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• Besvarelsene skal leveres i devilry innen fredag 8.5 kl 18.00 
• Filene det vises til finner du i 

o /projects/nlp/inf2820/ 
• Hvis du ikke har norsk som morsmål og er usikker på de norske dataene, så bruk 

dine medstudenter som informanter. 
• Hvis du har norsk som morsmål, så svar når medstudenter spør deg om de 

språklige dataene. 

Oppgave 1 – Subsumpsjon og unifikasjon (20 poeng) 
a) Betrakt de fem trekkstrukturene på side 5.  For hvert par av to forskjellige strukturer A, B: avgjør 
om A subsummerer B, og om B subsummerer A? (Det er 10 forskjellige slike par.) 
  
b) For hvert par A, B: er de to strukturene unifiserbare? For de parene som er unifiserbare, skriv opp 
resultatet av unifiksajonen både som en attributt-verdi matrise (AVM) og som en rettet acyklisk graf 
(DAG). 
 
Innlevering: Svar på spørsmålene.  Strukturene det spørres etter i (b).  Du behøver ikke bruke tid på 
avansert typesetting.  Den beste eksamensforberedelsen er å løse (b) med penn og papir.  Du kan så 
skænne eller ta et digitalt bilde av løsningen din og levere dette. 
 

Oppgave 2 Grammatikk med trekk (40 poeng) 
Vi skal arbeide videre med grammatikken pp.cfg fra obligatorisk innlevering 2.  Vi skal se hvordan 
vi ved hjelp av trekk ("features") kan utvide grammatikken på en effektiv måte 

A. Forskjellige substantiv(10 poeng) 
I pp.cfg begrenset vi oss til substantiv i intetkjønn ("nøytrum") i entall. Vi skal nå også ta med 
substantiv i andre kjønn: hankjønn ("maskulinum"), f.eks. bil, hund, gutt, kontrakt, og hunkjønn 
("femininum"), f.eks. jente, hytte, and, gås. Som for intetkjønnsordene skal vi ha med både ubestemt 
form, som i eksemplene over, og bestemt form, som i bilen og hunden, og hytta og jenta. (Norsk 
bokmål er litt uklart når det gjelder hunkjønn og tillater også jenten, men det kan du se bort i fra.)  
 
Det er viktig nå å få riktig samsvar med bestemmere, f.eks. et hus men ikke en hus. Men derimot en bil 
og ikke et bil eller ei bil og det skal være ei jente, ikke et jente. Tilsvarende for enhver/ethvert. 
 
Vi skal også ha flertallsformer av alle substantivene, både bestemte og ubestemte former. For 
flertallssubstantiv skal vi ha med bestemmerne mange, noen, ingen, alle.  For hver bestemmer, tenk 
igjennom hvilke former av substantivet det kan forekomme sammen med. Tenk også igjennom hvilke 
former av substantivet som kan utgjøre en hel NP – og hvilke som ikke kan det. 
 
Du skal altså omforme pp.cfg til en norsk.fcfg som fanger inn dette. Reglene skal altså utstyres 
med trekk og leksikon utvides. Det er et mål å ikke utvide antall regler. Du står fritt i hvordan du vil 
legge til trekkene, men det kan være lurt å lese gjennom hele resten av oppgaven før du tar fatt. 
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B. Adjektiv(5 poeng) 
I pp.cfg har vi også med adjektiv i NP-ene. Når vi legger til substantiv av flere kjønn må vi sørge for 
at adjektivene samsvarer med substantivene. Det heter et stort hus, men en stor gutt og ei stor jente. 
Det heter også mange store hus. Bruk trekk for å få en riktig behandling av adjektiv i disse 
posisjonene. 

C. Predikative adjektiv (5 poeng) 
Vi skal nå gjøre en utviding av grammatikken. Vi vil ha med VP som består av verbet være etterfulgt 
av et adjektiv.  Også her er det samsvar i norsk.  Det heter 
 

Huset er stort 
Bilen er stor 
Jenta er stor 
Husene er store 

 
En kan ikke si 
 

Huset er store 
Bilen er stort 
osv. 

 
Legg denne konstruksjonen til grammatikken og bruk trekk til å sørge for riktig samsvar. 

D. Subcat (5 poeng) 
I pp.cfg brukte vi forskjellige kategorier (metasymboler) for forskjellige typer verb, som intransitive 
og transitive verb. Vi kan nå velge i stedet å bare ha en kategori verb og så et trekk som sier hvilken 
underkategori ("subcategory") det tilhører.  Dette vil ikke i seg selv bidra til en enklere grammatikk, 
men det vil gjøre den mer prinsipiell og oversiktlig. 

E. Infinitte setninger som komplement (10 poeng) 
Vi skal utvide grammatikken med verb som tar infinitte setninger som komplement, som så og hørte i 
 

Kari så barnet smile 
Kari hørte Ola fortelle at barnet ga jenta ei gås 

 
Her er verbene smile og fortelle i infinitt form.  For å beskrive dette i grammatikken, må vi for det 
første ha to former av alle verb, en finitt fortidsform som vi har brukt så langt, og en infinitt form. Så 
må vi ha trekk som skiller mellom de to og som kan deles mellom et verb og VP-en det er hodet i, og 
setningen det er hodet i. Fyll inn detaljene og utvid grammatikken din med dette. 

F. Infinitte VP som komplement (5 peng) 
Det er også noen verb som tar infinitte VP-er som komplement, f.eks. forsøkte 
 

Kari forsøkte å sove 
Kari forsøkte å fortelle at barnet ga jenta ei gås. 

 
Bruk trekk og utvid grammatikken til også å beskrive denne typen konstruksjoner. 
 
Innlevering: Den utvidete grammatikken. 
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Oppgave 3 Semantikk (40 poeng) 
I denne oppgaven skal vi lage en grammatikk for et lite fragment av norsk. Grammatikken skal være 
utstyrt med semantiske trekk slik at vi til hele setninger får logiske formler som uttrykker det samme 
som setningen. Utgangspunktet er seksjonene 10.2, 10.3 og 10.4 frem til "Quantifier Ambiguity 
Revisited" i NLTK-boka. Det lille grammatikkfragmentet med semantiske regler presentert i NLTK-
boka finnes som simple-sem.fcfg.  Du finner den fra NLTK og i 
/projects/nlp/nltk_data/grammars/book_grammars/ 
Vi har laget et tilsvarende fragment for norsk, som heter no-sem.fcfg. Vi har endret litt på hvordan 
semantikken for setninger med transitive verb, blir laget.  Vi gjør litt mer arbeid med semantikken i 
regelen VP  TV  NP, mens NLTK har flyttet arbeidet til det leksiklaske oppslaget for de transitive 
verbene.  Erfaringsmessig har studentene hatt lettere for å forstå vår måte å gjøre det på. 
 

A. Kom i gang 
Gjør deg kjent med grammatikken.  Se hvordan grammatikken analyserer følgende setninger: 
 

1. Ola sov 
2. Kari likte Ola 
3. et barn sov 
4. ethvert barn beundret et dyr 

 
Bruk som før 

>>> import nltk 
>>> from nltk import load_parser 
>>> semparse = load_parse(“file:no-sem.fcfg”) 
>>> analyses = semparse.nbest_parse(<sent>) 
>>> for t in analyses: print t, ”\n\n” 

 
For bare å se semantikken kan du skrive 

>>> for t in analyses: print t.node[‘SEM’], ”\n\n” 
 
Det kan være lettere å se hva som skjer hvis du i stedet for print bruker 

>>> for t in analyses: t.draw() 
 
Det er også mulig å tegne flere trær i samme vindu ved å gjøre som følger 

>>> from nltk.draw.tree import draw_trees  
>>> draw_trees(*analyses) 

 
Legg merke til stjernen. Hvis du har noen trær du vil tegne som t1, t2, t3, kan du alternativt skrive 

>>> draw_trees(t1, t2, t3) 
 

B. Setningskonjunksjon og –disjunksjon (10 poeng) 
Vi skal nå se på utvidelser av grammatikken til å dekke flere fenomen syntaktisk og semantisk. Vi 
ønsker at for eksempel setning (5) skal få som semantisk representasjon (6) og tilsvarende for (7) og 
(8). Lag syntaktiske regler med semantiske trekk som sammen med de andre reglene sørger for dette. 
Reglene skal være generelle og tillate gjentatt koordinering som i (9). 
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5. Ola sov og Kari smilte 
6. sov(ola) & smilte(kari) 
7. Ola likte et dyr eller et dyr likte Ola 
8. (exists x.(dyr(x) & likte(ola,x))) | (exists x.(dyr(x) & 

likte(x,ola))) 
9. Ola likte et dyr og Ola sov eller Kari smilte  

 

C. Adjektiv(10 poeng) 
For enkle adjektiv som modifiserer substantiv er det vanlig å analysere dem som predikat som er 
forbundet med predikatet som svarer til substantivet med &, for eksempel 

• lite hus representeres som   \x. (lite(x) & hus(x)) 
 
Utvid grammatikken med adjektiv med semantiske representasjoner og regler for sammensetning av 
adjektiv og nomen som gir dette resultatet. Se at du får riktig resultat med noen eksempler som 

10. Et lite barn sov 
11. Kari likte et stort pent hus 

 
Hint: Se på eksempel (33) i NLTK-boka. 
 

D. Verbalkonjunksjon og –disjunksjon(10 poeng) 
Språket kan fort bli litt stivt.  I stedet for (12) er det mer naturlig å si (13) 
 

12. Ola likte et dyr og Ola beundret Kari 
13. Ola likte et dyr og beundret Kari 

 
Lag nå regler som tillater koordinasjon av to VP-er. Vi vil ha samme semantiske representasjon (etter 
konverteringer) for de to setningene. Ta også med disjunksjon. 
 

E. Evaluering(10 poeng) 
Vi har laget et lite program som antyder strukturen i et spørre-svar-system. Det er i filen 
simple_qa.py. Det leser setninger i naturlig språk og avgjør om de er sanne eller ikke i en gitt 
modell. Vi har også laget en første liten modell foerste.val. Du skal nå teste grammatikken din 
ved å bruke funksjonen  
evaluator(<navn på grammatikkfil>, <navn på valuasjonsfil>).  
 
Du skal utvide modellen i foerste.val slik at den kan kan evaluere flere av setningene dine. Den 
bør blant annet inneholde adjektiv.  Lag modellen slik at noen setninger blir sanne og andre blir 
usanne. Lag utskrift av en interaksjonssesjon med evaluator som viser hvordan grammatikken og 
modellen din virker. Du bør ha eksempler med flere adjektiv, med iterert konjunksjon og disjunksjon 
mellom setninger, og med iterert konjunksjon og disjunksjon mellom VP-er. 
 
Merk at vi har gjort mange forenklinger i simple_qa.py. Blant annet vil vi for flertydige setninger 
bare evaluere den første tolkningen.  Det skal vi ikke bry oss om her. 
 
Innlevering: Grammatikkfil, valuasjonsfil, utskrift av interaksjon. 

4 
 



1)

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

HEAD

⎡
⎢⎢⎣AGR

[
PERS 3rd

NUM sg

]

CAT n

⎤
⎥⎥⎦

VAL

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
BAR 0

SPEC

⎡
⎢⎣HEAD

[
CAT det

]
VAL

[
SPEC -

]
⎤
⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

2)

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

HEAD

⎡
⎢⎢⎣AGR

[
PERS 3rd

NUM sg

]

CAT n

⎤
⎥⎥⎦

VAL

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
BAR 1

SPEC

⎡
⎢⎣HEAD

[
CAT det

]
VAL

[
SPEC -

]
⎤
⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

3)

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

HEAD

[
AGR 3

CAT n

]

VAL

⎡
⎢⎢⎢⎣
BAR 0

SPEC

⎡
⎣HEAD

[
CAT det

AGR 3

]⎤
⎦
⎤
⎥⎥⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

4)

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

HEAD

⎡
⎢⎢⎣
CAT det

AGR

[
PERS 3rd

NUM sg

]
⎤
⎥⎥⎦

VAL

[
BAR 1

SPEC -

]

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

5)

[
VAL

[
BAR 0

]]

5


	Oblig4_rettet.pdf
	INF 2820 V2015: Obligatorisk innleveringsoppgave 4
	Oppgave 1 – Subsumpsjon og unifikasjon (20 poeng)
	Oppgave 2 Grammatikk med trekk (40 poeng)
	A. Forskjellige substantiv(10 poeng)
	B. Adjektiv(5 poeng)
	C. Predikative adjektiv (5 poeng)
	D. Subcat (5 poeng)
	E. Infinitte setninger som komplement (10 poeng)
	F. Infinitte VP som komplement (5 peng)

	Oppgave 3 Semantikk (40 poeng)
	A. Kom i gang
	B. Setningskonjunksjon og –disjunksjon (10 poeng)
	C. Adjektiv(10 poeng)
	D. Verbalkonjunksjon og –disjunksjon(10 poeng)
	E. Evaluering(10 poeng)



	fss_utvalg.pdf

