
INF2820-V2015 – Oppgavesett 14 – Gruppe 6.5 

Chart-parsing med papir og penn 
Denne oppgaven tjener flere formål: 

• Få bedre grep på chart-parsing 
• See hvordan en chart-parser behandler venstrerekursjon 
• Praktisk trening med eksamensliknende spørsmål 

 
Vi har tidligere sett 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, sent 1: 

Studenten smilte ikke ofte lenge 
Parse setningen for hånd som 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? 
 

NLTKs chart-parser 

Oppgave 3 
 Vi har ved flere anledninger brukt nltk.ChartParser() for å teste grammatikkene våre. Men vi har 
ikke brydd oss om hvordan algoritmen og programmet virker. Programmet gir oss mulighet til å se litt 
mer ved å bruke trace. Parametrene settes litt annerledes enn slik det står i boka. Vi må velge"trace"-
nivå allerede når vi konstruerer parseren fra grammatikken.  Vi lager først tre ulike varaianter av 
parseren for grammatikk grammatikk_sett14.cfg som du finner i /projects/nlp/inf2820/cfg. (Husk at 
grammatikken leses inn ved g14 = nltk.data.load(…)) 
 
>>> cp = nltk.ChartParser(g14) 
>>> cp1 = nltk.ChartParser(g14, trace = 1) 
>>> cp2 = nltk.ChartParser(g14, trace = 2) 
 
Prøv nå  
>>> print cp.nbest_parse(sent1)[0] 
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 din egen parsingen med papir og penn 
4. Hvilken regelpåkallingsstrategi er det som brukes? 

Oppgave 4 
NLTK lar oss manipulere regelpåkallingsstrategien. Konstruer parserne 

>>> cp_td = nltk.ChartParser(ppg, nltk.chart.TD_STRATEGY, trace = 1) 
>>> cp_bubu = nltk.ChartParser(ppg, nltk.chart.BU_STRATEGY, trace = 1) 

Bruk også disse på setning 1.  Sammenlikn resultatet med oppgave 3 og din egen løsning fra oppgave 1. 
Hvilken strategi ser ut til å være default for NLTK? 
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Vår chart-parser 

Oppgave 5 
Vår egen, litt enklere implementasjon av chart-parseren finner du i fila chart.py.   Last chart.py inn i 
en interaktiv Python-sesjon.  Les inn grammatikken. 
Prøv nå kommandoene 

>>> chart_table(sent1, g14) 
>>> chart_print(sent1, g14) 
 

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 i oppgave 1. 

 

Oppgave 6 
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 oppgave 5: 
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. 
 
++++++++++++++++++ 

Oblig 4 
Spør gruppelæreren hvis du står fast i noe på oblig. 4. 
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