orðanna í nærumhverfi aðaltenginganna. Einnig væri áhugavert að prófa 

önnur og öflugri tauganet til að sjá hvaða áhrif það hefur á frammistöðu Splittersins. Í 

núverandi útgáfu er verið að nota tvíundameðaltals-skynjunarnet (e. binary averaged 

perceptron) sem er mjög einföld útgáfa af tauganeti. Hægt væri að prófa að nota djúp 

tauganet sem hafa fleiri lög.  

 

Þá væri hægt að athuga þann möguleika að láta greiningu aðalsetningamarka vera hluta 

af mörkun (e. tagging) orða. Eins og Steinþór Steingrímsson o.fl. (2019) segja frá er hægt 

að fá mjög nákvæma mörkun, eða 95,15% nákvæmni (e. accuracy)6, með notkun tvíhliða 

löngu samtímaminnis (e. bidirectional long short term memory, eða BiLSTM) 

tauganetslíkani. Ef greining aðalsetningamarka væri hluti af mörkun orða gætu 

aðaltengingar sem eru aðalsetningamörk fengið mark sem gefur til kynna að þær séu 

aðalsetningamörk, og aðaltengingar sem eru ekki aðalsetningamörk myndu fá annað 

mark.  

 

Þegar búið er að bæta frammistöðu Splittersins væri einnig áhugavert að sjá hvaða áhrif 

það hefur niðurstreymis (e. downstream) í taugaþáttunarpípunni iceParsingPipeline. 

Áhugavert væri að sjá hvort það myndi bæta frammistöðu þáttarans.  

  

 
6 Í greininni eftir Steinþór Steingrímsson o.fl. (2019) er enska hugtakið accuracy notað. Þegar ensku 

hugtökin precision og accuracy eru þýdd yfir í á íslensku er sama orðið notað, þ.e. nákvæmni. En þessar 

mælieiningar eru reiknaðar út á mismunandi hátt. Nákvæmni (e. accuracy) er reiknuð út með því að deila 

fjölda réttra spáa með heildarfjölda spáa sem gerðar eru (sjá Riggio (2019)).  
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Viðauki 

Útskýringar:  

Eftirfarandi texti var tekinn af handahófi úr öllum textaskrám IceConTree (Þórunn 

Arnardóttir, Anton Karl Ingason, Steinþór Steingrímsson, Sigrún Helgadóttir, Eiríkur 

Rögnvaldsson, Starkaður Barkarson og Jón Guðnason (2020)).  

 

Gul yfirstrikun (aðaltenging í upphafi línu) þýðir ósannur-jákvæður (e. false positive)  

Ljósblá yfirstrikun (aðaltenging inni í setningu) þýðir ósannur-neikvæður (e. false 

negative)  

 

Textinn úr IceConTree:  

Þetta var rétt fyrir síðustu kosningar . 

Ekkert hefur verið gert enn þá . 

Ég spyr : Voru þetta innantóm kosningaloforð ? 

Þrjú ár eru liðin . 

Aldrei í 35 ára sögu barna- og unglingageðdeildarinnar hefur verið annað eins álag á 

deildinni , segir yfirlæknirinn . 

Biðlistar hafa aldrei verið lengri en nú . 

Yfir 100 börn bíða eftir fyrstu komu á deildina en þar að auki eru langir biðlistar eftir 

innlögn . 

Milli 70 og 80 börn bíða eftir iðjuþjálfun . 

Eftirspurnin eykst jafnt og þétt og deildin hefur ekki haft undan lengi vegna ónógra 

úrræða . 

Ekki er síður skortur á stuðningi og sérúrræðum utan deildarinnar . 
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Læknar deildarinnar hafa nú séð sig knúna til að skrifa ráðherra bréf og krefjast þess að 

gripið verði til ráðstafana án tafar . 

Mikið álag er á starfsfólki deildarinnar sem er orðið langþreytt á að framkvæmdir við 

stækkun BUGL dragist á langinn . 

Við getum ímyndað okkur álagið á aðstandendur barnanna sem bíða eftir þjónustunni . 

Áætlað er að framkvæmdir við stækkun BUGL taki þrjú ár frá því að framkvæmdir hefjast 

og um 100 milljónir vantar þrátt fyrir að fyrirtæki , samtök og einstaklingar hafi komið 

með fjárframlög að undanförnu . 

Það þarf að spýta í lófana . 

Við getum ekki látið börn og unglinga með geðræna sjúkdóma líða fyrir ( Forseti hringir 

. ) 

aðgerðaleysi stjórnvalda . 

Það hlýtur það að vera mikilvægt byggðamál ef hægt er að styrkja bein tengsl Norðurlands 

við alþjóðasamfélagið með flugi til 

og frá Akureyrarflugvelli . 

Þetta leiðir hins vegar aftur hugann að innanlandsfluginu í Reykjavík , þ.e. að á 

meginöxlinum hinum megin er aðeins fyrir að fara einni flugbraut og tiltölulega einfaldri 

gerð flugvallar til að þjóna innanlandsfluginu . 

Það hlýtur að vekja þær spurningar hvort ekki nægi í sjálfu sér jafneinfaldur flugvöllur 

hérna megin , sunnan megin , til að taka á móti umferðinni frá þessari einu flugbraut á 

Akureyri , aðallega , og hvort ekki nægi þess vegna , ef hæstv. ráðherra vill alls ekki flytja 

innanlandsflugið til Keflavíkur , að koma upp flugvelli af einfaldari gerð í útjaðri 

höfuðborgarinnar , á Hólmsheiði eða í Hvassahrauni eða annars staðar , til að sinna 

innanlandsfluginu . 

En Keflavíkurflugvöllur þjóni hinu flóknara flugi og sem varaflugvöllur 
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og þá kalli slík breyting á Reykjavíkurflugvelli ekki á þá miklu fjárfestingu sem menn 

hafa haft áhyggjur af , því að hér sé ekki þörf fyrir fullbúinn alþjóðlegan 

millilandaflugvöll ( Forseti hringir . ) 

til að taka á móti umferðinni frá þessari einu flugbraut á Akureyri . 

Þskj. 1135 - 338. mál . 

nr. 97 / 2002 , um atvinnuréttindi útlendinga og lögum nr. 47 / 1993 , um frjálsan atvinnu- 

og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins , með síðari breytingum . 

og fengið á sinn fund Bjarnheiði Gautadóttur frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu , 

Unni Sverrisdóttur frá Vinnumálastofnun , Stefán Aðalsteinsson frá Bandalagi 

háskólamanna , Pál Hannesson frá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja , Önnu Valbjörgu 

Ólafsdóttur frá Útlendingastofnun , Margréti Steinarsdóttur frá Alþjóðahúsi , Halldór 

Grönvold frá Alþýðusambandi Íslands , Ragnar Árnason frá Samtökum atvinnulífsins og 

Elsu Arnardóttur frá Fjölmenningarsetrinu á Ísafirði . 

Þá bárust nefndinni umsagnir frá Mannréttindaskrifstofu Íslands , ríkislögreglustjóra , 

Landspítala , Alþjóðahúsi , Stúdentaráði Háskóla Íslands , ríkissaksóknara , embætti 

sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli Útlendingastofnun , Rauða krossi Íslands , 

Persónuvernd , Fjölmenningarsetri og Vísinda- og tækniráði . 

Einnig barst nefndinni tilkynning frá Hagstofu Íslands . 

Með frumvarpinu er m.a. litið til þeirra langtímaáhrifa sem útgáfa atvinnuleyfa getur haft 

á jafnvægi á vinnumarkaði . 

Eru lagðar til breytingar á reglum um útgáfu atvinnuréttinda til handa útlendingum og 

lagt til að teknar verði upp sex tegundir tímabundinna atvinnuleyfa í stað einnar tegundar 

almenns leyfis sem nú er veitt . 

Við veitingu leyfis verði litið til þeirra aðstæðna sem liggja að baki því að 

atvinnurekendur leita eftir því að ráða til sín erlenda starfsmenn . 
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Frumvarpið felur einnig í sér breytingar á lögum um frjálsan atvinnu- og búseturétt 

launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins 

og byggist sú breyting á efni tilskipunar nr. 2004 / 38 / EB . 

Efni tilskipunarinnar lýtur aðallega að rétti ríkisborgara ríkja innan Evrópska 

efnahagssvæðisins til að dvelja í öðrum aðildarríkjum í því skyni að starfa þar . 

Frumvarpið er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga 

, nr. 96 / 2000 , og saman aðlaga frumvörpin lögin þeirri framkvæmd sem er viðhöfð við 

útgáfu dvalar- og atvinnuleyfa . 

Frumvarpið breytir frá þeirri reglu að atvinnurekandi sæki um 

og fái útgefið atvinnuleyfi þar sem atvinnuleyfi er nú gefið út á nafn útlendings . 

Nefndin telur þessa breytingu mikilvæga réttarbót á stöðu útlendings . 

Tímabundin atvinnuleyfi eru þó skilyrt starfi hjá tilteknum atvinnurekanda . 

Guðmundur Kristjánsson , útgerðarmaður segist fagna niðurstöðunni 

og segist alltaf hafa verið sannfærður um rétt sinn í málinu . 

Konráð Alfreðsson , formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar segist hins vegar hryggur yfir 

niðurstöðunni 

en segir að sjómenn muni þó hlíta henni . 

Von er á Sólbaki til Akureyrar á morgun 

og ætti að vera hægt að landa úr skipinu þá án vandræða . 

Rannveig Guðmundsdóttir , þingmaður Samfylkingarinnar segir að ófremdarástand sé í 

túlkaþjónustu heyrnarlausra 

og kennir um viljaskorti stjórnvalda til að leysa málið . 

Hafi sami aðili selt honum þjónustu , sem 
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og tæki á leigu , 

og hafi leigt af honum dráttarvél þá sem nýtt hafi verið í Garði enda hafi stefndi átt 

viðskipti við sama aðila 

og hann hafi ávallt gert til að koma á þeim viðskiptum . 

Stefndi segir málatilbúnað sinn aðallega miðaðan við það að það hafi verið GK verktakar 

ehf. eins og fyrri ár , en krafa sín um skuldajöfnuð sé miðuð við að viðskiptin hafi verið 

við stefnanda . 

Þá kveðst stefndi vilja koma því á framfæri að hann hafi greitt 300.000 krónur hinn 12. 

maí 2016 með fyrirvara um réttmæti kröfu stefnanda . 

Með vísan til þess hvernig stefnandi hafi ákveðið að haga kröfugerð sinni , að draga 

greiðsluna ekki frá dómkröfum sínum , krefjist stefndi sýknu af allri stefnufjárhæðinni , 

þannig að sýkna af kröfum stefnanda leiði til þess að stefndi hafi ofgreitt 300.000 krónur 

. 

Stefndi segist krefjast sýknu sem hann byggi aðallega á aðildarskorti stefnanda . 

Stefnandi málsins sé Grænigarður ehf. 

en stefndi kannist ekki við að hafa verið í viðskiptum við þann aðila , heldur hafi hann átt 

í viðvarandi viðskiptum við GK verktaka ehf . 

Kveðst stefndi benda á að þó að þessi félög séu í eigu sömu aðila , þó bendi hann á að 

reikningur sem stefnandi byggi á sé nær samhljóða eldri reikningum frá GK verktökum 

ehf. , að auki bendi stefndi á að skráður tilgangur og virðisaukaskattsnúmer stefnanda sé 

í kornrækt . 

GK verktakar ehf. sé á hinn bóginn verktakafyrirtæki sem sinni þjónustustarfsemi við 

ræktun nytjajurta , leiga á tækjum og kaup á þjónustu við ræktun á eigin landi sé því innan 

tilgangs GK verktaka ehf. en ekki stefnanda . 

Árið 2014 hafi engin breyting orðið á viðskiptaháttum aðila önnur en sú að reikningur 

hafi nú komið frá Grænagarði ehf. , en ekki GK verktökum ehf. , 
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en jafnframt hafi þeir neitað að gera upp við stefnda vegna leigu á dráttarvél . 

Íslenskur maður hafi komið til sín á hótelið þann 16. ágúst 

og látið sig hafa tóma ferðatösku og sagt sér að annar maður myndi sækja töskuna , koma 

fíkniefnunum fyrir í henni og skila henni svo aftur til ákærða . 

Seinni maðurinn hafi komið sama kvöld til sín 

og verið íslenskur . 

Sá hafi skilað sér töskunni um miðnætti kvöldið eftir eða 17. ágúst . 

Þá hafi ákærði X tekið lest til [ ] og aftur þaðan til [ ] . 

Þar hafi ákæri gist eina nótt og flogið síðan daginn eftir til [ ] og þaðan til Íslands eða 23. 

ágúst 2011 þar sem hann var handtekinn . 

Ákærði Y var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald 7. september 2011 

og sætti því til 22. nóvember 2011 er hann var látinn laus . 

Fyrir liggur í gögnum málsins greiðslukvittun þar sem ákærði X greiddi með Vísa-korti 

flugmiða frá Keflavík til [ ] þann 17. júlí 2011 

og frá [ ] til Keflavíkur 21. júlí 2011 , samtals 72.677 krónur . 

Hjálmar Vilhjálmsson , fiskifræðingur : Að mínu viti þá hugsa ég að það sé nokkuð ljóst 

að það stefnir í hlýrra loftslag . 

Niðurstöður þeirra reiknilíkana sem menn hafa notað til að komast að þessu eru æði 

misvísandi , þ.e.a.s. það er mjög breitt bil frá minnstu hlýnun upp í mestu hlýnun . 

Þannig að ég persónulega eða mér finnst ólíklegt að það , 

eða stefni í einhvers konar dómsdag við aldalok . 

Þórhallur Jósepsson : Þannig að þetta er ekki kannski hinn endanlegi sannleikur en þetta 

er allavega alvöru ? 
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Hjálmar Vilhjálmsson : Nei , nei , nei en þetta er grafalvarleg aðvörun sem að menn ættu 

að byrja að takast á við 

og eru reyndar þegar byrjaðir á því samanber Kyoto en það þarf að fá bara , fá miklu , 

miklu fleiri ríkisstjórnir inn í þetta samstarf til þess að minnka losun gróðurhúsaefna . 

Helmingur var spurður hvort hann væri hlynntur eða andvígur aðgreiningu ríkis og kirkju 

og hinn helmingurinn hvort hann væri fylgjandi eða andvígur aðskilnaði ríkis og kirkju . 

Ekki var marktækur munur á svörum 

og eru tæplega 6 af hverjum 10 hlynntir aðskilnaði eða aðgreiningu ríkis og kirkju . 

Þóra Ásgeirsdóttir , hjá Gallup segir að svo hafi verið spurt til að sjá hvort munur yrði á 

svörum , 

en svo reyndist ekki vera . 

En Gallup spurði einnig hvers vegna fólk vildi greina að ríki og kirkju 

og voru þeir aðeins spurðir sem því voru hlynntir . 

Flestir , 

eða rúmur fjórðungur , gáfu þá skýringu að ríki og kirkja ættu ekki samleið , fimmtungur 

taldi að öll trúfélög ættu að vera jafn rétthá . 

Einar Örn Benediktsson , fulltrúi borgarinnar í stjórn Strætó : Það hefur verið 

niðurskurður á öllum sviðum Reykjavíkurborgar þannig að , að , 

og hann er á bilinu 5 - 6% , þannig að , að það er bara , ef við erum að skera niður allstaðar 

að þá er það í raun og veru þessi tímabundna aðgerð sem að við þurftum að fara í með 

Strætó . 

Sóley Tómasdóttir , fulltrúi Vinstri-grænna í borgarstjórn , gagnrýndi í hádegisfréttum að 

enginn fulltrúi meirihlutans vildi kannast við að bera ábyrgð á ákvörðuninni um skert 

framlög til Strætó . 
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Einar segir meirihlutann í heild sinni bera ábyrgðina . 

Einar Örn Benediktsson : Að þessi ákvörðun er meirihlutans að standa við þessa hérna , 

þennan niðurskurð . 

Það er þú veist , það er ekki flóknara en það . 

Einar telur að meirihlutinn verði að standa við boðaðan niðurskurð , 

en hann verður nú endurskoðaður á næstu dögum samkvæmt yfirlýsingu borgarstjóra á 

fundi borgarstjórnar í gær . 

Einar Örn Benediktsson : Það er kannski hluti af þessu sem gengur til baka , sumt af þessu 

stendur . 

En í okkar huga er þetta tímabundin aðgerð , við viljum hafa góðar almenningssamgöngur 

. 

Fyrirhugað er að bora dýpstu jarðvarmaholu á Íslandi á Reykjanesi í lok sumars . 

Verkefnið fékk 1,3 milljarða króna styrk frá rannsóknaráætlun Evrópusambandsins . 

Ef reglugerðin verður óbreytt verða tvær leiðir mögulegar eftir 1. febrúar ; fara fyrst á 

heilsugæslustöð eða til heimilislæknisins , fá tilvísun 

og þá verður heimsóknin til barnalæknisins gjaldfrjáls . 

Ef farið er beint til barnalæknis án tilvísunar kostar heimsóknin fimm til sjö sinnum meira 

en nú eða um 5.000 krónur . 

Valtýr Stefánsson Thors , formaður Félags íslenskra barnalækna , segir að þeir efnameiri 

geti þá eftir sem áður farið til barnalækna án tilvísunar þó að þeir greiði meira en áður . 

Á meðan þeir sem hafa minna fé á milli handanna og það er nóg af fólki á Íslandi í dag 

sem hefur minna fé á milli handanna að það þarf þá að leita heimilislæknis fyrst og eins 

og staðan er núna er heilsugæslan engan veginn í stakk búin til að taka á móti þessum 

jafnvel nálægt 100 komum til sérfræðilækna og þar af 60 þúsund komum til barnalækna 

. 



 

 61 

 

 

Ef heilsugæslan getur ekki tekið á móti þessum fjölda verði fólk annaðhvort að bíða 

eða leita á bráðamóttökur spítalans . 

Þar er þegar mikið álag . 

Ef við sjáum fram á að það tvöfaldist eða þrefaldist komufjöldinn hér á hverjum 

sólarhring þá skapast hér hættuástand . 

Og hættan er sú að við náum ekki að sinna þessum allra veikustu sem eiga hér heima og 

afleiðingarnar af því geta verið mjög alvarlegar og við viljum ekki hugsa þá hugsun til 

enda . 

Tveir mánuðir eru til stefnu . 

Og það virðist vera að íslenska heilbrigðiskerfið sé langt því frá í stakk búið til að takast 

á við þessar breytingar . 

Þannig að með almenna lækna á ég erfitt með að tjá mig en barnalæknar eru almennt séð 

á móti þessari reglugerð . 

Ár hvert senda útvarpsstöðvar í Evrópu hver annarri jólakveðju í formi tónleika er hljóma 

samtímis í á þriðja tug Evrópulanda auk Bandaríkjanna og Kanada . 

Tónleikarnir í ár koma frá Finnlandi , Írlandi , Svíþjóð , Tékklandi , Þýskalandi og Kanada 

og eru sendir út á Rás 1 sunnudaginn 18. desember . 

Norska nei-hreyfingin var til dæmis mjög sterk 

og starfar að mér skilst áfram . 

Páll á það hins vegar til að ganga nokkuð langt í málflutningi sínum . 

Í dag skrifar hann í pistli á vefsíðu sinni að umsókn Íslands að ESB sé landráð . 

Það er stórt orð . 

Við landráðum liggja þungar fangelsisrefsingar . 
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Þetta er ekki orð sem á að hafa í flimtingum . 

Og mér þykir heldur ólíklegt að forystumenn helstu nei-hreyfinga í nágrannalöndum 

okkar sem öll hafa farið í gegnum aðildarferli hafi mikið verið að nota það . 

Hreiðar Már Sigurðsson , Ingólfur Helgason og Magnús Guðmundsson voru handteknir 

vegna Kaupþingsmála 

og sátu í gæsluvarðhaldi . 

Nu kemur hinn eftirlýsti Sigurður Einarsson heim frjáls maður 

og fer væntanlega líka burt frjáls ferða sinna . 

Nema hann verði handtekinn eftir yfirheyrslur . 

Það er ekkert víst að þess sé þörf , 

en þó er vitað að af þeim mönnum sem eru nefndir hér að ofan er Sigurður leiðtoginn 

höfuðpaurinn . 

Herdís Storgaard , verkefnisfulltrúi slysavarna : Ég veit að það hafa komið upp vandamál 

af því að beltið vill skríða upp 

og þá hefur kannski skort einhvern búnað til þess að halda því kyrru og aðilar sem hafa 

verið að ráðleggja hafa kannski ekki vitað að þessi búnaður er til og hreinlega ráðlagt 

þeim að vera ekki í belti , sem er náttúrulega gífurlega alvarlegt mál . 

En það er fleira sem barnshafandi konur þurfa að hafa í huga . 

Herdís segir að víða erlendis sé því beint til þeirra að aka ekki bíl síðustu daga 

meðgöngunnar , sérstaklega ekki bílum með öryggispúða . 

Herdís Storgaard : Vegna þess að þegar að maður er ökumaður situr maður svo nálægt 

púðanum þannig að ef að hann springur út við árekstur getur það skaðað barnið . 

Þannig að við mælum eindregið með því að konur keyri ekki síðasta hálfa mánuðinn . 
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Þó að það sé púði farþegamegin í framsæti að þá er hægt að stilla sætið mjög aftarlega 

þannig að áhrif eða höggið frá púðanum verða miklu minni í árekstri . 

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að veita 10 milljónum króna af fjárlögum á ári til að tryggja 

túlkaþjónustu fyrir heyrnarlausa . 

Menntamálaráðherra kynnti þessa ákvörðun á Alþingi í dag 

og var henni fagnað , ekki síst af stjórnarandstöðu sem sagði ráðherra vera mann dagsins 

fyrir vikið . 

Heyrnarlausir fjölmenntu á þingpalla í dag þegar umræða um túlkaþjónustu þeirra fór 

fram að frumkvæði Rannveigar Guðmundsdóttur . 

Áður hafði forseti Alþingis hafnað erindi Samfylkingarinnar um að táknmálstúlkur fengi 

að standa við hlið ræðupúlts og túlka orð ræðumanna svo áhorfendur gætu fylgst með . 

Rannveig harmaði þá ákvörðun forseta 

og sagði heyrnarlausa hafa búið við áralanga óvissu 

og frá því í vor hefði ófremdarástand ríkt í túlkaþjónustu þeirra . 

Menntamálaráðherra var til andsvara 

og gaf strax skýr svör . 

Ég var aðeins að skoða svona hvað það er sem lætur fólk hrífast svona af 

flugeldasýningum 

og fór að skoða svona stærðfræðinga og svona tenginguna við munsturgerð og stærðfræði 

og inn í dansinn og flugeldana og svona og hérna við erum sem sagt með tvískipta sýningu 

í ár . 

Mig langaði að kynna það fyrir fólki af því að síðustu ár höfum við verið að segja að þessi 

danssýning sé í raun danssýning að flugeldarnir eru að dansa fyrir okkur og mig langaði 

að sýna fólki svona svart á hvítu hvað ég er að meina með því . 
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Þannig að núna í ár verður sýningin fyrst flutt af flugeldum og svo tveim mánuðum seinna 

í Borgarleikhúsinu af Íslenska dansflokknum . 

Gunnar Atli : Það verður nýjung í ár því áhorfendur geta tekið þátt , ekki satt ? 

Sigríður Soffía Níelsdóttir : Jú , við erum að reyna að mynda svona eins og litríka þoku 

ofan í Hörpugrunninum og okkur langar mjög mikið þegar fólk sér foss myndast á 

sýningunni að fólk kveiki á vasaljósinu í símanum sínum 

og lyfti upp 

og þá að myndast svona eins og stjörnubjartur himinn í miðri sýningu sem væri rosa flott 

að ná . 

Gunnar Atli : Nákvæmlega , nú eru tugir þúsunda sem koma til með að horfa á sýninguna 

, hvar verður best að sjá sýninguna ? 

Sigríður Soffía Níelsdóttir : Heyrðu nú í ár er best að vera á Arnarhóli og eiginlega á 

götunni á milli sem sagt Kolaportsplaninu og Hörpugrunnarins , alveg fram að 

bílastæðinu við höfnina að teygja sig alveg þar upp . 

Þannig að sýningin sést vel úr báðum áttum núna . 

Cleveland byrjaði leikinn betur 

og vann fyrsta leikhlutann með 10 stigum . 

Þeir töpuðu hins vegar næstu tveimu leikhlutum og þeim þriðja með 12 stigum . 

Lokatölur urðu 104 - 101 fyrir Jazz . 

Úrslit næturinnar : New Orleans Pelicans New York Knicks 103 - 105 Utah Jazz 

Cleveland Cavaliers 104 - 101 Denver Nuggets Philadelphia 76 er 102 - 107 Detroit 

Pistons San Antonio Spurs 93 - 79 Orlando Magic Miami Heat 111 - 117 Atlanta Hawks 

Portland Trail Blazers 104 - 89 Golden State Warriors Memphis Grizzlies 141 - 128 

Diego Costa má snúa aftur á knattspyrnuvöllinn í næstu viku . 

Spánverjinn var ekki hluti af áætlunum Antonio Conte hjá Chelsea 
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og var hann því seldur til Atletico Madrid í september . 

Costa hefur hins vegar ekkert mátt spila fyrir Madrid , því félagið er í félagsskiptabanni . 

Bannið rennur hins vegar sitt skeið um áramótin . 

Ég hef beðið lengi eftir þessum degi . 

Ég er orðinn þreyttur á að æfa 

og þarf að spila , sagði Costa . 

Hann var formlega kynntur sem leikmaður Atletico í dag . 

Liðið mætir Lleida Esportiu í bikarleik á miðvikudaginn 

og þykir líklegt að Costa muni koma við sögu í þeim leik . 

Helstu aðferðir fornleifafræðinga er fornleifaskráning og fornleifauppgröftur . 

Fornleifafræðingar fást við rannsóknir á ólíkum tímum , t.d. forsögulegum , miðöldum , 

og á minjum nútímasamfélaga . 

Á meginlandi Evrópu fór áhugi á fornminjum vaxandi samhliða hugmyndum um 

ríkisvald á 16. og 17. öld . 

Nýstofnuð ríki þurftu að geta sýnt fram á að ríkisbúar sínir ættu sameiginlega fortíð og 

upprunasögu ; vegna þess beindist áhugi fólks að slíkum gripum og minjastöðum . 

Álíka var að gerast á Íslandi þar sem fornfræðingar heimsóttu merkilega sögustaði sem 

nefndir voru í íslendingasögum . 

Fyrsta heildarskráning fornleifa á Íslandi var á vegum dönsku fornleifanefndarinnar á 

árunum milli 1817 og 1823 . 

Konungur Danmerkur sendi skipunarbréf árið 1807 um að skrá fornleifar í Danmörku 
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og áttu skrásetjarar að vera sóknarprestur sem mundu skrifa ritgerð um fornleifar í sinni 

sókn . 

Prestar áttu að líta sérstatklega til staðbunda minja um fornsögur og elstu leifar stjórnvalds 

, t.d. dómhringi og þingstaði . 

Inspired by Iceland var snarpt markaðsátak , sem hleypt var af stokkunum árið 2010 af 

Iðnaðarráðuneyti Íslands í samstarfi við Icelandair , Reykjavíkurborg , Iceland Express , 

Útflutningsráð og Samtök ferðaþjónustunnar ( um 70 fyrirtæki ) . 

Vegna öskufalls frá eldgosinu í Eyjafjallajökli 2010 og truflana sem urðu vegna þess í 

alþjóðlegum flugsamgöngum kom upp alvarleg staða í íslenskri ferðaþjónustu . 

Komum ferðamanna til landsins hafði fækkaði um 22% í apríl 

og óttast var að þeim myndi fækka enn frekar . 


