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Tentamen består av två delar. Till del 1 (uppgift 1-5) är inga hjälpmedel tillåtna. Till del 2 (uppgift 

6-10) får kursboken Speech and Language Processing av Jurafsky och Martin användas. Lämna in 

del 1 i separat konvolut innan du tar fram boken och fortsätter med del 2. 

 

Utbytesstudenter får ha med sig lexikon (på både del 1 och del 2), och skriva tentan på engelska om 

så önskas. 

 

För att bli godkänd måste du ha minst 12 poäng på del 1, och minst 25 poäng totalt.  Eventuella 

bonuspoäng får tillgodoräknas på del 2 på tentan. Betygsgränserna är enligt följande på hela tentan: 

A: 45 poäng och uppåt, B: 40-44 poäng, C: 35-39 poäng, D: 30-34 poäng, E: 25-29 poäng, Fx: 24.  

 

 

Del 1: Teoretiska uppgifter (20p) 
Skriv korta svar på dessa fem frågor; en riktlinje är max två sidor för hela del 1. 

 

1. I kursen har vi tittat på några metoder för att göra ordklasstaggning av en text. Men varför 

behöver man egentligen ta reda på ett ords ordklass? Nämn två språkteknologiska 

(slutanvändar-)tillämpningar där det är viktigt att ta reda på ordklasser. Förklara vad 

informationen om ordklasser används till i respektive tillämpning. (4p) 

 

 

2. Antag att vi har ett svenskt korpus på 10 miljoner ord, och nu vill skapa en trigrammodell av 

svenska språket. Förklara vilka beräkningar man bör göra. (4p) 

 

 

3. I svenskan finns det gott om uttryck som består av tre eller flera ord, till exempel  ”på grund 

av”, ”det vill säga”,  ”en droppe i havet”, ”och så vidare”, och så vidare. Antag att ett 

program läser ett ord i taget från en text. Beskriv vad som händer med perplexiteten när 

programmet har läst två ord som ingår som början i ett sådant uttryck.  (4p)  

 

 

4. Förklara vad cosinusmåttet mäter, och hur detta mått beräknas. Ge även exempel på en 

tillämpning där cosinusmåttet kan användas. (4p) 

 

 

5. Maskinöversättning var ett av de tidigast studerade språkteknogiska problemen. Ge fyra 

exempel på egenskaper hos språk som gör maskinöversättning till ett mycket svårt problem. 

(4p)  

 

 



 

  



Del 2: Problemdel (30p) 
Skriv helst maximalt 1 sida per uppgift. 

 
6. Du har fått i uppdrag att köpa in ett system för textsammanfattning som ska användas på 

det företag du arbetar på. Det finns tre tänkbara system: A, B och C. För dessa tre system 

kan du få evalueringslicenser som varar en månad. Beskriv hur du bör gå tillväga för att 

under denna månad utvärdera de tre systemen. Använd begrepp från kursen på en initierat 

sätt i din förklaring. (6p)  

 

 

7. (a) Förklara hur ett avståndsmått mellan ord (dvs en metrik) kan användas vid framtagning 

och rangordning av rättelseförslag till felstavade ord.   

 

(b) Swype är en teknik för inmatning av ord på pekskärmar. Idén är att man skriver ordet 

genom att dra fingret över tangentbordet fram till den bokstav man vill skriva och sen vidare 

till nästa, se figuren.   

 
 

Jämför en lämplig felstavningsmetrik för ord skrivna med Swype med en metrik för ord 

skrivna på vanligt tangentbord. Beskriv likheter och skillnader.  (6p) 

 

 

8. Det svenska ordet ”student” kan referera antingen till en man eller till en kvinna. 

Avdelningen för genusstudier vill ha en maskininlärningslösning för att kunna färglägga 

texter automatiskt och markera förekomster av ordet ”student” med rött eller blått 

beroende på om en man eller kvinna åsyftas. Hitta på och beskriv en metod för att lösa 

problemet. Använd många maskininlärningstermer på ett initierat sätt, t.ex. träningsdata, 

testdata, (un)supervised learning, överinlärning, särdrag, m.m.  (6p)  

V.G.VÄND! 



 

 

9. Många skribenter har svårigheter med att veta när man ska skriva ”dem” och när man ska 

skriva ”de”, och förväxlar därför formerna när de skriver. Förklara hur man skulle kunna 

använda Transformation Based Learning (TBL) för att rätta sådana grammatikfel. Du 

förutsätts ha tillgång till ett korpus där alla användningar av ”de” och ”dem” är markerade 

antingen som ”korrekt” eller ”felaktig”. Beskriv de olika stegen som algoritmen genomför. 

(6p) 

 

 

10. Automatisk avstavning är en viktig språkteknologisk tillämpning, speciellt för dagstidningar 

som har smala spalter. Antag att du har tillgång till en avstavningsordlista med ungefär 

100000 svenska ord. där alla tänkbara avstavningspunkter i varje ord är angivna med binde-

streck, till exempel: fi-lo-so-fi. Beskriv hur man med hjälp av avstavningsordlistan kan skapa 

en gömd markovmodell (HMM) som givet ett ord producerar alla avstavningspunkter. 

Beskriv speciellt vilken statistik du tänkt använda och vad tillstånden i markovmodellen 

motsvarar.  (6p)  

 

 

 


