
INF2820-V2015 – Oppgavesett 8 – Gruppe 18.3 

1. CKY 
a) Som i oppgavesett 7, lar vi 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' 
Vi vil nå bruke CKY-algoritmen. Da må grammatikken være på Chomsky normalform (CNF). Er 
grammatikk 1 på CNF?  Hvis ikke, lag en grammatikk G2 på CNF for språket beskrevet av G1, altså språket 
L(G1). Grammatikken skal være slik at G1 og G2 tilskriver like mange trær til en sekvens av ord, og det 
skal være klart hvilket G2-tre som svarer til hvilket G1-tre. 
 
b) Se på setningen 

1) Mary saw a man in the park 
Tegn opp de trærne G1 og G2 tilskriver denne setningen og si hvilke trær som svarer til hverandre. 
 
c) Med papir og blyant, vis hvordan CKY-algoritmen vil anerkjenne setning (1). Nummerer symbolene I 
den rekkefølgen du legger dem inn I tabellen. 

2. cky.py 
a) Vi skal nå se på Python-implementasjonen av CKY-algoritmen. Start en interaktiv Python-sesjon og les 
inn cky.py.  Skriv grammatikken G2 som en fil på NLTKs grammatikkformat og les den inn i 
pythonsesjonen. 
 
b) NLTK har en innebygd test for om en grammatikk er på CNF. Sjekk om grammatikken din er på CNF: 

>>> g2.is_chomsky_normal_form() 
 
c) Kjør cky_table() for setning (1) og se om resultatet ble det samme som vi lagde for hånd. 

3. Tidsforbruk 
Tidsforbruket til CKY-algoritmen er (i verste fall) proporsjonal med n3, der n er antall ord i sekvensen av 
ord som skal undersøkes. Studer algoritmen og forklar hvorfor dette er tilfelle. 
 

- SLUTT 
 

1 
 


	INF2820-V2015 – Oppgavesett 8 – Gruppe 18.3
	1. CKY
	2. cky.py
	3. Tidsforbruk


