
Oppgaver INF 2820 V2011  

Obligatorisk innleverinsoppgave 1, deloppgave B 

Frist 23.2 – strikt – se beskrivelse på semestersiden 

Oppgave 3:  
I oblig 1a lagde vi en FSA for datotuttrykk i norsk. Lag nå en kontekstfri grammatikk (CFG) for de 
samme uttrykkene.  

Oppgave 4:  
Vi skal arbeide med kontekstfrie grammatikker (CFGs). Vi skal bruke et hjelpemiddel fra NLTK, the 
Natural Language Toolkit. Dette er en samling av programmer for å lære datalingvistikk. 
Programmene er skrevet i Python. Det behøver ikke vi  ta hensyn til. 
 
På en av UiOs Linux-terminaler gi kommandoen: idle 
Du kommer nå inn i en pythonsesjon med prompt  >>> 
Skriv  
>>> import nltk 
>>> nltk.app.rdparser() 
Du skal nå få opp et vindu med en grammatikk på den ene siden og plass for trær på den andre siden. 
 

a) Finn ut hvilke trær grammatikken tilordner til eksempelsetningen. Lagr trærne, enten ved å 
bruke applikasjonens Print to postscript, eller et annet hjelpemiddel.  Trærne skal leveres inn. 

b) Vi skal gjøre et par endringer til grammatikken. Fjern reglene: 
a. NP  Det N PP 
b. VP  V  NP  PP 

Legg til reglene 
c. NP   NP  PP 
d. VP  VP  PP 

Finn trærne som denne grammatikken tilordner til eksempelsetningen. Trærne skal leveres 
inn. 

c) Ta nå eksempelsetningen  
a. The dog saw a man in the park with a telescope. 

Tegn opp alle trær denne får ut i fra grammatikken. Ta vare på dem som over og lever inn. 
d) Hvorfor tror du den opprinnelige eksempelgrammatikken brukte andre  regler, regler som er 

dårligere lingvistisk motivert? (Hint: Bruk Autostep med de to grammatikkene. Sitt klar med 
ctrl-c.) Bruk noen setninger på å svare på spørsmålet. 

Oppgave 5:  
Vi skal lage en kontekstfri grammatikk for et lite fragment av norsk. Vi begynner med regelen 
 S  NP VP 
og går videre med den indre strukturen til NP og VP og så gjør vi en del utvidelser. Grammatikken vil 
ikke beskrive alle norske setninger bare et lite utsnitt. Men vi legger vekt på at den ikke skal ta med 
noe som er ugrammatisk. Du kan godt ta med flere ord i hver klasse en det eksemplene viser. 



a) NP-er. Vi tar med to kjønn: maskulinum og nøytrum; vi tar med bestemt og ubestemt form, 
men nøyer oss foreløpig  med  entall. Følgende skal være med som fulle NP-er: 

Skal være med Skal ikke være med 
gutten et gutt 
bussen en hus 
barnet den hus 
huset den gutt 
en gutt  
et barn  
den gutten  
det huset  

 
b) Vi vil også ta med adjektiv s.a 

Skal være med Skal ikke være med 
en stor gutt en stort gutt 
et stort hus et stor hus 
den store gutten den stor gutt 
det store blå dyre huset en store gutt 
 store den gutten 

 
c) For VP skal vi ha med  

Skal være med Skal ikke være med 
ga gutten huset ga 
overrakte barnet bussen ga gutten 
kjøpte huset kjøpte gutten huset 
kjørte bussen kjøpte 
sov sov bussen 
smilte  

 
d) vi vil også ha med adjektiv i predikativ posisjon. Da må vi passe på samsvar 

Skal være med Skal ikke være med 
Gutten er snill Gutten er snilt 
Barnet er snilt Barnet er snill 

 
e) Vi skal nå utvide med flertallsNPer som 

Skal være med Skal ikke være med 
Guttene ga barna bussen Barna er snilt 
Barna er snille Barna er snill 

 
f) Utvid med regler for koordinasjon mellom S-er, mellom NP-er og mellom VP-er 

 
 Grammatikken kan skrives i en tekstbehandler. Den kan testes i nltk/rdparser, men der er det 
vanskelig å lagre grammatikkene, så du bør ha den et annet sted i tillegg. 
 

- SLUTT  - 
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