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INF2820-V2014-Oppgavsett 10, gruppe 25.3 
Vi møtes på LOGO denne uka.  Denne uka skal vi gjøre to ting: 

 Gjennomgang oblig. 2 

 Oppgave om chart-parsing 

Chart-parsing 
Denne oppgaven tjener flere formål: 

 Få bedre grep på chart-parsing 

 See hvordan en chart-parser behandler venstrerekursjon 

 Praktisk trening med eksamensliknende spørsmål 

 

Vi sa at en RD-parser har problemer med venstrerekursjon. Vi sa på forelesningen at en chart-parser ikke 

har samme type problemer – selv om den innfører aktive kanter top-down. Vi skal nå se hvorfor. 

 

Vi vil ta som eksempel norske adverb. Det er ikke så lett å beskrive nøyaktig med en CFG hvor ulike typer 

adverb kan, og ikke kan, forekomme. Se derfor på denne grammatikken som en forenklet, grov 

tilnærming.   

 

La G være grammatikken 

1. S    NP   VP 

2. NP    NOM 

3. VP   IV 

4. IV   IV   ADV 

5. NOM   N 

6. N   studenten  |  læreren 

7. DET  den | denne 

8. IV  smilte | lo  |  sov 

9. ADV   ikke  |  ofte  |  raskt  |  lenge  |  sjelden 

Oppgave 1 

Se på setningen 

Studenten smilte ikke ofte lenge 

Parse setningen med en chart-parser. Bruk en TD-strategi for innføring av aktive (inkomplette) kanter.  

Løsningen skal bestå av 

1. Et fullstendig chart 

2. Agendaen (Du vil jo ikke kunne fjerne kanter fysisk fra denne når du gjør oppgaven med penn og 

papir, men du kan markere kantene når de fjernes.) 

3. Hver kant skal utstyres med unikt nummer. Dette skal være det samme i chart og i agenda for å 

markere samme kant. Nummeret skal markere rekkefølgen kantene flyttes fra agenda til chart. 

Kantene i agenda skal ha en liten forklaring på hvor de kommer fra, for eksempel 
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10. (NP .   NOM ,  [0,0]) ), TD  fra  3 og R2 

… 

47. (S  NP . VP ,  [0,1]) ),  FR  fra  9 og 15 

 

Den første sier at kanten ble konstruert med top-down regelen for å introdusere aktive kanter, 

fra kant 3 og regel 2.  Den andre sier at kanten ble konstruert ved fundamentalregelen fra 

kantene 9 og 15 

 

Oppgave 2 

Et vellykket parse vil bruke den venstrerekursive regelen 4.  IV    IV  ADV flere ganger.  Hvorfor blir ikke 

dette et problem? 


