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INF 2820 V2014: Obligatorisk innleverinsoppgave 2 
· Besvarelsene skal leveres i devilry innen mandag 10.3 kl 18.00 
· Filene det vises til finner du på /projects/nlp/inf2820/cfg 

Forberedelser 
· Vi vil bruke nltk sitt format for å skrive kontekstfrie grammatikker. En grammatikk blir altså et 

Python-objekt. En forutsetning for at du skal forstå dette og komme i gang er at du har 
jobbet deg gjennom oppgavesett 6. 

· Vi vil skrive våre egne grammatikker til filer og lage Python-objekter av dem ved å bruke 
nltk.data.load() 

· For parsingen vil vi i dette settet hovedsakelig bruke nltk.ChartParser() og ikke 
nltk.RecursiveDescentParser() 

Oppgave 1: Basisgrammatikk (20 poeng) 
Vi tar utgangspunkt i oppgave5 (fra oblig1a). Vi skal nå lage en kontekstfri grammatikk (CFG) for 
samme fragment som vi der laget en NFA for.  Vi vil bruke NLTK-klassen grammar for å representere 
grammatikken. Du kan skrive grammatikken til fil og bruke nltk.data.load() for å lese den inn i Python. 
 
På grunn av mulige problemer for noen typer parsere vil vi dele oppgaven i to. Se først på fragmentet 
uten preposisjonalfraser (PP-ledd) og lag en grammatikk for denne. Kall den basic.cfg. Lag så en 
chart-parser fra denne og kall den basis_parser. Test at parseren gjør det den skal. I grammatikken 
skal du bruke naturlige kategorinavn (ikke-terminaler) som NP og VP slik det er hintet til i 
oppgaveteksten for oppgave 5 (oblig 1) og vist i eksempler i NLTK-boka, seksjon 8.1-8.3.  Leksikonet 
skal inneholde minst 10 av hver av: 

- Substantiv, egennavn 
- Substantiv fellesnavn (disse skal også forekomme både i bestemt og ubestemt form) 
- Adjektiv 
- Intransitive verb 
- Transitive verb 

Og  minst 5 hver i de øvrige verb-klassene. 
(Leksikonet skal ha litt størrelse for at vi skal se effekten av å effektivisere parserne.) 
 
For å teste grammatikken kan du bruke  nltk.ChartParser() som i 

>>> parser = nltk.ChartParser(grammar) 
>>> for n in parser.nbest_parse(“Mary ran”.split()): print n 
 

Vi bruker nltk.Chartparser() og ikke f.eks.  nltk.RecursiveDescentParser() fordi den 
første kan behandle alle typer CFG-er, og vi er ikke interessert i parsingprosedyren ennå. 
 
Innlevering: basic.cfg 
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Oppgave 2: PP-ledd (15 poeng) 
Utvid basic.cfg til en grammatikk med PP-ledd, kall den pp.cfg, og lag chart-parser pp_parser. 
Du skal ha med minst 10 forskjellige preposisjoner. Det er her et poeng at vi kan få frem 
flertydigheter og at de reflekteres i trær. Se på setningene: 

a) Dyret i huset ved vannet sov. 
b) Kari sov i huset ved vannet. 
c) Kari likte huset ved vannet. 
d) Kari likte dyret i huset ved vannet. 

 
Hver av setningen (a-c) har to analyser. Sjekk at du får dette. For  hver av de tre eksemplene forklar 
med en til to setninger intuitivt forskjellen mellom de to analysene. Hvor mange analyser får (d)? 
 
Her kan du også bruke nltk.ChartParser() for å teste grammatikken. 
 
Innlevering: Fila som inneholder pp.cfg. Kjøringseksempler som viser trærne du får for setningene 
(a-d). Forklaringene det spørres etter. 

Del 2 – Parsing 

Oppgave 3: Recursive descent (15 poeng) 
Gjør deg kjent med filene rd_recognizer.py og rd_parser.py. 

· Kjør demoene som ligger i filene 
· Eksperimenter med forskjellige nivåer av tracing 
· Prøv å anerkjenne/parse andre setninger 
· Eksperimenter også med endringer i grammatikken 

 
Deretter skal du kombinere din egen grammatikk basic.cfg med programmene. Virker din versjon 
av basic.cfg sammen med rd_parser.py? Gir den samme resultater som hvis du bruker 
parseren nltk.Chartparser med basic.cfg? Hvis ikke så modifiser basic.cfg slik at den 
virker og gir samme resultat med de to parserne. Test grammatikken din på de fire første setningene 
fra testsettet til oblig1: norsk_testset. 
 
Innlevering: Kjøringseksempler som viser trærne du får for de fire testsetningene når du bruker 
rd_parser.py + basic.cfg. Hvis du måtte modifisere basic.cfg,  lever også modifisert 
versjon. 

Oppgave 4: Effektivisering av  RD-parsing, del 1 (20 poeng) 
Du bør lese gjennom hele oppgave 4 og oppgave 5 før du begynner. 
 
I implementasjonen av en recursive descent- parser  (RD), filene  rd_recognizer og rd_parser, 
implementerte vi en ren top-down prosedyre (TD). Det gjaldt også for leksikalske regler som 

N à ‘hus’, 
før vi sammenliknet ‘hus’ med input. Dette er unødvendig ineffektivt. For eksempel, hvis det er 10 
000 substantiv, kan vi måtte ”backtracke”  10 000 ganger før vi finner det riktige ordet. Og enda verre 
kan det bli  hvis vi leter etter en N på et sted hvor det ikke er noen N. Vi kan øke effektiviteten 
betraktelig hvis vi i stedet prosesserer de leksikalske reglene nedenifra-og-opp (eng. ”bottom-up”, 
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BU).  Vi vil da  se hvilke  ordklasser  og  former ”hus” kan ha og så sammenlikne det med hvilken 
kategori (ikke-terminal) vi leter etter. 
 
En forutsetning for at vi skal kunne gjøre dette er at grammatikken er på en spesiell form der hver  
regel er på en av følgende to former: 

1. Høyresiden inneholder ingen terminaler (bare null eller flereikke- terminaler). 
2. Høyresiden inneholder nøyaktig en terminal (og ikke noe annet). 

 
Dette er et vanlig format for CFG-er for naturlige språk. Den siste regeltypen svarer til hva vi i 
lingvistikken ville kalle en leksikalsk regel, mens den første regelen er  en  syntaktisk regel. 
 
a) Vi vil først sjekke om en grammatikk er av denne typen.  NLTK inneholder en metode for å sjekke 
dette. 

>>> grammar.is_nonlexical() 
Du kan  se dokumentasjonen ved å kjøre 
  >>> help(grammar.is_nonlexical) 
 
Sjekk at dette gir riktig resultat for  demogrammatikken i  rd_recognizer, og se hva som skjer hvis du 
legger en av  følgende  regler til grammatikken: 

NP -> 'New' 'York' 
NP -> NP 'og' NP 
ADJ -> 

 
Merk at du ikke kan bruke NLTK-prosedyren grammar.is_lexical()  for dette. Prosedyrene  
grammar.is_lexical() og grammar.is_nonlexical() er ikke motsatte. En grammatikk kan få 
False for begge prosedyrene, en annen grammatikk kan få True for begge. 
 
b) I parseren vår skal syntaktiske regler (type 1) og leksikalske regler (type2) behandles forskjellig. Vi 
trenger en metode for å avgjøre om reglene er av den første eller den andre typen. Også objekter i 
klassen nltk.grammar.Production har metoder kalt is_lexical() og is_nonlexical(). 
Finn  ut hva de gjør. Du kan sjekke en regel for eksempel  ved 

>>> r = grammar.productions()[5] 
>>> type(r) 
>>> r 
>>> r.is_nonlexical() 

Eksperimenter med dette med ulike regler. (Du vil trenge det i det følgende). Merk at 
r.is_lexical() ikke svarer til vår definisjon av en leksikalsk regel. 
 
Du skal nå til en grammatikk på denne formen konstruere et leksikon. Leksikonet skal ha form av en 
Python dictionary. Nøkkelordene (eng: the keys) skal være ord (terminaler) og verdiene skal være en 
liste av kategorier (ikke-terminaler), e.g. 

>>> lexicon[’hus’] 
[N] 
>>> lexicon[’fisker’] 
[N,V] 

Verdiene må være en liste, fordi en ordform kan være flertydig. 
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Lag en prosedyre extract_lexicon som til en grammatikk på riktig form returnerer et leksikon på 
denne formen. 
 
c) I Python kan vi legge nye attributter til objekter under eksekvering. Når vi trekker ut leksikonet fra 
grammatikken, kan vi legge det inn i grammatikken som en attributt til vi får bruk for den, for 
eksempel 

>>> leks = extract_lexicon(grammar) 
>>> grammar.lexicon = leks 

 
For å forberede neste oppgave, kan det også være praktisk å skille ut de syntaktiske reglene og legge 
dem i en egen attributt. Derfor, skriv en prosedyre refine som tar en grammatikk som argument og 

· Hvis grammatikken ikke er på riktig form, stopper prosedyren med en feilmelding 
· Hvis grammatikken er på riktig form, utvider den grammatikken med de to attributtene 

lexicon og syntactic_rules 
 
Innlevering: Prosedyrene extract_lexicon og refine. 

Oppgave 5: Effektivisering av  RD-parsing, del 2 (20 poeng) 
Vi er nå klare til å modifisere rd_recognizer.py. Gjør det, og lagr filen som as 
rd_recognizer_refined.py. Denne skal bruke en grammatikk som har gått gjennom prosedyren 
refine og som derfor er på riktig form og har attributtene lexicon og syntactic_rules. 
 
Match-prosedyren i rd_recognizer så på tre tilfeller: 

· Første tilfelle. Det var ikke flere symboler i Frontier. Det trengs ikke å gjøres endringer. 
· Andre tilfelle. Her fikk vi match når det var samme ord (terminal) i Frontier og i resterende 

input. Denne må endres. Nå skal vi få match mellom en kategori (ikke-termnal) i Frontier og 
et ord (terminal) i de resterende ordene, hvis ordet kan være av denne kategorien. 

· Tredje tilfelle. Her ekspanderte vi et symbol hvis det var en ikke-terminal. Nå skal vi bare 
gjøre det for syntaktiske regler. 

 
For å få et inntrykk av hvor mye vi har spart med denne omformingen, kan vi kjøre den opprinnelige 
anerkjenneren og den raffinerte på samme input med trace, for eksempel, trace = 1, og sammenlikne 
hvordan de går og hvor mye de skriver ut. Hvis du bruker en ugrrammatisk input som 

 “Mary saw a man with telescope” 
får du et fullstendig søk som best illusterer forskjellene. Omtrent hvor mange linjer med trace fikk du 
med den gamle anerkjenneren og hvor mange linjer med den nye? 

 
Innlevering: rd_recognizer_refined.py.  

Oppgave 6: Effektivisering av RD-parsing (10 poeng, frivillig) 
Prøv å raffinere rd_parser.py tilsvarende. I tillegg til endringene du gjorde til 
rd_recognizer.py, må du nå også utvide et tre når en kategori matcher et ord. 
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