
  

Tentamen för DH2418, Språkteknologi, 2008-10-22, kl. 9-13  
Tentan består av 10 frågor. Totala poängsumman är 50 poäng. Tentan består av två delar. 
Inga hjälpmedel på del 1 av tentan. På del 2 får boken Speech and Language Processing 
av Daniel Jurafsky & James H. Martin användas. Utbytesstudenter får ta med sig lexikon, 
och använda engelska exempel om det behövs. Eventuella bonuspoäng intjänade under 
2008 kommer att adderas till dina tentapoäng. Lämna in del 1 i separat konvolut innan du 
tar fram boken och fortsätter med del 2.  

Betygsgränser 
För att bli godkänd måste du ha minst 15 poäng på del 1 inkl. bonuspoäng. 
Betygsgränserna är enligt följande på hela tentan: E: 25-29 poäng, D: 30-34 poäng,  
C: 35-39 poäng, B: 40-44 poäng, A: 45-50 poäng.  

Del 1: Teoretisk del (20 poäng)  
Skriv korta svar på dessa frågor, max 2 sidor totalt på denna del.  
 
1. Informationssökning (4 poäng) 
Google använder PageRank för att förbättra sökresultaten. Förklara PageRank med ord. 
Vad försöker man modellera och hur beräknas det? 
 
2. Språkgenerering (4 poäng) 
Språkgenerering är ofta mycket svårare än man tror. Varför? Bygg ditt svar på en 
diskussion om generering inom någon eller några av de språkliga nivåerna morfologi, 
syntax, semantik, diskurs eller pragmatik.  
  
3. Ordklasstaggning (4 poäng) 
I kursen har vi sett en första ordningens HMM (gömd markovmodell) för 
ordklasstaggningsproblemet. 
 
a) Förklara varför det kallas ”modell”. Vad är det som modelleras? 
b) Vilket antagande bygger denna modell på? 
c) Vad motsvarar tillstånd och signaler i denna modell? 
 
4. Morfologi (4 poäng) 
I svenskan finns det olika mekanismer för att skapa nya ord. Beskriv en viktig mekanism, 
och ge ett språkligt exempel på hur den fungerar. Ange dessutom vilken typ av ord som 
inte berörs av denna nybildningsmekanism, och ge några exempel på ordklasser som inte 
berörs av nybildning i svenska språket.  
 
5. Flertydighet (4 poäng) 
Flertydighet anses av många vara ett av språkteknologins kärnproblem. Välj ett exempel 
på flertydighet som kan hanteras med dagens standardmetoder, välj också ett exempel 
som är betydligt svårare att hantera. Resonera kort om dessa två exempel, och förklara 
den grundläggande skillnaden mellan de två problemen. 



  

Del 2: Problemdel (30 poäng)  
Tänk på att även goda försök kan ge poäng. Skriv helst maximalt 1 sida per uppgift.  
 
6. Mänskliga resurser (5 poäng) 
Du är projektledare på ett språkteknologiskt företag, och ni har precis anställt en kunnig 
lingvist för ett halvårsprojekt. Ni har en kräsen kund som tvivlar på att den programvara 
som skall utvecklas kommer att lyckas känna igen namn av olika typer i webbtexter. 
Projektets mål är alltså att bygga en namnigenkänningstaggare (named entity tagger). 
Vilka arbetsuppgifter skulle du ge lingvisten? Tänk på att de skall vara rimliga att utföra 
under projektperioden. 
 
7. Utvärdering (5 poäng) 
Du har blivit ombedd att utvärdera en ordklasstaggare som måste tränas på en mängd 
exempel, men hur taggaren i övrigt fungerar är inte intressant för din uppdragsgivare. Till 
ditt förfogande har du ett litet och inte outtröttligt team av lingvister. Du ska nu övertyga 
din uppdragsgivare om att du kan genomföra en effektiv och tillförlitlig utvärdering. Hur 
skulle du utvärdera denna taggare så att du utnyttjar det lingvisterna producerar väl? Hur 
skulle du gå tillväga för att uppskatta hur bra det resultat ordklasstaggaren får i 
utvärderingen egentligen är? 
 
8. Informationssökning och maskininlärning (8 poäng). 
En investmentbank tror sig ha kommit på ett idiotsäkert sätt att tjäna pengar: genom att 
studera vad som skrivs om ett företag på internet just nu tänker de att man borde kunna 
avgöra om det är bra att köpa eller sälja aktier i företaget. 
 
Banken har av någon outgrundlig anledning obegränsat med pengar, vilka de delvis 
använder för att köpa datorkraft och minnesutrymme. De har sparat historiska kursdata 
och mycket stora delar av nätet (främst ekonomiska nyheter) vid flera tillfällen. 
 
De vill nu att du ska konstruera ett automatiskt system som signalerar när det verkar bra 
att köpa och sälja aktier i något av alla bolag. 
 
Hur går du tillväga för att göra en enkel kategorisering med hjälp av vektorrumsmodellen 
från informationssökning? Hur tar du fram tränings- och testmängd? Förklara kopplingen 
mellan sidor, företag och kursdata. Hur konstruerar du en representation för varje företag 
utifrån de texter som behandlar det? Använd en enkel kategoriseringsmetod för att 
signalera vilka företag som är intressanta att köpa, vilka som bör säljas, samt vilka som 
inte är intressanta just nu. Hur appliceras din algoritm när du får nya texter som beskriver 
situationen just nu? 
 
 

Vänd! 
 



  

9. Grammatikkontroll (6 poäng) 
Språkrådet rekommenderar att man använder formerna ”de” och ”dem” istället för att 
enbart använda den talspråkliga formen ”dom” för dessa två pronomenformer när man 
skriver text. Meningar som ”Jag gav bollen till dom” skall rättas till ”Jag gav bollen till 
dem” och ”Jag gav henne dom tre bollarna” skall rättas till ”Jag gav henne de tre 
bollarna”. Beskriv kortfattat hur du skulle angripa problemet med antingen regelbaserade 
metoder eller maskininlärning. Resonera också kort om hur du skulle konstruera din 
metod för att hantera att en del användare vill ha maximal täckning medan andra vill ha 
maximal precision. 
 
10. Namnmatchning (6 poäng) 
I namnmatchningsproblemet får man ett egennamn x och en lista med möjliga namn. 
Målet är att hitta det namn i listan som bäst överensstämmer med x (om det finns något 
namn som liknar x). 
 
Problemet förekommer i olika tillämpningar, och beroende på tillämpning måste det lösas 
med olika metoder. Beskriv kortfattat hur problemet bör angripas i följande två fall: 
 
Tillämpning 1: Stödsystem för nummerupplysningen. Den som ringer säger ett namn x 
som telefonisten ska matcha mot telefonkatalogen. 
 
Tillämpning 2: Bibliometrisk matchning. Indata här är en forskningsartikel och KTH:s 
personalförteckning. Problemet är att matcha artikelns författare mot 
personalförteckningen. 
 
I båda fallen kan det vara så att det inte finns någon bra matchning, och i så fall ska 
algoritmen säga det. 
 


