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INF	2820	V2016:	Innleveringsoppgave	4	
 Besvarelsene skal leveres i devilry innen fredag 21.4 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/ 

Del	1	CKY	og	CNF	

A.	CNF	(3	poeng)	
Vi skal se litt mer på CKY-algoritmen. Vi vil bygge videre på det vi gjorde i innleveringssett 3, på 
grammatikken my.cfg. For de som trenger en frisk start, har vi lagt et løsningsforslag i 
/projects/nlp/inf2820/innlev_3/loesninger, men det er selvsagt bra hvis du bygger videre på din egen 
løsning. For å bruke CKY må grammatikken være på Chomsky-normalform (CNF). Finn en 
grammatikk på CNF som dekker de samme konstruksjonene som my.cfg og som gir like mange 
forskjellige trær til en setning som det my.cfg gjør.  Lagr den i en fil cnf.cfg. Det skal også være 
en naturlig korrespondanse mellom trærne de to grammatikkene tilskriver til en setning.  Sjekk at 
grammatikken din er på riktig form ved 
 

>>> <grammatikknavn>.is_chomsky_normal_form() 

 
Test cnf.cfg på en del setninger (ved å lage en nltk.ChartParser), bl.a. 

Setning 2: Ola fortalte at Kari ga barnet dyret i huset. 
 
Innlevering: Grammatikken cnf.cfg. Trærne som cnf.cfg tilordner til setning2 og trærne my.cfg 
tilordner til setning 2 sammen med en forklaring av hvilke par av trær som svarer til hverandre. 

B.	CKY	(2	poeng)	
Vi kan nå bruke CKY-algoritmen. Til eksamen blir du bedt om å parse for hånd, og det er lurt å trene 
på dette. Konstruer CKY-tabell for setning 2 med grammatikk cnf.cfg. Nummerér symbolene i den 
rekkefølgen du legger dem inn i tabellen.  Du kan deretter bruke programmet cky.py. i mappen 
innlev_4.til å teste løsningen din. 
 
Innlevering: CKY-tabell for setning 2 med nummererte kanter. 
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Del	2	Grammatikker	med	trekk	
Vi skal nå arbeide med trekkbaserte grammatikker ("feature-based grammars"). Vi vil bygge videre på 
det vi gjorde i innleveringssett 3, i første omgang på grammatikken my.cfg. For å gjøre my.cfg om til 
en .fcfg trenger vi bare å endre ekstensjonen, dvs. lag en kopi og kall den my.fcfg. For å lage en parser 
av dette har vi flere alternativ.  
 
Alt.1: Vi kan konstruere en parser direkte med kommandoen 
  

>>> myparser = nltk.load_parser("file:my.fcfg")  

 
(Eller et annet stinavn som leder til en .fcfg-fil.) Du kan også inkludere et trace-argument hvis du vil 
inspisere parsingprosessen. 
 
Alt. 2 Du kan du først lese inn grammatikken og så konstruere en parser.  
 

>>> mygrammar = nltk.data.load("file:my.fcfg")  

>>> myparser = nltk.FeatureChartParser(mygrammar, trace=0) 

 
Resultatet skulle bli det samme, men den siste metoden gir mulighet for mer kontroll.  
 
Alt. 3 er viss du har grammatikken din som en streng (med linjeskift). I så fall kan du lage 
grammatikken ved 
 

>>> rules = """S ‐> NP[NUM=?x] VP[NUM=?+]  # Dette er bare eksempel 

               NP[NUM=sg] ‐> 'jeg' """ 

>>> mygrammar = nltk.grammar.FeatureGrammar.fromstring(rules) 

>>> myparser = nltk.FeatureChartParser(mygrammar, trace=0) 

 
Du kan nå teste parseren med 
 

>>> for t in myparser.parse(“Kari sov”.split()): print(t) 

 
Sjekk at du får anerkjent de samme setningene som med my.cfg. Du vil se at trærne er litt annerledes. 
pretty_print(t) virker ikke for fcfg-trær, men t.draw() skal virke for et tre t hvis det gjør det for .cfg-
trær på maskinen din. (Når trærne blir store, kan de bli litt vanskelige å lese. Mer om løsninger til det 
på appendiks mot slutten av oppgavesettet.) 
 
Vi skal nå gradvis omforme og utvide my.fcfg ved å innføre trekk. Vi vil bruke et format hvor en ikke-
terminal består av et kategorisymbol og en trekkstruktur (som kan være tom). Vi vil altså ikke legge 
kategorisymbolet inn som et trekk i trekkstrukturen fordi det er litt uhåndterlig i NLTK. 

A.	Verb	(2	poeng)	
I my.cfg brukte vi forskjellige kategorier for forskjellige typer verb, som intransitive og transitive 
verb. I en trekkgrammatikk kan vi i stedet ha én kategori for verb og så et trekk som sier hvilken 
underkategori ("subcategory") verbet tilhører.  Gjør denne endringen etter mønster fra grammatikk1 
for engelsk fra forelesning 11. (Finnes i mappen /projects/nlp/inf2820/fcfg/forelesn_11). Vi vil ha med 
verb både i preteritum (fortid), som sover, og presens (nåtid), som sov. 
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Hint: I valg av navn på trekkverdier kan det være lurt å se på hva de kalles i Scarrie siden vi etter hvert 
skal kople det vi gjør her sammen med Scarrie-lekiskonet (jfr del 3) 

B.	Bestemte	og	ubestemte	substantiv	(1	poeng)	
I my.cfg måtte vi innføre forskjellige kategorier for substantiv i bestemt og ubestemt form. I en 
trekkgrammatikk er det naturlig å ha én kategori for substantiv, og så et trekk for bestemthet. Gjør 
denne endringen. 
 
Vi vil også utvide grammatikken med determinativer som går sammen med bestemte substantiv: det 
barnet, dette barnet. Her er det viktig at grammatikken ikke overgenererer. (Ikke: et barnet eller det 
barn.) Husk også at et substantiv i bestemt form entall kan utgjøre en hel NP, mens et substantiv i 
ubestemt form entall ikke (alltid) kan det. (Det kan være naturlig å innføre et mellomnivå – Nom  eller 
N'- mellom N og NP.) 

C.	Flere	substantiv	(2	poeng)	
I my.cfg begrenset vi oss til substantiv i intetkjønn ("nøytrum") i entall. Vi skal nå også ta med 
substantiv i andre kjønn: hankjønn ("maskulinum"), f.eks. bil, hund, gutt, kontrakt, og hunkjønn 
("femininum"), f.eks. jente, hytte, and, gås. Som for intetkjønnsordene skal vi ha med både ubestemt 
form og bestemt form, som i bilen og hytta. 
 
Det er viktig å få riktig samsvar med determinativene, f.eks. et hus men ikke en hus. Men derimot en 
bil og ikke et bil eller ei bil og det skal være ei jente, ikke et jente. Tilsvarende for enhver/ethvert. 
 
Vi skal også ha flertallsformer av alle substantivene, både bestemte og ubestemte former og alle kjønn. 
For flertallssubstantiv skal vi ha med determinativene mange, noen, ingen, alle, de, disse. For hver 
determinativ, tenk igjennom hvilke former av substantivet det kan forekomme sammen med. Tenk 
også igjennom hvilke former av substantivet som kan utgjøre en hel NP og inkluder disse i 
grammatikken. 

D.	Adjektiv	(2	poeng)	
I my.cfg har vi med adjektiv i NP-ene. Når vi legger til substantiv av flere kjønn og tall, må vi sørge 
for at adjektivene samsvarer med substantivene. Det heter et stort hus, men en stor gutt, ei stor jente 
og mange store hus. Med de bestemte heter det det store huset, den store jenta, de store husene.  
 
Vi sier at adjektiv i norsk har to bøyninger, sterk og svak. Med sterk bøyning blir det forskjell på 
entall (stor/stort) og flertall (store) og i entall blir det forskjeller mellom kjønn. Det er den sterke 
bøyning som modifiserer ubestemte substantiv. I den svake bøyningen blir det ingen forskjeller 
(store). Denne går sammen med de bestemte substantivene (det store huset, den store jenta, de store 
husene). 
 
Bruk trekk for å få en riktig behandling av adjektiv som modifiserer substantiv. 

E.	Pronomen	(2	poeng)	
Vi skal utvide grammatikken med personlige pronomen, som jeg, meg, du, deg, han, ham, hun, henne, 
den, det, vi, oss, dere, de, dem. Disse kan utgjøre en hel NP som i setningen Jeg liker deg. Her må vi 
passe på å få riktig form på riktig plass.  Det går ikke å si Meg liker deg eller Jeg liker du. 
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F.	Predikative	adjektiv	(2	poeng)	
Vi skal gjøre en utviding av grammatikken. Vi vil ha med VP som består av verbet være etterfulgt av 
et adjektiv.  Også her er det samsvar i norsk.  Det heter 

Et hus er stort 
Bilen er stor 
Jenta var stor 
Mange hus var store 

En kan ikke si 
Huset er store 
Bilen var stort 
osv. 

 
Legg denne konstruksjonen til grammatikken og bruk trekk til å sørge for riktig samsvar. 
 
Du kan teste grammatikken med test fra test_cfg_py3.py (i mappa innlev_3) tilsvarende som vi gjorde 
for pp.cfg på innleveringssett 3. Bruk eksemplene fra fila fcfg_testset.txt i mappen innlev_4. 
 
Innlevering: Den utvidete grammatikken norsk.fcfg. Resultatet av utskrift med kjøring med 
test_cfg_py3.py sammen med fcfg_testset.txt. 

Del	3	Trekkbasert	grammatikk	med	stort	leksikon	(4	poeng)	
Oppgaven nå er å utvide grammatikken norsk.fcfg med ord fra scarrie-leksikonet. Dette blir litt 
tilsvarende som når vi utvidet my.cfg med ord fra scarrie-leksikonet i innleveringssett 3. Vi har laget 
en fil fcfg_scarrie_parser_py3.py (finnes i mappen innlev_4.) Denne lager en fcfg-grammatikk og 
fcfg-parser for en mini-grammatikk sammen med det store scarrie-leksikonet. (Husk du må kopiere 
ned mappa scarrie og legge fila i den.) Den vil overgenerere sterkt. Du kan skifte ut mini-
grammatikken med din egen grammatikk norsk.fcfg. Så må du tilpasse rutinen rules_from_word til å 
virke sammen med grammatikken. Du kan få noe hjelp fra løsningen av oppgave 4 på innleveringssett 
3 som du finner i /projects/nlp/inf2820/innlev_3/loesninger/cfg_innlev_3_4_loesning.py 
 
Innlevering: Den modifiserte fcfg_scarrie_parser_py3.py. Viss grammatikkreglene ligger i egen fil, 
skal også den leveres. 

Appendiks:	Tegning	av	trær	med	trekkstukturer	
Kommandoen t.draw(), som vi brukte for cfg-trær, virker også for fcfg-trær. Det samme gjelder 
kommandoen draw_trees(*trees) for trees en liste av trær (Se tidligere oppgavesett 5 for denne). Men 
det brukes en font med variabel bredde, noe som gjør trær med trekkstrukturer vanskelige å lese. Vi 
har greid å lage en provisorisk løsning ved å endre noe på en kopi av fila draw.trees. Hvis du legger 
fila mono_tree.py (fra innlev_4) i arbeidsmappa di (scarrie), skal forhåpentligvis følgende virke 
 

>>> from mono_tree import draw_mono_tree 

>>> draw_mono_tree(t)     # for et tre, t 

 

>>> from mono_tree import draw_mono_trees 

>>> draw_mono_trees(*ts)     # for en liste av trær, ts 

 
SLUTT 


