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INF2820-V2014-Oppgavesett 11, gruppe 1.4 
Vi møtes på FORTRESS denne uka.   

1. Chart-parsing - oppvarming 
a) Forrige uke gjorde vi chart-parsing for hånd. Vi skal nå se hvordan implementasjonen virker.  

Implementasjonen vi så på på forelesningen finner du i fila chart.py. Vi skal bruke samme grammatikk 

G som forrige uke  

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 

Den ligger i fila grammatikk_sett10.cfg.  Last chart.py inn i en interaktiv Python-sesjon. Les inn 

grammatikken. Kall den for eksempel g10. Se på setningen fra forrige uke, kall den for eksempel sent1: 

Studenten smilte ikke ofte lenge 

Prøv nå kommandoene 

>>> chart_table(sent1, g10) 

>>> chart_print(sent1, g10) 

 

Se på resultatet og: 

1. Se at du skjønner de to utskriftsformatene og hvordan de passer med chart-parset 

2. Se at du skjønner hvorfor kantene blir nummerert som de blir ut i fra koden 

3. Sjekk om du fikk samme resultat når du løste oppgaven for hånd forrige uke 

 

b) Vi skal nå se på den andre strategien for regelpåkalling: Bottom-up. 

Prøv nå kommandoene 

>>> chart_table(sent1, g10, ‘bu1’) 

>>> chart_print(sent1, g10, ‘bu1’) 

>>> chart_table(sent1, g10, ‘bu0’) 

>>> chart_print(sent1, g10, ‘bu0’) 

 

Besvar tilsvarende spørsmål som i (a): 

1. Se at du skjønner de to utskriftsformatene og hvordan de passer med chart-parset 

2. Se at du skjønner hvorfor kantene blir nummerert som de blir ut i fra koden 

3. Se spesielt på forskjellen mellom de tre strategiene og hvilke kanter som produseres med en 

strategi, men ikke med en annen. 
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2. Chart-parsing og tomme produksjoner 
a) Gjør nå noen endringer til grammatikken G.  Legg til regelen 

NP    DET  NOM 

Den trenger vi for å generere uttrykk som «denne studenten».  (Regelen skulle ha vært med hele tiden, 

men vi fjernet den for at ikke håndparsingen skulle bli for omfattende.)  Så kommer den vesentlige 

endringen.  Fjern regelen 

- NP    NOM 

og legg i stedet til regelen 

- DET   

Kall grammatikken g11. Hva blir nå treet for setning 1? 

Prøv 

>>> chart_table(sent1, g11) 

>>> chart_print(sent1, g11) 

Se på resultatet og: 

1. Sammenlikn resultate med når du brukte g10 

2. Observer at du nå bruker en tom produksjon.  Går det greit? 

 

b) Hva skjer hvis du prøver 

>>> chart_table(sent1, g11, ‘bu1’) 

>>> chart_print(sent1, g11, ‘bu1’) 

3. NLTKs chart-parser 
a) Vi har ved flere anledninger brukt NLTKs chart-parser for å kontrollere grammatikkene våre. Vi skal nå 

se litt nærmere på den, bl.a. den informasjone den kan gi ved trace.  Parametrene settes litt annerledes 

enn slik det står i boka. Vi må velge trace når vi konstruerer parseren. Vi lager først tre ulike varaianter av 

parseren for grammatikk G: 

>>> cp = nltk.ChartParser(g10) 

>>> cp1 = nltk.ChartParser(g10, trace = 1) 

>>> cp2 = nltk.ChartParser(g10, trace = 2) 

 

Prøv nå  

>>> cp.nbest_parse(sent1): print t 

Og tilsvarende med cp1 og cp2. Se på utskriftene : 

1. Se at du skjønner utskriftene 

2. Se hvordan de prøver å tegne et chart 

3. Sammenlikn med det du fikk med chart.py 

4. Hvilken regelpåkallingsstrategi er det som brukes? 

 

b) Også NLTK lar oss manipulere regelpåkallingsstrategien. Konstruer parserne 

>>> cp_td = nltk.ChartParser(ppg, nltk.parse.TD_STRATEGY, trace = 1) 

>>> cp_bubu = nltk.ChartParser(ppg, nltk.parse.BU_STRATEGY, trace = 1) 

Bruk også disse på setning 1.  Sammenlikn resultatet med (a) og med de ulike strategiene i oppgave 1. 
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4. Eksperimentér med en annen grammatikk og flere setninger 
Vi skifter nå til en annen grammatikk: pp.cfg – enten din egen eller modelløsning fra oblig.2.  Les den inn 

som ppg.  Se på setningene 

- Setning 2: Kari likte Ola 

- Setning 3: Kari likte dyret i huset ved vannet 

-  

Ekseperimenter med de tre regelpåkallingsstrategiene (TD, BU0, BU1) og se på forskjellene mellom dem.  

Du kan gjøre dette med chart.py-kommandoene eller med nltk.ChartParser, eller aller helst med begge.  

En fordel med NLTK-parseren er at den ikke bare anerkjenner, men er en full parser. Den skriver ut alle 

trærne for setning 3. 

Oblig 3 
Spør gruppelæreren hvis du står fast i noe på oblig. 3. 

 

 


