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 Du kan svare på norsk, dansk, svensk eller engelsk. 

 Du skal besvare alle spørsmålene.  Vekten på de ulike spørsmålene er indikert. 

 Du bør lese gjennom hele settet slik at du kan stille spørsmål til faglærerne når de kommer 

i tilfelle noe er uklart. 

 Hvis du føler noen forutsetninger mangler, lag dine egne og redegjør for dem! 

Oppgave 1 

Spørsmål 1.1  (5%) 

 La L1 være språket beskrevet av a(b+c)*(c+d)*a.  Lag en NFA (en ikke-deterministisk automat) som 

beskriver L1. 

 (Vi bruker her notasjon fra forelesninger og fra JFLAP.  Andre kilder bruker annen notasjon, som ‘’ 

eller ‘|’ for ‘+’ ). 

Spørsmål 1.2  (5%) 

Lag en kontekstfri grammatikk for L1. 

Spørsmål 1.3  (10%) 

Lag en DFA (en determinstisk automat) som beskriver L1. 

 

Oppgave 2 
La grammatikk G være: 

 

S    ->  NP  VP 
NP   ->  DET  ADJS  N 
NP   ->  PN 
VP   ->  V  NP 
VP   ->  VP  ADV2   
V  ->  V  ADV1  
ADV1  ->  ADV2 
ADV2  ->  ADJ 
ADJS  ->   
ADJS  ->  ADJ  ADJS 
DET   -> 'et'|'ethvert'| 'noe' 
N      -> 'barn'|'blad'|'eple' 
PN    -> 'kari'| 'per'| 'anne' 
V     -> 'leste'| 'spiste'| 'så' 
ADV1  -> 'dessverre'| 'ikke'| 'sannsynligvis' 
ADV2  -> 'alltid'| 'aldri'| 'ofte' 
ADJ   -> 'forsiktig'| 'raskt'| 'sjeldent'|'søtt'  

Spørsmål 2.1  (10%) 

La L2 være språket beskrevet av G. Tegn opp treet grammatikken tilskriver setningen 

 

1) kari spiste dessverre ikke ofte et søtt eple 

Spørsmål 2.2 (10%) 

Lag en grammatikk G2 på Chomsky-normal form (CNF) for L2. Forklar trinnene i konstruksjonen. 
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Spørsmål 2.3  (10%) 

Vis hvordan en CKY-parser vil anerkjenne setning (1) ut i fra grammatikk G2. 

Spørsmål 2.4  (10%) 

Er L2 et regulært språk?  Begrunn svaret. 

 

Oppgave 3 

Spørsmål 3.1  (5%) 

 I forbindelse med kontekstfrie grammatikker (CFG-er), hva mener vi med ”venstreavledning” 

(leftmost derivation) og ”høyreavledning” (rightmost derivation)? 

Spørsmål 3.2  (5%) 

Hva er forholdet mellom disse begrepene og en Shift-Reduce parser? 

Spørsmål 3.3  (10%) 

Hvilke begrensninger har en Shift-Reduce parser? 

 

Oppgave 4 
Vi skal se på semantikk. Vi vil bare se på et lite fragment. Vi ønsker for eksempel at (a) skal 

representeres som (b) og at (c) representeres som (d). 

 

a) Every dog barks. 

b) all x.(dog(x) -> bark(x)) 

c) Every cat chases some dog 

d) all x.(cat(x) -> exists z.(dog(z) & chase(x,z))) 

 

Følgende regler vil gi dette resultatet: 

S[SEM = <?subj(?vp)>] -> NP[SEM=?subj] VP[SEM=?vp] 

NP[SEM=<?det(?nom)> ]  -> Det[SEM=?det]  Nom[SEM=?nom] 

Nom[SEM=?nom]   -> N[SEM=?nom] 

VP[SEM=?v]    -> IV[SEM=?v] 

VP[SEM=<?v(?obj)>]  -> TV[SEM=?v] NP[SEM=?obj] 

 

Det[SEM=<\P Q.all x.(P(x) -> Q(x))>] -> 'every' 

Det[SEM=<\P Q.exists x.(P(x) & Q(x))>] -> 'some' 

N[SEM=<\x.cat(x)>] -> 'cat' 

N[SEM=<\x.dog(x)>] -> 'dog' 

IV[SEM=<\x.bark(x)>] -> 'barks' 

TV[SEM=<\X x.X(\y.chase(x,y))>] -> 'chases' 

Spørsmål 4.1  (10%) 

Vis hvordan grammatikken vil analysere setning (c) og hvordan den resulterende semantikken blir 

(d). 
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Spørsmål 4.2  (10%) 

Vi vil utvide grammatikken med substantivfraser i flertall.  Vi vil ta med NP-er som all cats og some 

dogs.  Vi må da ta hensyn til den grammatiske forskjellen mellom entall og flertall. Vi ønsker riktig 

samsvar. Vi ønsker for eksempel at følgende setninger skal være grammatiske 

 

All cats bark 

Some dogs chase a cat. 

 

Men at følgende setninger ikke skal være grammatiske 

 

All cats barks 

Every cat bark 

Some dogs chases a cat. 

 

Utvid og modifiser fragmentet for dette. 
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