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INF	2820	V2016:	Innleveringsoppgave	3	–	hele	
Dette er det komplette settet! 

 Besvarelsene skal leveres i devilry innen fredag 24.3 kl 18.00 

 Det blir 5 sett med innleveringsoppgaver. Hvert sett gir inntil 20 poeng. Til sammen kan 
en få inntil 100 poeng. For å kunne gå opp til eksamen må du ha oppnådd minst 60 
poeng til sammen på de 5 settene. 

 For å oppnå poeng er det viktigere at du prøver å løse en oppgave enn at løsningen er 
helt riktig. Vektleggingen er slik sett annerledes enn på eksamen. 

 Innleveringsfrister utsettes kun i forbindelse med sykdom (ved egenmelding 
eller legeerklæring), og omlevering vil ikke være mulig  

 Vi går ut i fra at du har lest og er kjent med IFIs reglementet for obligatoriske 
oppgaver: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/index.html 
og også kjenner rutinene for behandling av fuskesaker 
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/ 

 Dette er en individuell oppgave. Det skal ikke leveres felles besvarelser. 

 Du kan levere om igjen i Devilry inntil fristen, men inkluder i så fall alt du vil levere i 
den siste innleveringen.  

 Filene det vises til blir ikke lagt ut i vortex. Du finner dem på IFIs cluster under 
o /projects/nlp/inf2820/innlev3 

Forutsetninger:	Klassene	Grammar	og	Tree	i	NLTK	
Før du begynner bør du ha arbeidet deg gjennom oppgavene 1-3 på Oppgavesett 5 – arbeidsoppgaver. 

Del	1	Kontekstfrie	grammatikker	
Vi skal lage en kontekstfri frasestrukturgrammatikk (CFP-SG eller CFG) for et utsnitt av norsk språk. 
Det er et mål at grammatikken bare beskriver grammatiske norske setninger. Den skal ikke anerkjenne 
ugrammatiske ordsekvenser. For å oppnå det vil grammatikken "undergenerere". Det vil være mange 
norske setninger den ikke fanger inn. Ved å utvide grammatikken med flere regler og et større leksikon 
vil vi gradvis kunne fange inn mer. Vi skal arbeide med utvidelser av grammatikken etter hvert. 
 
Vi vil bruke NLTK sitt format for å skrive kontekstfrie grammatikker. Du kan skrive grammatikken til 
fil og bruke nltk.data.load() for å lese den inn i Python (jfr. seksj 8.3 i NLTK-boka). Innlest slik blir 
grammatikken et Python-objekt av klassen grammar.  
 
For å teste grammatikken kan du bruke NLTKs chart parser. Du kan da teste den som i 

>>> parser_basic = nltk.ChartParser(grammar) 

>>> for t in parser_basic.parse(“Mary ran”.split()): print(t) 

 

(Eller skift print(t) med t.pretty_print() ).Vi bruker nltk.Chartparser() og ikke f.eks.  
nltk.RecursiveDescentParser() fordi den første kan behandle alle typer CFG-er, og vi er ikke 
interessert i parsingprosedyren i denne oppgaven. 
 
Merk også at du må bruke dokumentasjon for 2.utgave av NLTK-boka her. Kommandoene (og 
metodene) er noe endret og har fått nye navn siden 1.utgaven. 
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Byggestenene	
En setning er en sekvens av norske ord, som ga, barnet, huset. Ut i fra formell språkteori vil disse 
utgjøre "alfabetet" for det formelle språket, mens setningene blir de velformete uttrykkene. 
 
I tillegg til ord og setninger, opererer vi med fraser. En setning er bygget opp av fraser som igjen er 
bygget opp av fraser eller ord. Sett i fra teorien for CFG, blir ordene terminaler, mens hver frase vil 
være merket med en ikke-terminal. Setninger vil være merket med ikke-terminalen som er 
startsymbolet. 

Ord	
Ord kan deles inn i ordklasser.  De største og viktigste er 

 N (substantiv eller nomen): Kari, barn, barnet, … 

 V (verb): ga, solgte, spiste, … 

 A (adjektiv): stort, pent, underlig, … 

 P (preposisjoner): fra, til, på,… 
 
Innenfor ordklassene kan det være underklasser.  For substantiv skiller vi mellom egennavn, Kari, og 
fellesnavn, barn. For verb skiller vi bl.a. mellom intransitive, sov, transitive, anerkjenne, og 
ditransitive, ga.  
 
Ord bøyes og kommer i forskjellige former, som bestemt, barnet og ubestemt, barn.  
 
Klasse, underklasse og form er bestemmende for hvor et ord kan forekomme. To ord som tilhører 
samme klasse, underklasse og form, f.eks. barnet og huset kan forekomme i de samme posisjonene. I 
en grammatisk setning kan vi skifte ut det ene med det andre og stadig få en grammatisk setning. To 
forskjellige former av et ord kan ikke alltid skiftes. Vi kan si et barn, men ikke et barnet. Det er også 
grunnen til å operere med underklasser. Både barn og jente er substantiv, men vi kan ikke si et jente 
sov selv om vi kan si et barn sov. 
 
I denne oppgaven kan vi dele ord inn i grupper ut i fra ordklasse og evt. underklasse og form.  

Oppgave	1.	Fraser	og	setninger	(4	poeng)	
I første omgang vil vi se på setninger som består av en NP (nomenfrase) etterfulgt av en VP 
(verbfrase) og se mer på oppbygningen av NP og VP 

NP	
Vi vil ha med flere NP-ledd, altså uttrykk som kan ta samme plassen som Kari eller barnet i 
eksemplene. For NP vil vi begrense oss til (i) egennavn, (ii) substantiv i bestemt form entall, (iii) 
nøytrumsubstantiv i ubestemt form entall med en foranstilt bestemmer (et, ethvert, noe, …). For disse 
ubestemte vil vi kunne ta med et ubegrenset antall modifiserende adjektiv (pent, stort, lite, …). 
 

Skal være med i språket Skal ikke være med i språket 
Kari sov.  
Barnet sov. Pent barnet sov. 
Et barn sov.  
Et lite pent barn sov. Et pene barn sov. 
Kari sa at et lite barn sov.  
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VP	
Vi vil ha med intransitive (sov), transitive (solgte) og ditransitive (overrakte) verb. Noen verb kan 
være både f.eks. transitive og intransitive, andre kan bare være i en underklasse. 
 

Skal være med i språket Skal ikke være med i språket 
Kari ga barnet huset Kari ga 
Kari overrakte dyret eplet Kari ga dyret 
Kari solgte huset Kari solgte  
Kari spiste eplet Kari spiste barnet eplet 
Kari spiste Kari smilte eplet 
Kari smilte  

 
Vi skal også ta med verb som tar setningskomplement. Noen av disse tar både et nominalkomplement 
(barnet) og et setningskomplement (at Ola sa at dyret smilte i det siste eksemplet). 
 

Skal være med i språket Skal ikke være med i språket 
Kari fortalte barnet at dyret smilte Kari sa barnet at dyret smilte 
Kari fortalte at dyret smilte Kari solgte at dyret smilte. 
Kari sa at dyret smilte  
Kari fortalte barnet at Ola sa at dyret smilte.  

 
Merk at denne konstruksjonen kan gjentas som i det siste eksempelet. Den kan gjentas et ubegrenset 
antall ganger. 
 
Lag en grammatikk som oppfyller dette og kall den basic.cfg.  I grammatikken skal du bruke naturlige 
kategorinavn (ikke-terminaler) som NP og VP slik det er vist i eksempler i NLTK-boka, seksjon 8.1-
8.3.  Du står fritt i hvor mye av X-bar-teori du vil bruke. Leksikonet skal inneholde minst 6 ord av 
hver av: 

‐ Substantiv, egennavn 
‐ Substantiv fellesnavn neutrum entall. Disse skal også forekomme både i bestemt og ubestemt 

form. 
‐ Adjektiv 
‐ Intransitive verb 
‐ Transitive verb 
‐ Minst 3 hver i de øvrige verb-klassene. 

 
Innlevering: basic.cfg 
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Oppgave	2:	PP‐ledd	(2	poeng)	
På grunn av mulige problemer for noen typer parsere, har vi skilt ut PP-ledd til en egen del slik at vi 
har en grammatikk med PP-ledd og en uten. Utvid basic.cfg til en grammatikk med PP-ledd, kall 
den pp.cfg, og lag chart-parser parser_pp. Du skal ha med minst 6 forskjellige preposisjoner.  
 

PP	
Vi tar med preposisjonalledd, disse kan modifisere et nominalledd eller VP.  

Skal være med Type 
Dyret med barnet sov. NP-modifikasjon 
Dyret sov i huset. VP-modifikasjon
Dyret med barnet sov i huset. Begge typer i denne setningen. 

 
Vi har laget et lite testsett med setninger som skal være med i språket, kalt norsk_testset.txt. 
Setningene merket med + skal være med i språket. For å teste at vi ikke får med for mye, har vi også 
tatt med negative eksempler som ikke er grammatiske setninger og merket dem med -. Du kan teste 
grammatikken din med funksjonen test fra test_cfg_py3.py. (Begge ligger i mappen cfg på 
fellesområdet). 
 
Denne sjekker bare om det finnes minst en analyse for hver av de grammatiske setningene. Det er et 
poeng med kontekstfrie grammatikker at vi kan få frem flertydigheter og at de reflekteres i trær. Se på 
setningene: 

a) Dyret i huset ved vannet sov. 
b) Kari sov i huset ved vannet. 
c) Kari likte huset ved vannet. 
d) Kari likte dyret i huset ved vannet. 

 
Hver av setningene (a-c) har to analyser. Sjekk at du får dette. For hver av de tre eksemplene forklar 
med en til to setninger intuitivt forskjellen mellom de to analysene. Hvor mange analyser får (d)? 
 
Innlevering:  

 Fila som inneholder pp.cfg.  

 Resultatet av utskrift med kjøring med test_cfg_py3.py sammen med norsk_testset.txt. 

 Kjøringseksempler som viser trærne du får for setningene (a-d).  
(Du kan bruke Tree-metoden pretty_print() til å skrive ut trærne.)  

 Forklaringene det spørres etter. 
 

Oppgave	3:	Utviding	av	grammatikken	(2	poeng)	
Vi skal nå utvide grammatikk pp.cfg med en del flere konstruksjoner.  For det første skal vi utvide 
med koordinasjon av setninger som i (a), NP-er som i (b) og VP-er som i (c). For koordinasjon bør du 
tilstrebe mest mulig generelle (og korrekte) regler, som dekker flest mulig tilfeller.  
 

a) Kari smilte og barnet sov. 
b) Ola og Kari smilte. 
c) Kari smilte og ga barnet dyret. 
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Dernest skal vi inkludere noen relativsetninger. Vi vil her nøye oss med bare noen former for 
relativsetninger og med forholdsvis lite prinsipielle løsninger. De to formene av relativsetninger vi vil 
se på, er på formen (d) som vi finner i (e) og (f), og på formen (g) som vi finner i (h) og (k). 
 

d) som VP 
e) Kari som smilte likte dyret 
f) Kari likte barnet som likte dyret som sov 

 
g) som NP TV 
h) Dyret som Kari likte sov 
i) Kari likte dyret som barnet som sov likte 

 
Kall den utvidete grammatikken for my.cfg. Hvor mange trær tilordner grammatikken til setningen 
 

Ola som fortalte at Kari sov og smilte likte barnet og huset ved vannet. 
 
Innlevering: Grammatikken my.cfg. Svar på spørsmål om hvor mange analyser setningen får og 
lever trærne som grammatikken tilskriver setningen. 
 

Del	2	Norsk	CFG	med	stort	leksikon	
Grammatikken laget så langt har et lite vokabular og det er begrenset hvilke setninger den anerkjenner. 
Vi ser også at det er en stor oppgave å utvide vokabularet til rimelig størrelse. Men her kan vi få hjelp 
av Scarrie-leksikonet vi arbeidet med i forrige innleveringsoppgave. Vi skal bruke dette til å utvide 
grammatikken vår med et stort leksikon. 

Oppgave	4	(6	poeng)	
Vi har begynt dette arbeidet i fila cfg_scarrie_parser_py3.py.Med den lille eksempelgrammatikken 
inkludert i fila og hele Scarrie-leksikonet kan vi analysere setninger som 
 

et supperåd inspiserte treskeverket 
 
Problemet er at denne grammatikken vil "overgenerere" stort. Den vil ikke skille mellom substantiv på 
genus, tall og bestemthet, f.eks. vil den også tillate 

  
en dyr bet et uhyret 
et dyrene sov 
et stor dyr sov (skal være "et stort dyr sov") 
osv 

 
Du skal nå prøve å rett opp i dette. Du skal altså forfine grammatikken og prosedyren 
rules_from_word. Syntaktisk skal grammatikken dekke de samme konstruksjonene som i oppgave 3,  
 
Når det gjelder genus (kjønn) gjør vi det forholdsvis enkelt. Vi vil bare ta med substantiv i neutrum – 
vi vil utelukke de andre. På samme måte kan vi begrense oss til entallssubstantiv. Men vi har stadig 
behov for å skille mellom ord i bestemt (definitt) og ubestemt (indefinitt) form, og holde rede på 
hvilke av dem som kan utgjøre en hel NP og hvilke som må ha en determinativ foran seg, og hvilke 
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determinativer de kan forekomme med. Vi trenger også å begrense adjektiv til riktig form der de 
forekommer. 
 
For verb har vi antydet i cfg_scarrie_parser_py3.py hvordan vi kan dele dem inn i underklasser 
(subcategories) og trekke ut informasjon fra leksikonet. Det gjenstår å fullføre de syntaktiske reglene 
slik at de korresponderer med verbreglene vi har trukket ut av Scarrie. To ting å legge merke til. For 
verb som kan forekomme i ulike posisjoner, f.eks. både som transitive og som intransitive, som spise, 
har vi valgt å innføre et oppslag for hver av dem. (Alternativet ville vært å ha en egen klasse for verb 
som kan være både transitive og intransitive og så hatt regler som sa at en VP kunne bestå av et slikt 
verb alene på samme måte som en VP kan bestå av et intransitivt verb alene, osv.) Det andre å legge 
merke til er at Scarrie tillater ganske mye av verb, som vi intuitivt ikke finner naturlig, f.eks. vil den si 
at de følgende to setningene er like grammatiske 
 

Kari fortalte et barn et eventyr 
Kari sa et barn et eventyr 

 
Det må vi bare finne oss i når vi bruker ressurser andre har laget – med mindre vi vil gå gjennom dem 
og revidere dem selv. 
 
Test resultatet ditt med test_cfg_py3.py sammen med cfg_scarrie_testset.txt. 
 
Innlevering: Revidert cfg_scarrie_parser_py3.py. 
Utskrift fra testing. 
 

SR‐parsing	
Vi skal arbeide med parsing og begynner med SR-parsing ("shift-reduce") 

Oppgave	5	‐	gjør	det	selv	(2	poeng)	
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 
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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 i en teksteditor uten å bruke parser. Det kan være nyttig å se på nltk.app.srparser() og 
prøve ut ulike muligheter på den. Men merk at den i utgangspunktet bruker en litt annen grammatikk. 
 

Oppgave	6:	Shift‐reduce‐effektivisering	(4	poeng)	
Vi skal nå se mer på selve SR-algoritmen og implementasjon av den. På forelesning så vi på en 
implementasjon av en SR-anerkjenner ("recognizer). Den finner du i sr_recognizer.py. Vi har 
modifisert og utvidet denne til en parser som produserer alle trær i sr_parser.py. Før du går løs på 
selve oppgaven, bør du gjøre deg kjent med programmene og se hvor de har problemer med 
effektivitet:  

Bli	kjent	med	programmene	
Start en interaktiv Python-sesjon og les inn sr_recognize.py. Kjør demo().  Se på det som skrives 
ut og overbevis deg om at du forstår det. Last inn grammatikken som står i demo() i 
sr_recognize.py. Eksperimenter med litt forskjellige eksempelsetninger og forskjellige nivåer for 
tracing! 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) 

 
Les deretter sr_parse.py inn i den interaktive Python-sesjonen. Kjør først demo(). Les inn 
grammatikken som i oppgaven over. Be om alle trær for setning 1. Hvor mange forskjellige analyser 
har setningen? 
 

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

 
Kjør også parseren med setning 1 og ”trace”. Se hvor mye ekstraarbeid parseren må gjøre etter at den 
har funnet alle de korrekte analysene. 

Forutsetninger	for	effektivisering	
Vi skal se på et grep vi kan ta for å gjøre den noe mindre ineffektiv. En forutsetning for at vi skal 
kunne gjøre dette, er at grammatikken har en spesiell form der hver regel er på en av følgende to 
former: 
 

1. Høyresiden inneholder null eller flere ikke-terminaler, men ingen terminaler. 
2. Høyresiden inneholder nøyaktig en terminal (og ikke noe annet). 

 
Dette er et vanlig format for grammatikker for naturlige språk.  Jeg har ikke funnet noe navn for denne 
i litteraturen, men la oss si at en slik grammatikk er på Standardform. Vi ser spesielt at en grammatikk 
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på Chomsky Normal Form også er på Standardform. Det følger at ethvert kontekstfritt språk som ikke 
inneholder den tomme strengen, har en grammatikk på Standardform. Vi vil først sjekke om en 
grammatikk er på Standardform.  NLTK inneholder en metode for å sjekke dette. 

>>> grammar.is_nonlexical() 

 
For å forstå grammar.is_nonlexical(), kan du prøve den på forskjellige eksempelgrammatikker. 
Sjekk først at demogrammatikken i sr_recognizer gir True på denne testen. Legg etter tur til en 
av følgende regler til grammatikken, og se om nå grammar.is_nonlexical(): 

NP ‐> 'New' 'York' 

NP ‐> NP 'og' NP 

ADJ ‐> 

Merk at du ikke kan bruke NLTK-prosedyren grammar.is_lexical() for dette. Prosedyrene 
grammar.is_lexical() og grammar.is_nonlexical() er ikke motsatte. En grammatikk kan få 
False for begge prosedyrene, en annen grammatikk kan få True for begge.  Du kan se 
dokumentasjonen f.eks. ved å kjøre 
  >>> help(grammar.is_nonlexical) 

 
Siden SR-algoritmen er en ren bottom-up algoritme, vil vi ikke bruke grammatikker med tomme 
høyresider. Det tilsvarer at første betingelse skjerpes til 
 

1+. Høyresiden inneholder ingen terminaler, bare en eller flere ikke- terminaler. 
 
En grammatikk hvor hver regel er på en av formene (1+) eller (2) kan vi si er på Standardform+.  

Effektivisering	
Gitt at grammatikken har denne formen. Da vet vi at hvert «shift» må følges av en (leksikalsk) 
reduksjon, siden konstellasjoner som  
 

NP som kjente | læreren som smilte sov 
 
aldri kan føre til suksess. Det vil ikke bli noen senere mulighet til å redusere «som», siden den alltid 
vil ha noe til høyre for seg. Vi kan derfor modifisere SR-algoritmen slik at ethvert «shift» umiddelbart 
følges av en reduksjon. For å gjøre forskjellen mellom den opprinnelige og den modifiserte algoritmen 
tydeligere, har vi laget et eksempel i Eksempel 1 bakerst på oppgavearket.. 
 
Du skal først modifisere fila sr_recognizer.py slik at ethvert «shift» følges umiddelbart av en 
leksikalsk reduksjon. Kall resultatet sr_recognizer_modified.py. 

Det er ikke et krav at trace-utskriftene blir riktige. Men for de som ønsker en litt større utfordring, 
anbefales også å se på dette. Hvis du får justert trace-utskriftene, kan du se med egne øyne på 
eksempler hvor mye mer effektiv algoritmen er blitt. Dette synes best på ugrammatiske eksempler.  

For å teste algoritmen din, skal du helst bruke grammatikken pp.cfg som du lagde på oppgave 2. Da 
må du først sjekke at den er på Standardform+ - evt. må du modifisere den. Vi har modifisert  
test_cfg_py3.py til å virke med sr_recognize i test_sr_py3.py. Den kan kjøres f.eks. ved 

>>> test_sr(sr_recognize, pp, "norsk_testset.txt") 
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hvis pp er en NLTK-grammatikk. Sjekk at du får anerkjent de samme setningene før og etter 
modifikasjonen. (Hvis du har problemer med pp.cfg, kan du teste med grammatikken som ligger i 
sr_recognize.py). 

Deretter skal du modifisere sr_parser.py på tilsvarende måte. Test den på eksemplene (a-d) fra 
oppgave 2, og sjekk at du får de samme trærne før og etter modifikasjonen. 

Innlevering: Filene sr_recognizer_modified.py og sr_parser_modified.py. Resulatet av 
parsing med eksemplene (a-d) fra oppgave 2 som viser at sr_parser_modified() og 
sr_parser() lager de samme trærne. 

 

 

	
	

Eksempel1:	
For å vise forskjellen mellom den opprinnelige SR-parseren og den modifiserte, kan vi ta et 
eksempel. 

Anta at det er to regler med 'vannet' på høyreside 
V ‐> 'vannet' 

N ‐> 'vannet' 

Da vil konstellasjonen 
DET | vannet er rent 
med den opprinnelige algoritmen ha 3 mulige fortsettelser to trekk frem: 

Alt. 1 
DET | vannet er rent 

DET vannet | er rent 

DET V | er rent 

Alt. 2 
DET | vannet er rent 

DET vannet | er rent 

DET N | er rent 

Alt. 3 
DET | vannet er rent 

DET vannet | er rent 

DET vannet er | rent 

 

Med den modifiserte algoritmen vil det i stedet være to mulige fortsettelser (et trekk frem): 

Alt. 4 
DET | vannet er rent 

DET V | er rent 

Alt. 5 
DET | vannet er rent 

DET N | er rent 


