
INF2820 – V2015 – Oppgavesett 4 – Gruppe 18.2 

Fire typer oppgaver denne uka: 
1. Litt flere  JFLAP-oppgaver. Disse kan du i første omgang arbeide med på egen hånd og spørre 

gruppelærer om hjelp hvis du står fast. 
2. Teorioppgaver. Disse bør du prøve å se på før gruppetimen. Jobbes videre med på gruppa. 
3. Noe mer trening i Python som forberedelse til obligatoriske oppgaver: 

a. Her er det en generell del om klasser.  denne bør du arbeide med på egen hånd, og 
spørre på gruppa denne gangen (18.2) eller neste gang (25.2) hvis det oppstår 
problemer. 

b. Så er det en del spesielt om NTLKs klasse Grammar, som blir tema på gruppa. 

1. JFLAP  
1. Se på Tutorial på http://www.jflap.org/tutorial/.  Arbeid deg gjennom seksjonen ”Finite 

Automata/Convert FA to grammar” 
2. Lag en kontekstfri grammatikk som beskriver samme språk som nettverket under. 

 

2. Teorioppgaver 
Lag CFG-er for følgende språk: 

a) A = {a, b, c}, L = {w ∈ A* | w inneholder minst 3 b-er på rad}. 
Hvor og hvor mange c-er er uinteressant. 

b) A = {a, b, c}, L = {wwR ∈ A* | w∈ A }. 
wR er ordet w skrevet baklengs. 

c) L = {an bm ck ∈ A* | n > 2(m + k) }. 
d) A = {a, b}, L = {w ∈ A* | w inneholder like mange a-er som b-er}. 

 Rekkefølgen av a-ene og b-ene er her uinteresant. 
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3a. Klasser i Python  
Mange av de praktiske oppgavene i dette emnet er i Python og NLTK. Siden Python er et objektorientert 
språk og NLTK gjør stor bruk av klasser, trenger vi å gjøre oss litt kjent med hvordan klasser i Python 
virker og spesielt med noen av klassene NLTK bruker.  På den andre siden legger ikke NLTK opp til at vi 
selv skal lage klasser og NLTK-boka inneholder ikke eksempler som konstruerer klasser. Vi vil derfor gjøre 
bruk av klasser som strukturer, men når vi selv skriver små kodebiter, vil de være eksterne til klassene. 
 
Du anbefales å arbeide med disse oppgavene *før* gruppetimen, og bruke gruppetimen til å spørre hvis 
det er noe du ikke har fått til. 
Du bør arbide deg gjennom 
http://openbookproject.net/thinkcs/python/english2e/ 
Kapittel 13, 14 og 15.1-15.6 
Som I NLTK-boka holder ikke bare å lese teksten, Du må skrive inn eksemplene mens du leser og se at du 
forstår dem. 
Så bør du gjøre oppgavene 13.7.1, 14.8.2, 14.8.4, 15.11.1 

3b. Kontekstfrie grammatikker (CFG) i NLTK: klassen Grammar 
Deretter bør du arbeide deg gjennom seksjonene  8.1-8.3 I NLTK-boka. 
http://nltk.org/book/ch08.html 
 
Når du ser på dette, er det to distinksjoner du bør holde klart for deg.  Den ene er forskjellen mellom en 
*grammatikk* og en *parser*.  En grammatikk er en deklarativ innretning for å beskrive et språk, der vi 
enten kan se på språket som en mengde strenger eller som en mengde trær. (Det finnes også 
grammatikkformalismer hvor grammatikkene beskriver andre strukturer enn trær.  Det skal vi komme 
tilbake til.) En parser, derimot, er en prosedyre for å analysere strenger, avgjøre om de er i språket og 
tilskrive dem struktur. Det er flere forskjellige parsingstrategier for kontekstfrie språk, som vi skal se. 
 
Den andre distinksjonen er forskjellen mellom en *grammatikk* og det *Python-objektet* vi bruker for å 
representere grammatikken.  Når vi implementerer grammatikker, er det mange ulike måter vi kan 
representere dem.  NLTK har valgt et bestemt format, som vi vil bruke. Tilsvarernde for parsere er det 
forskjeller mellom selve algoritmen og den spesifikke implementasjonen vi gir av den. 
 
a) Etter at du har ladet grammar1 i begynnelsen av seksjon 8.3 er det tid for å stoppe opp og inspisere 
hva slags objekt grammar1 er. Prøv følgende kommandoer: 

>>> grammar1 
>>> type(grammar1) 
>>> print grammar1 

Den første sier ikke så veldig mye. Den andre sier hva slags type objekt grammar1 er. Kommanodoen 
*print* er spesifikk til klassen Grammar. I en klassedefinisjon kan vi definere hva som skal skje når vi 
skriver "print <object>" ("<objekt>" skiftes med navnet på et objekt.) De somhar definert klassen 
Grammar har bestemt at dette var det som er mest viktig for oss å vite om klassen. Du kan også prøve 

>>> help(grammar1) 
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som antagelig forteller deg mer enn du ønsker å vite. Men det kan være nyttig å kjenne denne *help*-
kommandoen.  Du kan få bruk for den senere og i flere sammenhenger. 
 
b) Et Grammar-objekt  har også noen metoder for å få kontakt med dens indre hemmeligheter. Prøv 

>>> grammar1.start() 
>>> grammar1.productions() 

Det er også flere andre metoder du kan utforske. Skriv 
>>> grammar. 

og fortsett med tab (for auto-completion) (i idle aller ipython). Du kan få bruk for noen av disse 
metodene senere.  
 
c) Vær klar over at ting ikke alltid er slik de ser ut ved første øyekast.  Det kan være mer som skjuler seg i 
et objekt. Hva slags objekt tror du grammar1.start() er? Skriv det til prompt og se hva du får. Prøv 
deretter 

>>> type(grammar1.start()) 
For å utforske objektet mer prøv 

>>> s = grammar1.start() 
>>> s.<tab> (auto completion) 

Hvor mange fortsettelser ser du?  Prøv deretter 
>>> s.symbol() 
>>> type(s.symbol()) 

 
d) Inspiser deretter grammar1.productions().  
Hva slags type objekt er det? Plukk ut tre regler fra "productions", en med en enslig terminal på 
høyresiden, en med mer enn et symbol, f.eks.  

>>> rule0 = grammar1.productions()[0] 
Hva slags objekt er en regel?  Hva slags objekt er venstresiden av en regel og hva slags objekt er 
høyresiden og hvert ave lementene på høyresiden? 
 
e) Et noe annerledes poeng som vi vil gjøre bruk av senere er at også for objekter som grammar1 kan vi 
legge til egne attributter i Python. Prøv 

>>> grammar1.petname = "grammy" 
>>> grammar1. + auto complete 
>>> grammar1.petname 

 
 
SLUTT 
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