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1. Till exempel: I en regelbaserad grammatikkontroll typ Granska krävs att systemet tar ut 

ordklasser för att kunna avgöra vilka regler som är tillämpbara. Fråga-svarssystem typ 

Watson (datorprogrammet som vann Jeopardy) måste ta ut ordklasser för att kunna parsa 

frågan och se vad som efterfrågas. 

 

2. Se boken, kap 4.2. För att trigrammodellen ska bli praktiskt användbar behövs även någon 

typ av smoothing (kap 4.5). 

 

3. Perplexiteten är två upphöjt till entropin, vilket innebär att i en process som läser ett ord i 

taget i en mening är perplexiteten förväntade antalet ord som kan följa. När det 

sammansatta uttrycket börjar är perplexiteten "normal". Men efter att man läst det första 

ordet sjunker perplexiteten eftersom första ordet ofta ingår just i det sammansatta uttrycket. 

Efter två ord sjunker perplexiteten kraftigt. Till exempel är det efter "gott nytt" nästan säkert 

att ordet "år" ska följa, vilket innebär att perplexiteten i det läget är nära 1. 

 

4. Cosinusmåttet mäter likhet mellan meningar eller texter. Två texter representeras som 

ordvektorer u och v, och cos(u,v) beräknas då som u∙v/(|u|∙|v|). Cosinusmåttet används 

typiskt i information retrieval, sökmotorer och dylikt. 

 

5. Se boken kap 25.1, eller föreläsningsbilderna.  

 

6. Vi antar att sammanfattningsprogrammen är sådana som väljer ut meningar ut originaltexten 

(vilket är troligt, eftersom övriga approacher har visat sig inte fungera bra). Man bör välja ett 

antal referenstexter och låta flera olika mänskliga bedömare sammanfatta texterna genom 

att välja ut meningar från dessa. Vid utvärdering kan man nu studera om skillnaden i resultat 

mellan ett givet program (säg A) och en mänsklig sammanfattare är större än skillnaden i 

resultat de mänskliga sammanfattarna sinsemellan. Man kan även studera precision och 

recall gentemot de meningar som samtliga mänskliga sammanfattare valde ut. 

7. (a) Ett sätt att ta fram rättelseförslag är att generera alla korrekta ord som har avstånd 

mindre än en viss konstant till det felstavade ordet. Man kan sedan rangordna förslagen 

genom att presentera dem från mindre till större avstånd.    

(b) Metriken kan vara ganska lik, till exempel bör en bokstav kunna bytas mot en närliggande 

bokstav på tangentbordet till låg kostnad (dvs litet avstånd).  Dessutom bör ord som har en 

inskjuten bokstav (eller flera) som ligger på rät linje på tangentbordet mellan omgivande 

bokstäver ha ett litet avstånd. 

 

8. Man bör först gå igenom en massa texter av den typen som Avdelningen för genusstudier är 

intresserade av (t.ex. artiklar). Ur dessa texter tar man ut meningar som innehåller ordet 

”student” och låter en mänsklig bedömare märka upp förekomsterna med ”Kvinna” eller 

”Man”. Man bestämmer sig sedan för hur stor del av kontexten kring ordet som är viktigt för 

att bestämma genus på den person som åsyftas; några ord, samma mening, eller rentav flera 

meningar runt ordet. Man bör antagligen filtrera bort icke-innehållsbärande ord (som till 



exempel ”och” och ”att”, men däremot inte ”han”, hon”, och så vidare). För att undvika 

överträning kanske man även vill ta bort väldigt specifika ord, som ”natriumhypoklorit”. Man 

delar sedan in datamängden i träningsmängd och testmängd, och väljer metod beroende på 

om man tror att ordföljd är viktigt för problemet eller ej. En tänkbar metod i det senare fallet 

är att använda en bag-of-words-approach och Naive Bayes.  

 

9. Vi antar att alla ord är taggade med ordklass, och att det dessutom finns en tagg 

Pronomentyp som kan anta värdena ”subjekt” eller ”objekt” eller ”-”. Man får sedan pre-

processa korpuset och sätta Pronomentyp till ”subjekt” om ordet är ”de” och användningen 

är taggad som korrekt, eller om ordet är ”dem” och användningen är taggad som inkorrekt 

(och motsvarande för Pronomentyp=objekt). Det måste finnas en regelmall av typen ”Sätt 

pronomentyp till X om kontexten är K”. En regel som till exempel kommer att genereras är 

”Sätt pronomentyp till ’objekt’ om föregående ords ordklass är en preposition”. Man kan 

sedan använda de genererade reglerna på en text för att antingen rätta eller signalera 

”de/dem”-fel. 

 

10. De gömda tillstånden i HMMen kommer att representera stavelser, och observationerna 

kommer att bestå av bokstäver. En bra början är att först processa ordlistan och lägga till 

orden även i bestämd form, plural, osv. (dvs lägg till ”stols”, stol-en”, ”stol-ar”, ”stol-ar-na” 

osv.). Om man får med några inkorrekta former (t.ex ”krock-er”) så gör det ingenting, 

eftersom vi bara vill använda modellen för avstavning (och det är dessutom bra att kunna 

avstava även felstavade ord). Från den utökade ordlistan kan vi generera sannolikheter för 

tillståndsövergångarna. Man måste också se till att det finns tillståndsövergångar med 

nollskild sannolikhet från sista stavelsen av varje ord i ordlistan till början av varje annat ord i 

ordlistan (för att klara av sammansatta ord). I den färdiga modellen kommer ”filmer” 

avstavas som ”film-er” snarare än ”fil-mer” eftersom sannolikheten att sista stavelsen är ”er” 

kommer att vara stor. 


