
INF2820-V2015-Oppgavesett 6 – Gruppe 4.3 

1. Recursive Descent Parser 
a) Arbeid deg gjennom delen om Recursive Descent Parsing i seksj. 8.4 I NLTK-boka. Ta opp demoen  

>>> nltk.app.rdparser() 
Bruk step-knappen slik at du ser hvor mange trinn parseren må gå gjennom før den finner første 
vellykkete parse – selv med denne enkle grammatikken. 
 
b) Så tar du over kontrollen selv for å finne det andre vellykkete parset av samme setning. 
 
c) Last ned programmet rd_recognizer.py fra /projects/nlp/inf2820/cfg på IFIs Linuxmaskiner. Kjør 
 >>> demo() 
Observer hvordan dette svarer til det du nettopp gjorde med  nltk.app.rdparser(). 
 
d) Gjør det selv. Last inn eksempelgrammatikken.  Forsøk så 

>>> sent = "Mary saw a man in the park" 
>>> rd_recognize(grammar, sent.split(),1) 

og se om du får samme resultat. Prøv også samme eksempel uten trace og med trace-nivå 2 for å se 
forskjellene i hva som skrives ut.  
 
e) Prøv deretter en ugrammatisk sekvens av ord for å se hvor lang tid et uttømmende søk tar. For 
eksempel  

>>> sent2 = "Mary saw a man in the park with a".split() 
>>> rd_recognize(grammar, sent2,1) 

2. Venstrerekursjon 
Vi har tidligere sett på konstruksjon av 
 A = {a, b} of L = {w∈ A* | w inneholder like mange a-er og b-er, og w er ikke det tomme ordet.} 
 En mulig løsning er 

S  ab 
S  ba 
S  aSb 
S  bSa 
S  SS 

 
a) Hvorfor er denne problematisk for en recursive descent parser? 
 
b) Prøv å finne en annen CFG for samme språk, som ikke har de samme problemene. Test grammatikken 
med rd_parser med forskjellig input, og forsikr deg om at den er korrekt. 
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Oppgave 3:  
a. La L1 = {anbnc*| n > 0} og la L2={a*bncn  | n > 0}.  Er L1 og L2 kontekstfrie? 
b. La L3 = L1∩L2. Kan du gi en enkel beskrivelse av L3? Er L3 kontekstfritt? 
c. Hva viser dette om snittet av to kontekstfrie språk. 
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