
INF2820-V2014-Oppgavestt 1, 21.1 
Gruppetimene vil variere mellom teoretiske oppgaver på rom 2438 Logo, og praktiske oppgaver på 
datastue 3468 Fortress. Gruppene er tirsdager kl 12.15. Første gang, tirsdag 21.1, blir på datastue 3468 
Fortress. Denne gangen skal vi komme i gang med to redskaper vi skal bruke i emnet: JFLAP og 
Python+NLTK. 

Time 1: JFLAP 
1. Last ned nyeste versjon av JFLAP som en .jar-fil fra http://www.cs.duke.edu/csed/jflap/jflaptmp/ 

a. Du kan f.eks. bruke wget-kommandoen fra et terminalvindu slik: 
wget  <URL> 

2. Kjør programmet fra kommandolinjen slik: 
java -jar JFLAP.jar 
(Programmet kan også brukes under Windows). 

3. Se på Tutorial på http://www.jflap.org/tutorial/.  Jobb deg gjennom ”Finite Automata/Construct 
and Run” frem til ”Running Input on an NFA”. Det kan også være nyttig å se på ”Manipulating 
Transitions” og ”Add Trap State to DFA”. 

4. Lag og test en DFA: 
a. Skriv inn brekespråket på figur 2.10 i J&M seksj 2.10 og lagr den under et passende navn. 
b. Test at maskinen gjør det den skal ved å kjøre den i step-mode på noen sekvenser som: 

baaaaa!  baaaaa  baabaa!  abaaa!  b! 
c. Legg til et ”svart hull” (”trap/fail/sink state”) som på figur 2.14. 
d. Modifiser FSA-en fra (b) til figur 2.17, og lagr den under et passende navn. 
e. Kjør den på noen sekvenser og se hvordan ikkedeterminismen virker. 

Time 2: Pyhton + NLTK 
Vi skal bruke Python og NLTK gjennom hele semesteret. Det er viktig å komme i gang tidlig, særlig for de 
som ikke har erfaring med disse redskapene.  Vi vil til dels arbeide interaktivt i Python og bruke REPL 
(Read-eval-print loop).  Det er mulig å bruke ren Python (dvs gi kommandoen python), men vi får et 
raskere arbeidsredskap hvis vi buker en utvidelse som Idle eller ipython. Vi skal først se litt på ulike 
oppsett for dette. 
 
Deretter skal vi se på oppsett av NLTK og NLTK-data. 
 
Så er det bare å kaste seg ut i Pyhton og jobbe gjennom  

· seksjon 1.2 og 1.4 fra NLTK-boka, samt oppgavene fra seksjon  1.8: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 16 
· Hvis du er ferdig med dette, og ikke har erfaring med Python, bør du også jobbe litt mere med 

programmering i Python, til og med seksjon 2.3 + seksjon 4.1-4.4 i NLTK-boka. 
· For de som alt har dette inne, anbefales seksjon 3.12 fra NLTK-boka og oppgavene fra seksjon 

3.12: 2, 4, 5, 10, 11 
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