
INF2820-V2015 – Oppgavesett 7 – Gruppe 11.3 

1. SR-parsing – gjør det selv 
Til eksamen blir det penn og papir. Vi trenger å trene på å gjøre jobben datamaskinen ellers gjør. En 
oppgave kan se slik ut. 
 

La G1 være grammatikken: 
         S -> NP VP 
    VP -> V NP | V NP PP 
    PP -> P NP 
    V -> 'saw' | 'ate' | 'walked' 
    NP -> PN | Det N | Det N PP | 'I' 
    PN -> 'John' | 'Mary' 
    N -> 'dog' | 'man' | 'telescope' | 'park' 
    P -> 'in' | 'by' | 'on' | 'with' 
    Det -> 'a' | 'an' | 'the' | 'my' 
 
Vis hvordan en “shift-reduce”-parer (SR-parser) for G1 vil anerkjenne setningen 

1) Mary saw a man in the park 
Bruk formatet 

| Mary saw a man in the park   
Mary | saw a man in the park  SHIFT 
PN | saw a man in the park  REDUCE 
NP | Mary saw a man in the park REDUCE 

 
Du trenger bare vise en vellykket anerkjenning. Du trenger ikke å finne mer enn en analyse, og 
du trenger ikke vise mislykkete valg og ”backtracking”. 

 
Løs oppgaven med penn og papir! 
 

2. sr_recognize.py 
a) Vi skal nå se på Python-implementasjonen av SR-parser. Start en interaktiv Python-sesjon og les inn 
sr_recognize.py som du laster ned fra /projects/nlp/inf2820/cfg.  Kjør demo().  Se på det som 
skrives ut og overbevis deg om at du forstår det. 
 
b) Et problem for SR-parsere er at de noen ganger står overfor valg, og de kan ikke velge riktig hver gang. 
Identifiser eksempler hvor SR-parseren velger feil. Når SR-parseren velger feil og deretter gjør mye riktig, 
må den gjøre dette om igjen etter å ha rettet på feilen. Kan du gi eksempler på delanalyser som må 
gjøres flere ganger? 
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c) Last inn grammatikk 1 og kall den gr. (Grammatikken står også i sr_recognize.py). Eksperimenter med 
litt forskjellige eksempelsetninger og forskjellige nivåer for tracing! 
 
d) For å se hvordan ineffktivitetsproblemene tiltar med lengden på input, prøv: 

>>> sent2 = "Mary saw a man in the park with a telescope".split() 
>>> sr_recognize(gr, sent2) 
>>> sr_recognize(gr, sent2, trace=1) 

 

3. sr_parse.py 
a) Vi skifter nå til en full parser for SR-algoritmen, og leser sr_parse.py inn i den interaktive Python-
sesjonen. Kjør først demo(). 
 
b) Les inn grammatikken som i oppgaven over. Be om alle trær for setning 1 fra oppgave 1 over. Hvor 
mange forskjellige analyser har setningen. Ser du hva forskjellene består i? 
 
c) Kjør også parseren med setning 1 og ”trace”. Se hvor mye ekstrarbeid parseren må gjøre etter at den 
har funnet alle de korrekte analysene. 
 
d) Finn deretter alle trær for setning 2 (sent2 i opgave 2) ved å bruke sr_parse.  Hvor mange 
forskjellige trær ble det?  Hvilke forståelser av setningen svarer de forskjellige trærne til? 
 

4. Oblig. 2 
Få hjelp med punkter hvor du har kjørt deg fast på oblig. 2 
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