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Oppgavene i dette emnet består av fire sett med obligatoriske oppgaver som skal leveres inn og bestås. I 
tillegg gis det et sett med arbeidsoppgaver hver uke. Noen ting å merke seg: 

1. De obligatoriske oppgavene vil ikke rekke å dekke hele pensum. Det vil være eksamensoppgaver 
som ikke er dekket av de obligatoriske oppgavene. 

2. De obligatoriske oppgavene vil bygge på ukesoppgavene. Noen ganger kan det være nødvendig å 
ha gjort noen ukesoppgaver for å få til de obligatoriske oppgavene. 

3. Du er forventet å arbeide i gjennomsnitt 13 timer i uka med dette emnet.  Hvis du går på 
forelesninger og gruppe, er det fremdeles 9 timer igjen.  For å hjelpe deg med å bruke denne 
tiden fornuftig, vil vi prøve å gi flere arbeidsoppgaver enn de du rekker å gjøre i 2 timer på 
gruppa. 

4. Det vil være en blanding av teoretiske og praktiske oppgaver.  Ukesoppgavene vil tildels være 
mer teoretiske enn de obligatoriske oppgavene.  Det vil eksamensoppgavene også.  Det er viktig 
å arbeide med de teoretiske oppgavene med tanke på eksamen. 

5. Gruppa vil være på Datastue 3468 Fortress.  I uker der det bare er teoretiske oppgaver vil vi 
prøve å flytte til et seminarrom.  Følg med på web-sidene. 

Etter første forelesning 19.1 
• Jeg har lagt ut slides fra forelesningens første del med links til en del videoer som en kan se på. 
• Les kap. 1 i Jurafsky og Martin (J&M) 
• Eksperimenter med Google-translate, enten i taleform på en mobil, eller skriftlig på web.  Hva 

gjør den bra?  Hva har den problemer med? 

Python og NLTK 
Jeg har laget et eget ark om hva som forventes av bakgrunn I Python og NLTK.  Det er vikitg å komme i 
gang med dette tidlig, og de som hverken har tatt INF1820 eller har kjennskap til Python, bør arbeide 
med dette så snart som mulig.  Det kan også være en god repetisjon for de som har INF1820. 

 

Oppgaver til del 2 av forelesning 19.1.  Diskuteres på gruppa 28.1. Arbeid med 
de før gruppa 

Oppgave 1: Formelle språk 
a) La L = {ab, abbb, abc, c} og M = {bba, a}. Hva blir LM? 
b) Hva blir ML? 
c) Betrakt språket M*L. Hvilke av følgende uttrykk er i dette språket: a, aa, ab, ac, acc, aacc, 

aaabbb, ε? 
d) Hvilke av disse uttrykkene er i språket (ML)* 
e) La N=Ø og P={ε}. Hva blir LN og hva blir LP? 
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Oppgave 2: Regulære uttrykk 
Vi skal her bruke hva vi vil kalle "rene" regulære uttrykk.  Det er de vi gikk gjennom på forelesningen 
bygget opp ved 

Regulære uttrykk Beskriver språket 

Ø L(Ø) = Ø 

ε  L(ε) = { ε } 

a, for alle a ∈ A L(a) = { a } 

Hvis R og S er regulære uttrykk: 

(R + S) L(R+S)=L(R) ∪L(S) 

(R T) L(R T) = L(R)L(T) 

(R*) L(R*)=L(R)* 

 
Gitt alfabetet A = {a,b,c} 

a) Lag et regulært uttrykk for alle ord som inneholder maksimalt en b. 
b) Lag et regulært uttrykk for alle ord som inneholder to eller flere a-er. 
c) Lag et regulært uttrykk for alle ord som inneholder maksimalt en b og minst to a-er. 

 

Oppgave 3: Regulære uttrykk i Python 
Vi kan bruke Pythons regulære uttrykk for å sjekke resultatene våre fra forrige oppgave.  Se seksjon 3.4 i 
NLTK-boka.  Regulære uttrykk i unix-funksjoner som grep og i programmeringsspråk som Python avviker 
litt frå våre "rene" regulære uttrykk på to områder. 

a) De prøver å finne ut om det regulære uttrykket matcher en del av en tekst.  Vi er interessert i om 
det regulære uttrykket matcher en hel tekst (et helt ord.) 

b) De har en rikere syntaks og tillater en del mer. 
 
For å kunne bruke Pythons re-modul til å sjekke om en hel streng er beskrevet av et regulært uttrykk 
eller ikke, kan vi skrive en liten kodebit. 
 

>>> import re 
>>> def beskriver(regeksp, ord): 
 reg = "^("+regeksp+")$" 
 if re.search(reg, ord): 
  return True 
 else: 
  return False  
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Vi kan så sjekke om ulike strenger matcher det regulære uttrykket: 
>>> regeks = 'b(a|b|c)*' 
>>> beskriver(regeks, 'baa') 
True 
>>> beskriver(regeks, 'abc') 
False 
>>> 

 
Til pkt. 2 over: vi vil foreløpig begrense oss til det som svarer til de rene regulære uttrykkene men skrive 
(a|b) i stedet for (a+b).   
 
Test løsningene dine fra forrige oppgave2  i Python. 

Oppgave 4: Mer trening, flere eksempler 
La alfabetet A={a, b, c}.  Lag regulære uttrykk som i oppgave 2 og test i Python som i oppgave 3: 

a) Ord som inneholder minst tre b-er på rad. 
b) Ord hvor antall b-er er delelig med 3, altså 0, 3, 6, eller 9 eller … mange b-er. 
c) Ord som ikke inneholder mer enn to b-er på rad. 
d) Ord hvor antall b-er er delelig med 3 eller antall a-er er delelig med 2 (eller begge deler). 

 

Også på gruppa 28.1: JFLAP og automater 
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. 
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