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Oppgave 1 – Tagging 

+++++++++++++++++ 

 

1)  Russell wrote a book with content. 

 

Vi antar følgende tagger 

a  DT 

book  NN 

content  JJ 

content  NN 

Russell   NNP 

with  PP 

wrote  VBD 

 

a) Hvilke forskjellige taggsekvenser kan setning (1) ha? 

 

b) Vi bruker en førsteordens HMM-tagger (bigramtagger). Det er da mange forskjellige 

sannsynligheter, for eksempel P(NN | DT) som multipliseres sammen til en sannsynlighet som avgjør 

hvilken taggsekvens som skal velges. For de forskjellige taggsekvensene i oppgave (a) vil det inngå 

mange av de samme sannsynlighetene. Hvilke sannsynligheter vil være forskjellige for de forskjellige 

taggsekvensene og dermed avgjøre hvilken som velges? 

 

c) Vi bruker i stedet en andreordens HMM-tagger (trigramtagger). Besvar samme spørsmål som i (b). 

 

d) Som vi vet er treningsdata begrenset. I konstruksjonen av en andreordens tagger kan vi ikke bruke 

rå trigramsekvenser direkte. Vi må glatte, enten ved interpolering eller ved backoff. Hvilke frekvenser 

må vi telle opp i korpus som grunnlag for de glattete sannsynlighetene som blir forskjellige for de 

ulike sekvensene? 

 

Oppgave 2 – PCFG 

+++++++++++++++ 

a) Vi skal lage trær inspirert av Penn-treebank for setning (1). Ved en PCFG er i grunnen alle trær 

mulige, men de fleste er svært lite sannsynlige. Vi skal nøye oss med å se på de mest sannsynlige. 

Hvilke muligheter er det? I tillegg til taggflertydigheten fra oppgave (1) er det en flertydig PP-

tilknytning, tenk på forskjellen 

 

2) wrote a book with an appendix 

3) wrote a book with a friend 

 

Vi går ut i fra at taggingen gjøres i et trinn først, så vi vil i denne delen bare se på (content, NN) – ikke 

(content, JJ). 

 

Vedlagt er utdrag av Penn-treebank til inspirasjon (disse skal ikke spres!). OBS! I tillegg kommer 

tagger. Disse er ikke med i trærne fordi de ligger i separat fil. Du kan se bort fra siste ledd i doble 

kategorier, altså bruk NP ikke NP-PRD, osv. 
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b) Også i en PCFG multipliserer vi sammen mange sannsynligheter. Også her blir det mye likt for de 

forskjellige analysene. Hvilke sannsynligheter vil bli forskjellige for de forskjellige analysene og 

avgjøre hvilket tre som velges. 

 

c) Annoter nodene i trærne fra (a) med mornodens kategori (VP^S osv.) 

 

d) Hvilke sannsynligheter blir nå avgjørende i valg mellom analysene? 

 

 

Oppgave 3  Collins-parser 

+++++++++++++++++++++ 

a) Annoter trærne fra oppgave (2a) med informasjon om hoder som i Collins-parseren. 

 

b) Collins-parseren er basert på en trinnvis avledning. Du behøver ikke vise en fullstendig avledning, 

men vis de trinnene som blir forskjellig for de forskjellige trærne fra (a). 

 

c) Hvilke sannsynligheter vil Collins-parseren bruke for å velge mellom de forskjellige avledningene? 

 

 

Oppgave 4 Roller og Propbank 

+++++++++++++++++++++++++ 

a) I tillegg til de to analysene av setning (1) fra oppgave (2), ser vi her også på 

 

4) Principia Mathematica was written by Russell with a pen. 

5) Principia Mathematica was written by Russell with a friend. 

 

Hvilke theta-roller vil du gi til ulike ledd I de fire setningene? 

 

b) Hvilken annotasjon tror du Propbank vil tilskrive til de fire setningene? 

 

 

Oppgave 5 NER og relasjoner 

+++++++++++++++++++++++ 

a) Hva bør en named-entity recognizer gjøre med setning (4) og (5)? 

 

b) Hvilke relasjoner kan trekkes ut av (4) og (5) 

 

 

Oppgave 6 Ikke-leksikalsk parsing 

+++++++++++++++++++++++++++ 

a) Hvilke trær vil Klein-Manning parseren tilskrive til trærne fra oppgave (2) (med v=1, h=1)? 

 

b) Hvilke sannsynligheter vil nå skille mellom trærne? 

 

- SLUTT 


