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Forord

Denne avhandlingen ville ikke eksistere per dags dato hvis det ikke hadde
vært for min veileder, Stephan Oepen. Ikke bare han er professor, men også
en fantastisk pedagog, en sjelden kombinasjon i våre dager. Stephan gjorde
det mulig for meg å virkeliggjøre mitt ønske om å skrive om det som opptok
meg mest. Jeg vil takke Stephan Oepen for en fantastisk støtte gjennom hele
prosjektet, for å være der for meg hele veien ut.

En stor takk til Emily M. Bender. Selv om det var kun et virtuelt beskjent-
skap fikk jeg utrolig mange gode oversjøiske råd og mulighet for å føre dis-
kusjoner som bidro til det endelige resultatet. Jeg er evig takknemlig for all
tiden Emily brukte på meg.

Jeg vil takke mannen min, Sergey Migalnikov, for hans støtte på hjemmeba-
nen. For hans forståelse for mitt 95% fravær hjemmefra. For tilrettelegging
av hverdagen vår til en så krevende situasjon. Og takk for at du støttet meg
på slike dager når alt virket bare trist og grått.

Jeg vil takke min venn, Frederik Rønnevig for hans store hjerte. Det ville vært
helt utrolig vanskelig uten hans hjelp og støtte. For allt tiden han hadde for
meg. For hans tilbakemeldiger på norsken min.

Jeg vil takke en venn av meg, Tore Westbye. For hans ærlige tilbakemeldinger
om tilgjengelighetsgraden av formidlingsevnen min.

Jeg vil takke alle mennesker som jeg har møtt i livet mitt. Enten de var klar
over det eller ikke, men de har bidratt til at jeg er blitt den jeg er per i dag.

Jeg er evig takknemlig til Slava, for at jeg fikk bli kjent med ham. Under
hans korte liv rakk han å lære meg det viktigste: livet er ikke en kladd. Man
får ikke en sjanse til for å gjøre om feilene sine. Gi deg hen til nåtiden. For
det er i nåtiden vi lever, vi lever verken i fortiden eller fremtiden. Ikke fysisk
sett i hvert fall. Gjør det beste ut av alt du gjør og det her og nå.
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Kapittel 1

Introduksjon

1.1 Bakgrunn og motivasjon
Alt begynte med de valgene jeg har gjort for en del år siden: da jeg bestemte
meg for å spesialisere meg innenfor datalingvistikken. Kursene jeg har vært
gjennom, som resulatat av dette valget, utgjorde forberedelsesprosessen på
vei mot denne avhandlingen. Avhandlingens tema er russsisk ordrekkefølge
og analyse av den innenfor formalisert syntaktisk teori ved hjelp av dataling-
vistiske verktøy.

Kompleksitetsnivået av formidlingen stiger gradvis slik at leseren får byg-
get basiskunnskapsnivå ved og gjennom lesingsprosessen. Blant annet blir det
gitt en innføring i kontekstfrie språk også kalt frasestrukturgrammatikker,
samt modeller for syntaktisk analyse av naturlige språk. Den generelle teori-
en for unifikasjonsgrammatikker blir gennomgått. Leseren får en innføring i
trekkstrukturunifikasjon og restriksjonsbaserte grammatikker, og datastruk-
turer for parsing av denne typen grammatikk. Helt til slutt blir det gjennom-
gått hvordan syntaktisk og semantisk informasjon kodes ved hjelp av disse
grammatikkene.

Det finnes flere restriksjonsbaserte grammatikker. Blant dem er Hode-
dreven frasestrukturgrammatikk (Head-driven Phrase Structure Grammar -
eng.) eller HPSG [30], [7], [11]. Denne formalismen brukes for prosessering av
naturlige språk. Det har blitt utviklet og implementert grammatikker for en
rekke språk, men til min forundring lyktes jeg ikke med å finne implementerte
grammtikker innenfor denne formalismen for russisk. Kun med støtte i form
av teoretisk forarbeid1 startet jeg dette prosjektet i et håp om at mitt arbeid
kan tjene som utgangspunktet for mine etterkommere i dette feltet.

1Tanja Avgustinova har utviklet grammatikk for russisk. Også Karel Oliva har arbeidet
med det. Eventuelle implementasjoner som de måtte ha gjort, har ikke blitt publisert.
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1.2 Mål og forskningsspørsmål
Målet mitt i avhandlingen var å finne ut hvordan fri ordrekkefølge kan ana-
lyseres i HPSG-formalismen. Et hovedspørmål jeg var mest opptatt av var
hvorvidt denne formalismen kunne tilpasses russisk. Et annet spørsmål som
opptok meg var om det i det hele tatt finnes en rigid ordfølge i en russisk
setning siden språket regnes som et språk med fri ordrekkefølge.

Har morfologi påvirkning på syntaks? Og hvis så, i hvor stor grad påvirker
morfologi syntaks?

Flertydighetsgraden er høyere i russisk enn i de fleste europeiske språk. I
hvilken grad kan kasus og fri ordrekkefølge bidra til flertydighet?

1.3 Brukte metoder
I forarbeidsfasen og hele tiden under arbeidsprosessen ble boken til Pollard
og Sag [30] til min “Bibel”—en grunnstein eller et utgangspunkt for å kunne
gjøre testing av en datalingvistisk hypotese. En empirisk og datalingvistisk
tilnærming ble brukt til analyse av ordrekkefølge i en russisk setning.

HPSG-teorien formalisert ved hjelp av frasestrukturgrammatikker og uni-
fikasjonsgrammatikker og typete trekkstrukturer utgjorde det teoretiske fun-
damentet i arbeidet mitt.

Lingvistisk kunnskapsbygger (Linguistic Knowlege Builder -eng.) eller
LKB [11] og LinGO (Linguistic Grammars Online-eng.) Grammar Matrix
[6] utgjør et uviklingsmiljø som jeg brukte for testingen av min hypotese
hvor den formaliserte HPSG-teorien er kodet ved hjelp av typebeskrivelses-
pråk [20], [21]2.

Mine teoretiske idéer ble validert og også utviklet videre ved å utvikle
grammatikk hvor ikke bare ett fenomen i ett domene ble tatt i betraktning.
Fenomenet ble skjekket mot andre fenomener som spiller inn på et og samme
tidspunkt. Det er ikke mulig å teste en syntaktisk hypotese uten å ta hensyn
til komplekse setninger. På den måten kan vi visualisere samspill mellom
interfererende fenomener.

1.4 Hovedresultater
Hovedresulatatet av mitt arbeid er at det ble skapt et fragment av russisk
grammatikk som kan utvides videre for bruk i prosessering av naturlige språk,

2Mer utfyllende informasjon om LKB og LinGO Grammar Matrix vil bli gitt i kapittel 4
på side 43.



1.5. OPPBYGGING AV AVHANDLINGEN 11

innenfor teoretisk grammatikkforskning generelt og anvendt syntaksforskning
spesielt. Den implementerte grammatikken kan også videreutvikles blant an-
net for bruk i dialogsystemer, maskinoversettelse, kontroll av grammatikk
osv. Sagt med andre ord, den kan ha språkteknologisk anvendelse.

Grammatikkutvikling er en prosess som gjerne kan ta flere år. Av den
grunn måtte jeg innskrenke omfanget av arbeidet mitt. Trekk som ikke på-
virker ordstilling av en russsisk setning er for eksempel ikke med. I tillegg
betrakter jeg kun hovedsetningen, da rekkefølgen i bisetningen er den samme
som i hovedsetningen.

Det som Matrix leverer som startgrammatikk3 var ikke tilstrekkelig. Den
frie ordstillingsmodulen i Matrix måtte utvides. Sagt med andre ord, den
analysen man finner i LKB og Matrix viste seg å være utilstrekkelig for
analysen av en russisk setning. En ny mekanisme måtte tas i bruk som blant
annet kalles “argumentkomposisjon”4

1.5 Oppbygging av avhandlingen
Avhandlingen består av to hoveddeler. Den første delen av avhandlingen gir teore-
tisk datalingvistisk grunnlag—kapittlene 2, 3, og 4. Kapittel 2 gir innføring i grunn-
legende datalingvistikk og dens verktøy. Kapittel 3 gir kort innføring i HPSG-
formalisme for nybegynnere i datalingvistikken. Kapittel 3 gir oversikt over ressur-
ser og rammeverk brukt i avhandlingen.

Den andre delen om utvikling og implementering av russisk grammatikk er
kapittlene 5, 6, 7. Kapittel 5 gir innføring i russisk deskriptiv grammatikk. Her blir
presentert kun de fenomenene som har fått gjenspeiling i prosjektet mitt. I kapittel
6 ser vi på disse fenomenen i lyset av HPSG-formalisme. I kapittel 7 vil bli gitt
beskrivelse av Matrix-implementasjon av analysen forestått i kap. 6.

Kapittel 1.

Er dette kapittlet leseren leser nå.

Kapittel 2.

Gir definisjoner av begreper fra diskret matematikk, datalingvistikk og
logikk: kontekstfrie språk, unifikasjon, trekkstrukturer, utypet trekkstruktur,
utypet subsumpsjon. Leseren får kjennskap til slike begreper som parser,
parsetre, og attribut-verdi-matriser

3Og her mener jeg versjonen av Matrix fra desember 2007. Siden den tiden har utviklere
lagt inn flere moduler enn det jeg har i min versjon.

4Også kalt “verbkluster” og “skrambling”.



12 KAPITTEL 1. INTRODUKSJON

Kapittel 3.

Presenterer en teori som HPSG har sitt opphav i. Viser mangfold av teorier
og plasserer HPSG inn i dette. Kapittelet gir en kort oversikt over HPSG-
formalismen: typehieraki, typete trekkstrukturer, prinsipper og skjemaer.
Kun ett begrenset antall prinsipper og skjemaer får sin plass her.

Kapittel 4.

Implementeringsverktøy blir presentert: Lingvistisk Kunnskapbygger,
LinGO Grammar Matrix - et kjerneverktøysett benyttet i grammatikkutvik-
ling. Leseren får kjennskap til Type-Beskrivelsesspråk, eksempler presenteres
først i Type-Beskrivelsesnotasjon, så i attributt-verdi-matrise-notasjon.

Kapittel 5.

Syntaks i en russisk setning blir presentert. Teoretisk innledning til russisk
kanonisk ordfølge. Utforming av en syntaktisk hypotese om russisk setnings-
struktur. Det vil bli presentert konstituentrekkefølge i hovedsetningen. Vi
skal se på verbets argumentstruktur og nærmere på verb som tar setninger,
subjunksjonsfraser, infinitt verbalfrase og finitt verbalfrase som komplemen-
ter. Vi skal se på setningsposisjon til substantiver, adjektiver, preposisjoner
i en hovedsetning, samt adjunktsposisjon i hoved- og bisetning.

Kapittel 6.

Data presentert i kapittel 5 blir sett i lys av HPSG-teorien. Det vil bli gitt
basisanalyse av hovedseting i russisk og eksempler som visualiseringshjelpe-
middel. Hvordan kjerne HPSG-maskineriet kan tilpasses russisk ordrekkeføl-
ge, dvs. hvordan basis konstruksjonstyper (aka mekanismer) og deres samspil
med leksikalsk informasjon kan brukes for russisk.

Kapittel 7.

Implementasjon i Matrix ut i fra hva det ble sagt både i kapittel 5 og 6.
Deskriptivgrammatikkdata og HPSG-analyse stadtfestet i koden. Eksempler
vil bli gitt parallelt med koden skrevet i Type Beskrivelsesspråk.

Kapittel 8.

Her vil det bli gitt en oppsummering av det som ble gjort og oppnådd som
hovedresultat. Eventuell videreutvikling av den implementerte grammatikken
vil bli drøftet i forhold til det som må tas hensyn til, men som av hensyn til
avhandlingens omfang ikke ble gjort.
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Appendiks A

Språkrådets anbefaling av transkripsjon av russiske bokstaver.

Appendix B

Her finner leseren en systematisk samling av setninger. Inneholder testdata
valgt for hypotesetesting. I tabellen finner man antall parsetrær enhver set-
ning har.

Appendix C

Her finner leseren koden fra filene i den implementerte grammatikken.

1.5.1 Transkripsjon anbefalt av Språkrådet.

Jeg har valgt å gjengi russiske ord ved hjelp av det latinske alfabetet. Delvis
på grunn av et ønske om å lette leseprossessen for lesere, delvis for å unngå
store omgjøringer i Matrix. Da følgte jeg stort sett Språkrådets anbefaling
med et lite forbehold: bokstav “Ë, ë” velger jeg å gjengi som “e”. Grunnen til
det er at bokstaven E, e blir til Ë, ë bare under trykk. Altså i bunn og grunn
er disse to en og samme bokstav. Transkripsjon av øvrige bokstaver er i tråd
med Språkrådets anbefaling.
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Kapittel 2

Teoretisk bakgrund

Now one rather annoying thing about scholars is that they are
always using Big Words that some of us can’t understand...

“Well” said Owl, “the customary procedure in such cases
is as follows.”
“What does Crustymoney Proseedcake mean?” said
Pooh. “For I am a Bear of Very Little Brain, and long
words Bother me.”
“It means things to do.”
“As long as it means that, I don’t mind” said Pooh
humbly.

... and one sometimes gets the impression that those intimidating
words are there to keep us from understanding. That way, the
scholars can appear Superior, and will not likely be suspected of
Not Knowing Something.

Bendjamin Hoff
“The Tao of Pooh”

Jeg ønsker at denne avhandlingen skal være forståelig, ikke bare for dem
med bakgrunn i datalingvistikk, men for alle interesserte som for eksempel
språkstudenter, og i dette tillfelle studenter som er interessert i russisk. Av
den grunn vil jeg begynne med definisjoner som blir brukt i formelle gram-
matikker og prosessering av naturlige språk. Jeg er opptatt av å gi leserne
grunnleggende kunnskap om prosessering av naturlige språk og språkfenome-
ner knyttet til problematikken. Jeg er mindre opptatt av en presis matematisk
beskrivelse av metoder brukt i datalingvistikk for språkforskning, skjønt noen
ganger kan det være problematisk å være uten dem. Men uten grunnleggende

15



16 KAPITTEL 2. TEORETISK BAKGRUND

Betegnelse Forkortelse Eksempel
Nomen (NOM): mann, gutt, katt, siden, ulv
Artikkel (Det): en
Verb (V): gir, ser
Preposisjon (P): ved, av
Adjektiv (A): snill, gråtende

Tabell 2.1: Eksempel på syntaktiske kategorier

basiskunnskaper innenfor datalingvistikk vil det være problematisk om ikke
umulig å forstå hva dette arbeidet handler om.

2.1 Kontekstfrie språk

Før jeg forklarer hva Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) [30]
er, ønsker jeg å gi leserne innblikk i kontekstfri grammatikk (Context-Free
Grammar -eng.) som ofte blir kalt frasestrukturgrammatikk. Dette vil lette
forståelsen av HPSG-essensen og hvorfor vi ikke kan være den formalismen
uten. La oss se på et antall setninger:

(a) En snill mann gir en gutt en katt. (2.1)

(b) En snill mann som bor ved siden av oss gir en gutt en katt.

(c) En snill mann som bor ved siden av oss gir en gråtende gutt en grå
katt.

(d) En snill mann som bor ved siden av oss gir en gråtende gutt en grå
katt som ser ut som en ulv.

I tabellen 2.1 ser vi hvilke syntaktiske ordkategorier setninger består av. Så
danner en ordgruppe (som består av to eller flere syntaktiske kategorier) en
enhet eller en konstituent :

en snill mann (NP)
en grå katt, (NP)
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en gutt, (NP)
en gråtende gutt, (NP)
som bor ved siden av oss, (S)
gir en gutt en katt (VP)

Disse setningskonstituentene kaller vi fraser: nominalfrase (NP), verbalfrase
(VP), adjektivfrase (AP), preposisjonalfrase (PP). Frasen får sitt navn fra
leksikalsk hode (lexical head -eng.): den ordklassen denne leksikalske hoden
hører til vil frasen få sitt navn fra: nomen i NP, verb i VP, adjektiv i AP,
preposisjon i PP.

Sagt med andre ord, basisidéen bak begrepet “konstituent” er at ordgrup-
per danner konstituenter, eller fraser. Klasser av ord som bærer mening kalles
leksikalske kategorier: nomen (N), verb (V), adjektiv (A), preposisjon (P).
Det er kun leksikalske kategorier som er (og kan være) hoder i fraser. Her må
man skille mellom leksikalske og funksjonelle kategorier som, for eksempel,
subjekt, objekt, predikat. Mer om dette kommer jeg til å si i seksjon 2.2 på
side 21.

Først (i 1957) har Noam Chomsky [9] og litt senere ( i 1960) John Backus
[1][15] formalisert ideen om å basere en grammatikk på konstituentstruktur.
Chomsky mente at naturlige språk kan beskrives ved hjlep av kontekstfri
grammatikk. Her er definisjonen av kontekstfri grammatikk:

G = < T, N, S, R >

hvor

• T er et sett av terminale termer1 eller leksikon,

• N er et sett av ikke-terminale termer eller ordklasser,

• S er et start symbol (én av T),

• R er regler eller produksjoner.

Regler R er på form R → α, hvor α er sekvens av terminale termer og ikke-
terminale termer. Grammatikk G produserer språk L.

1Her må jeg innføre min egen terminologi siden terminologien kun eksisterer på engelsk
og passende ekvivalenter ikke finnes på norsk. Terminale og ikke-terminale symboler
er symboler som brukes til å bygge opp produksjoner (regler) i en formell grammatikk.
Mens terminale termer danner deler av strenger generert av grammatikken, tilsvarer ikke-
terminale termer til frasekategorer i grammatikken. Se på eksempel: NOM → tsjelovek,
hvor tsjelovek er terminal term, og NOM er ikke-terminal term. Se mer på http://en.
wikipedia.org/wiki/Nonterminal.
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En kontekstfri grammatikk definerer et formelt språk dvs. ett sett av alle
setninger (ordstrenger) som kan avledes ved hjelp av denne grammatikken.
Setninger som tilhører dette settet er grammatiske. De som ikke gjør det er
ugrammatiske.

Her er et eksempel på en liten russisk grammatikk

T = { tsjelovek, solntse, maljtsjiku, kota, darit, vstaet } (2.2)

N = { S, NOM, NP, VP, V }

S = S

R = { S → NP VP,

NP→ NOM,

VP → V NP,

VP → VP NP,

V → darit | vstaet,

NOM → tsjelovek | solntse | maljtsjiku | kota }

Vi kan for eksempel anvende regler fra denne kontekstfrie grammatikken og
da får vi følgende produksjoner:

S → NP VP

→ NOM VP

→ Tsjelovek VP NP

→ Tsjelovek verb NP NP

→ Tsjelovek darit NP NP

→ Tsjelovek darit NOM NP

→ Tsjelovek darit kota NP

→ Tsjelovek darit kota NOM

→ Tsjelovek darit kota maljtsjiku

Vi kan nå lage et parsetre. Den grammatikken G vi laget for russisk vil gi
et følgende parsetre:
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S

��
�
��

HH
H

HH

NP

Tsjelovek

VP

�
��
�

H
HH

H

VP
�� HH

V

darit

NP

kota

NP

maljtsjiku

(2.3)

Et slikt tre vil en parser gi ut som en utdata. En parser, dvs. en syntak-
tisk analyserer, er en prosess av analysering av ordsekvenser for å finne ut
grammatisk struktur i forhold til en gitt formell grammatikk, og i vårt tilfelle
grammatikk G som ble presentert tidligere. Parseren tar som indata en set-
ning/tekst og gir som utdata ett parsetre som kan brukes i slike dataprogram
som for eksempel applikasjoner for prossesering av naturlige språk.

Man skiller mellom en gjenkjenner (recognizer -eng.) og en parser (par-
ser -eng.). En gjenkjenner er et dataprogram som returnerer ett “Ja” hvis
setningen er tillatt innenfor en gitt grammatikk dvs. hvis setningen er i ett
sett produsert av grammatikken G 2.2 på forrige side og “Nei” hvis den ikke
gjør det. En parser, på en annen side, vil finne finne alle struktur som passer
til en gitt setning.

Lingvister har beskrevet grammatikken ved hjelp av konstituent struktur
eller frasestruktur og derfor er navnet frasestrukturgrammatikk. Setnin-
ger bygges rekursivt2 opp fra ord og mindre fraser.

Kontekstfri grammatikk er en enkel og presis mekanisme for å beskrive
hvordan større fraser i språket vårt bygges opp fra mindre fraser. Nøyaktighet
og enkelthet gjør denne grammatikken attraktiv for bruk i informatikkforsk-
ningen, men for bruk i prosessering av naturlige språk mangler konttekstfri
grammatikk et viktig trekk av naturlige språk, for eksempel, samsvar i kasus
og tall er vanskelig å ta hensyn til i en kontekstfri grammatikk for antall
frasestruktur-regler vil da øke drastisk:

(2.4)

R = { S → NP-sg VP-sg,

S → NP-pl VP-pl

NP-sg-nom → NOM-sg-nom,
2Rekursjon er en metode til å definere en funksjon: funksjon som blir definert brukes

i metoden selv. For eksempel er en av våre regler rekursiv: VP → VP NP. Vi definerer
VP-kategori ved hjelp av selve VP-kategori, dermed er VP-kategori rekusiv.
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NP-sg-dat → NOM-sg-dat,

NP-sg-akk → NOM-sg-akk,

NP-pl-nom → NOM-pl-nom,

NP-pl-dat → NOM-pl-dat,

NP-pl-akk → NOM-pl-akk,

VP-sg → V-sg NP,

VP-pl → V-pl NP,

VP-sg → VP-sg NP,

VP-pl → VP-pl NP,

V-sg → vidit|vstaet,

V-pl → vidjat|vstajut

NOM-sg-nom → tsjelovek-sg-nom|solntse-sg-nom|maljtsjik-sg-nom,

NOM-sg-dat → tsjeloveku-sg-dat|solntsu-sg-dat|maljtsjiku-sg-dat,

NOM-sg-akk → tsjeloveka-sg-akk|solntse-sg-akk|maljtsjika-sg-akk }

Jeg valgte å gjengi kun regler R i grammtikken G i eksempel 2.2 på side 18
dersom vi ville ta hensyn til samsvar. I steden for 6 regler får vi 17 og det-
te antallet vil øke dersom grammatikken vår blir mer komplisert. Dette vil
vi unngå. Det samme problemet møter vi når det gjelder subkategorisering
(valens): ekstra regler for intransitive, transitive, ditransitve verb ville øke
uterligere antall regler:

(2.5)

R = { VP-intr-sg → V-intr-sg,

VP-intr-pl → V-intr-pl

VP-tr-sg → V-tr-sg NP-sg-akk,

VP-tr-sg → V-tr-sg NP-pl-akk

VP-tr-pl → V-tr-pl NP-sg-akk,

VP-tr-pl → V-tr-pl NP-pl-akk,

VP-ditr-sg → V-ditr-sg NP-sg-akk NP-sg-dat,

VP-ditr-sg → V-ditr-sg NP-pl-akk NP-sg-dat,

VP-ditr-sg → V-ditr-sg NP-pl-akk NP-pl-dat,
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VP-ditr-sg → V-ditr-sg NP-sg-akk NP-pl-dat,

VP-ditr-pl → V-ditr-pl NP-sg-akk NP-sg-dat,

VP-ditr-pl → V-ditr-pl NP-pl-akk NP-sg-dat,

VP-ditr-pl → V-ditr-pl NP-pl-akk NP-pl-dat,

VP-ditr-pl → V-ditr-sg NP-sg-akk NP-pl-dat }

Løsningen på dette problemet er unifikasjonsgrammatikk : en utvidet kon-
tekstfri grammatikk som er slik at den kan brukes til modellering av naturlige
språk. Termen unifikasjonsgrammatikk er en felles term for så kalte begrens-
ningsbaserte formalismer (constraint-based formalisms-eng.) og blant disse
finner vi LFG (Lexical Functional Grammar -eng.) [13], HPSG (Head-Driven
Phrase-Structure Grammar -eng.) [30]. Ett felles trekk for dem alle er at en
kompleks formel beskrivelse av grammatiske enheter — ord, fraser, setninger
— gjøres ved hjelp av (Typet) Trekkstrukturer eller TFS (Typed Featu-
re Structure-eng.) [11] som representeres i form av AVM - Attribut Verdi
Matriser. Definisjonen av disse vil bli gitt i følgende underseksjon. Enda
ett felles trekk hos alle disse grammatikkene er unifikasjonsoperasjon : en
prossess av fletting og sjekking av grammatisk informasjon.

2.2 Utypet trekkstruktur

Trekkstruktur, eller attributt-verdi-matrise, består av et eller flere parsett:
attributt(er) og dens(deres) verdi(er). Parsett inneholder syntatisk og seman-
tisk informasjon om ord og fraser. En matrise er en rektangulær tabell av
elementer som er ordnet i rader og kolonner.

(2.6)
0 0 1
0 1 0
1 0 0


Matriser egnet veldigt godt for å registrere data som avhenger av mange
parametre. I lingvistikken brukes matriser hvor antall rader er én/flere og
antall kolonner er alltid 2.
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(2.7)

ATTRIBUTT1 verdi1
ATTRIBUTT2 verdi2
ATTRIBUTT3 verid3
.................. .......


På grunn av at i lingvistikken gjenspeiles trekkstruktur i de fleste tillfeller
i AVM-notasjon, betegner følgende begreper én og samme ting: “trekkstruk-
tur” og “attributt-verdi-matrise”. Likeså, betegner “trekk” og “attributt” ett og
samme konseptet. Attributter i en attributt-verdi-matrise er trekk og gram-
matiske funksjoner. Verdier er enten atomverdier eller kompleksverdier, dvs.
trekkstrukturer:

(2.8)


ATTRIBUTT1 verdi1

ATTRIBUTT2
[
ATTRIBUTT3 verdi3
ATTRIBUTT4 verdi4

]
... ...
ATTRIBUTT5 verdi5


Følgende AVM forteller oss at noe er 3. person singular. Det vil si at trekk
NUMBER har verdi sg og trekket PERSON har verdi 3 :

(2.9)
[
PERSON sg
NUMBER 3

]
I eksempel 2.9 har alle attributter atomære verdier. I eksempel 2.10 har at-
tributt AGREEMENT en kompleks verdi, dvs. de kan ha som verdier trekk-
strukturer:

(2.10)

CATEGORY np

AGREEMENT
[
PERSON sg
NUMBER 3

]

2.3 Utypet subsumpsjon

Som allerede var sagt, er trekkstruktur parsett av attributter og verdier. Gitt
to forskjellige trekkstrukturer, kan vi sammenligne informasjon som finnes i
dem. Et viktig begrep når det gjelder sammenligning av to trekkstrukturer
er subsumsjon:
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Et trekkstruktur F1 subsumerer et annet trekkstruktur F2, hvis og bare hviss
informasjonen som finnes i F1, finnes også i F2.

I de følgende to trekkstrukturer subsumerer den første strukturen den andre,
men ikke omvendt. All informasjon som finnes i den første, finnes også i den
andre, men den andre trekkstrukturen har i tillegg ekstra informasjon:

(2.11)
[
NUMBER sg

] [
NUMBER sg
PERSON 3

]
Følgende to trekkstrukturer subsumerer hverandre:

(2.12)
[
PERSON 3
NUMBER sg

] [
NUMBER sg
PERSON 3

]
Både i den ene og i den andre finnes det samme informasjon. I hvilken rekke-
følge står attributter spiller ingen rolle. I neste eksemplet, subsumerer ikke
den første trekkstruktur den andre. Husk at all informasjon i den første
må finnes i den andre trekkstrukturen, dvs. attributter NUMBER og GEN-
DER må finnes i den andre trekkstrukturen. Den andre strukturen mangler
GENDER-attributten. Og den andre trekkstrukturen subsumerer ikke heller
den første trekkstrukturen: all informasjon som finnes i den andre trekkstruk-
turen og det er NUMBER og PERSON må finnes i den første strukturen.
Den mangler PERSON-attributtet. Ingen av dem subsumerer hverandre:

(2.13)
[
NUMBER sg
GENDER masc

] [
NUMBER sg
PERSON 3

]
Begrep “subsumsjon” kommer vi tilbake til i seksjon 2.4

2.4 Unifikasjon

Unifikasjons operasjon [7] fletter sammen to trekkstrukturer (feature structu-
re-eng.) slik at vi får kun én struktur som inneholder informasjon fra begge
to. To strukturer kan unifiseres hvis informasjonen i dem er konsistent det
vil si at verdier til disse to trekkstrukturene er kompatible, eller med andre
ord ikke er motstridende. Unifikasjon består egentlig av alle trekk og verdier
spesifisert i begge to trekkstruktur. Unifikasjon er en fletting av trekkstruk-
turer. Og resultatet er ekvivalent med en union av restriksjoner (conjuction
of constraints - eng.):
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Unifikasjon av to trekkstrukturer F1 og F2 er den mest generelle
trekkstruktur F3 som subsumeres både av F1 og F2.

To trekkstrukturer med motstridende attributtverdier er umulig å unifisere.
Hvordan flettingen gjøres, kommer vi til å se ut av følgende eksempel på
neste side:

[
PHON string

]
(2.14)

Vi vil flette den ovenfor stående trekkstruktur med den under:

[
SYNSEM synsem

]
(2.15)

Vi kan kombinere 2.14 med 2.15. Resulatet er ett unifisert trekkstruktur som
ser slik ut:PHON string

SYNSEM synsem

 (2.16)



Kapittel 3

HPSG-formalisme

Når man slår opp i Oxford English Dictionary1 på nettet og søker etter term
“formalisme” får man blant annet følgende tolkninger:

(1.) to give formal being to; to impart or constitute the form, essence or
characteristic attribute of; to “inform” as the soul the body

(2.) to render formal: a. to give legal formality to; b. to render ceremonious,
precise or rigid.

HPSG eller Head-Driven Phrase Structure Grammar [30] er en typet trekk-
strukturformalisme egnet for syntaktisk forskning og har sitt utspring i ge-
nerativ grammatikk. Generativ grammatikk kan (GG)[9] spores tilbake til
Noam Chomsky som er faren til denne teorien. Det finnes mange måter å
studere syntaks på; generativ grammatikk er én av tilnærmingsmåtene til
forskning på syntaks. De følgende teorier har sitt opphav i generativ gram-
matikk2:

• Transformasjonell grammatikk (Transformational Grammar - TG) [10]

• Relasjonell grammatikk (Relational Grammar - RG) [29]

• Leksikalsk-funksjonell grammatikk (Lexical-Functional Grammar -
LFG) [13]

• Generalisert frasestruktur grammatikk (Generalized Phrase Structure
Grammar - GPSG) [16]

• Hodedreven Frasestruktur grammatikk (Head-Driven Phrase Structure
Grammar - HPSG)[30]

1http://dictionary.oed.com
2http://en.wikipedia.org/wiki/Generative_grammar

25
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Transformasjonsteorier Ikke-transformasjonsteorier
P&P RG
REST LFG
EST GPSG
ST HPSG

Categorial Grammar
Tree-adjoinings Grammar

Tabell 3.1: Transformasjons- og ikke-transformasjonsteorier

• Kategorialgrammatikk (Categorial Grammar) [18]

• Tre-adjunksjonsgrammatikk(Tree-adjoining Grammar) [17]

Transformasjonsgrammatikk har gitt opphav til følgende teorier:

• Standardteori (Standard Theory - ST) [23]

• Utvidet standard teori (Extended Starndard Theory - EST) [24]

• Revidert utvidet standardteori(Revised Extended Standard Theory -
REST) [25]

• Prinsipp og parameterteori (Principles and Parameters Theory - P&P)
[27] [22] [26]

Oversikt over alle teorier som har sitt opphav i generativ grammatikk kan
leseren se i tabell 3.1.

3.1 Generativ grammatikk

I generativ grammatikk betraktes språket som menneskets kognitive evne
[8]. En mengde av språkregler generer språket vårt. Chomsky mener [9] at
setninger genereres ved hjelp av en mengde forskjellige regler som vi men-
nesker er ikke klar over; Denne mengden av regler kan sammenlignes med et
dataprogram som eksekveres underbevist. Målet til generativ grammatikk er
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å gjøre oss selv bevisste på hva slags regler vi bruker i språkproduksjonen.
Men de reglene er usammenlignbare med regler som man finner i deskrip-
tiv grammatikk som lærer deg for eksempel hvordan snakke riktig og godt
norsk og skrive feilfritt. La oss si at du bor i et hus og benytter deg av alle
fasilitetene huset måtte romme, men du har ikke ringeste anelse om hvordan
dette huset er bygget, eller hva slags konstruksjoner det hviler på. Generativ
Grammatikk ville være den for oss skjulte viten bak husets funksjonalitet.

HPSG er en universiell formalisme organisert på en måte som gjør
den veldigt godt egnet for prosessering av naturlige språk (Natural Lan-
guage Processing-eng). En HPSG-grammatikk benytter seg av prinsipper,
grammatikkregler og leksikalske innførsler (lexical entry-eng.). Leksikalisme
er denne formalismens byggestein. Dette innebærer at et leksikon er mer enn
oppramsing av leksikalske innførsler. Leksikonet er strukturert slik at inn-
førslene danner et hierarki.

Den grunnleggende type HPSG benytter seg av er sign. Ord og fraser er
to undertyper av sign: word og phrase. Ord, fraser og regler er formalisert
som typete trekkstrukturer. Typet trekkstrukturformalisme [11] tillater vel-
dig presis og nøyaktig beskrivelse av naturlige språk slik at denne beskri-
velsen kan brukes i slike applikasjoner som en automatisert epostbesvarelse,
taledialogsystemer og maskinoversettelse. Typen word har to trekk: PHON
som inneholder informasjon om fonetisk form, og SYNSEM som inneholder
syntaktisk-semantisk informasjon,
word

PHON
〈
...
〉

SYNSEM
[
...
]


mens en frase har i tillegg trekket DAUGHTERS. Trekket DAUGHTERS
inneholder informasjonen om fraseargumentstruktur: subjekter og objekter.
Se tabell 3.2 på side 30.

phrase

PHON
〈
...
〉

SYNSEM
[
...
]

DAUGHTERS
[
...
]





28 KAPITTEL 3. HPSG-FORMALISME

Alle trekkstrukturer er typet som betyr at hvert attributt har som verdi
en type, og denne typen må være passende [7] til dette attributtet. Typet
trekkstruktur kan representeres i form av AVM (Attribute Value Matrix):
attributt-verdi-par. Et attributt kan ha en atomær verdi eller en kompleks
verdi som i eksempel 3.1. TFS (Typed Feature Structure) kan representeres
også i form av DAG (directed acyclic graph-eng.) hvor noder tilsvarer forskjel-
lige attributtverdier og stier tilsvarer attributtets navn. Vi kan representere
noder i et parsetre som trekkstrukturer. Eksempell 3.2 gjenngir hvordan et
slikt tre ville se ut.

(3.1)


word

PHON
〈
gutt

〉
SYNSEM


synsem
LOCAL local

NONLOCAL nonlocal




(3.2) 

phrase

PHON
〈
grå, katt

〉
SYNSEM

[
...
]


�
��

�
��

H
HH

H
HH


word

PHON
〈
grå
〉

SYNSEM
[
...
]



phrase

PHON
〈
katt

〉
SYNSEM

[
...
]


3.2 Typehierarki i HPSG

I en språkmodell [7] er ethvert objekt en typet trekkstruktur [11]. Objekter
i en slik språkmodell er en forenklet analog til objekter i den reelle verden
eller mer eksakt en analog til ord og fraser i det respektive språket. Påstander
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(eller restriksjoner fra eng. constraints) vi gjør om våre objekter danner en
domeneteori vi forsker på. Typesystemet presentert under er det første steget
i utviklingen av denne teorien:

• den erklærer hva slags (strukturerte) objekter som finnes, eller med
andre ord den erklærer typer (av trekkstrukturer)

• typer danner et hierarki

• teorien erklærer hva slags generelle egenskaper eller trekk hver eneste
type har

Typehierarki er i virkeligheten er en grunnstein i HPSG formalisme og er
forfatternes anliggende i HPSG-boka [30]. En intern (system)arkitektur som
lingvistiske typer danner kan vi se i forenklet versjon i eksempel 3.3. Grunnet
plassbesparelse har jeg kun gjenspeilet noen få subtyper til objekt.

(3.3) objekt

��
�
��

HH
H
HH

sign con-struc head

Sign er én av subtypene til type objekt, som er i toppen av hierarkiet. All
informasjon som supertypen (objekt) har, arves av alle dens subtyper. I denne
avhandlingen velger jeg å gjenspeile alle attributter, de som innføres av den
mest spesifikke subtypen, og de som arves av subtyper fra supertyper og som
ikke vanligvis nevnes eksplisitt.

Vi kunne, for eksempel, ha gjengitt kun trekket DAUGHTERS til typen
phrase og unnlate å nevne PHON og SYNSEM siden de to siste arves fra su-
pertypen. Men dette kan være forvirrende for nybegynnere i datalingvistikk,
spesiellt når trekkstrukturer blir mer komplekse. Dette har vi sagt tidligere og
jeg gjentar enda en gang: det er underforstått i HPSG at alle tegn (sign-eng.)
— enten de er setninger, fraser eller ord — har minimum to trekk PHON
og SYNSEM, hvor PHON-trekket innholder informasjon om fonetisk form
og SYNSEM-trekket inneholder syntaktisk og semantisk informasjon. Fraser
har i tillegg DAUGHTERS-trekket, forkortet DTRS, også nevnt allerede i
underkapittel 3.1 på side 26.

Hierarkiet til Sign er gjengitt i tabell 3.2 på neste side som viser hva slags
trekk sign og dens subtyper har.

(3.4) sign
��
�

HH
H

word phrase
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Type Trekk/verdi Er subtype av
sign [

PHON(OLOGY) string
SYNSEM synsem

] objekt

word [
PHON string
SYNSEM synsem

] sign

phrase PHON string
SYNSEM synsem
DAUGHTERS con-struc


sign

Tabell 3.2: Sign typehierarki i tabell

Type Trekk/verdi Er subtype av
con-struc objekt
head-struc [

HEAD-DTR sign
COMP-DTRS list(phrase)

] con-struc

coord-struc [
CONJ-DTRS set(sign)
CONJUNCTION-DTR word

] con-struc

Tabell 3.3: Con-struc typehierarki i tabell

Ut fra tabellen 3.2 ser vi at verdien til attributtet DTRS er atter et struk-
turert objekt (alias trekkstruktur) av type con(stituent)-struc(ture). Trekk-
strukturen til con-struc er ment å gjengi direkte konstituentstruktur til
en frase. Typen con-struc har sine egne subtyper — head-struc(ture) og
coord(inate)-struc(ture) — og de er vist i eksempel 3.5.

(3.5) con-struc

�
��
�

H
HH

H

head-struc coord-struc

Tabellen 3.3 viser hvilke trekk subtypene head-struc og coord-struc har.
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DAUGHTERS-verdien er objekt av typen con-struc, se tabell 3.2 på for-
rige side. Con-struc er den mest generelle typen i hierarkiet, se eksempel 3.5
på forrige side. Men det er et krav i HPSG at trekkstrukturer skal være av
den mest spesifikke typen. Men dette kommer vi til å snakke om i under-
kapittel 3.3 på side 37. Verdier til DAUGHTERS-trekk vil i virkeligheten
være objekter av subtyper til head-struc (se eksempel 3.7). Trekkstrukturen
til typen head-struc gjenspeiler faktumet at enhver hodedreven frase har den
minimale strukturen: et hode og flere ( eller ingen ) komplementdøtre:

(3.6)


phrase

PHON
〈
...
〉

SYNSEM
[
...
]

DAUGHTERS

head-strucHEAD-DTR ...
COMPS-DTRS ...




Head-struc-hierarkiet er vist i eksempel 3.7 og i tabellen 3.4 på neste side.
I dette arbeidet kommer jeg til å konsentrere meg kun på to subtyper til
head-struc: head-comp-struc og head-adjunct-struc. Objekter av typen head-
comp-struc inneholder informasjon om konstituentstruktur til verbalfrase og
hovedsetning. Objekter av typen head-adjunct-struc inneholder informasjon
om konstituentstruktur til adjektivfraser, og informasjonen om adjungering
av preposisjonsfraser og adverb.

(3.7) head-struc

��
��

��
��

��
�

�
�
�
�

@
@

@
@

PP
PP

PP
PP

PP
P

head-comp head-mark head-adjunct head-filler

SYNSEM-attributtverdi er et strukturert objekt av type synsem, se tabell 3.2
på forrige side. Trrekkstruktur av type synsem har sine egne attributter:
LOCAL(LOC) og NONLOCAL (NONLOC):

(3.8)
synsemLOCAL local
NONLOCAL nonlocal


Informasjonen lagret i NONLOC-trekkstrukturen spiller en viktig rolle for
analysen av ubundne avhengighetskonstruksjoner (unbounded dependency
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Type Trekk/verdi Er subtype av
head-struc [

HEAD-DTR sign
COMP-DTRS list(phrase)

] con-struc

head-comp-struc [
HEAD-DTR sign
COMP-DTRS lists(phrase)

] head-struc

head-mark-struc HEAD-DTR sign
COMP-DTRS elist
MARKER-DTR word


head-struc

head-adj-struc HEAD-DTR sign
COMP-DTR elist
ADJUNCT-DTR phrase


head-struc

head-filler-struc HEAD-DTR sign
COMP-DTRS elist
FILLER-DTR phrase


head-struc

Tabell 3.4: head-struc typehierarki i tabell
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Type Trekk/verdi Er subtype av
cont object
psoa [

QUANT list(quantifier)
NUCLEUS qfpsoa

] cont

nom-obj [
INDEX index
RESTR set(psoa)

] cont

quantifier [
DET semdet
RESTIND npro

] cont

Tabell 3.5: cont typehierarki i tabell

constructions-eng.). LOCAL-trekkstrukturen (LOC) innheholder informasjo-
nen om syntaktisk kategori til det aktuelle ordet, grammatiske argumenter
ordet krever, og semantisk informasjon objekt av typen sign bidrar med,
spesielt med tanke på hva ord refererer til:

(3.9)

loc
CATEGORY category
CONTENT content
CONTEXT context


Her er et eksempel som kan hjelpe for å forstå det jeg nettop har sagt. For
eksempel, CONTENT-verdi til nomen mann vil se slik ut (forutsatt at vi har
slike typer som 3pers, sg, og masc i hierarkiet vårt):

(3.10)

npro

INDEX


index
PER 3pers
NUM sg
GEND masc




Selv om CONTENT-verdien er av type cont må alle trekkstrukturer ha den
mest spesifikke typen grunnet kompletthetskravet i HPSG (se underkapit-
tel 3.3 på side 37). I eksempel 3.10 er CONTENT-verdien av typen npro,
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Type Trekk/verdi Er subtype av
head [

PRD boolean
MOD mod-synsem

] object

subst [
PRD boolean
MOD mod-synsem

] head

func [
SPEC synsem

] head

Tabell 3.6: head typehierarki i tabell

en subtype til nom-obj. Mer om CONTENT-attributtet kommer jeg ikke til
å snakke, og avslutningsvis gjengir jeg cont-hierarkiet i tabell 3.5 på forrige
side.

Videre vil jeg legge merke til at fra nå av kommer jeg til å snakke
om CATEGORY-attributtet og ha de to andre attributtene underforstått.
CATEGORY-verdien er et objekt av typen category. Trekkstrukturen til den-
ne typen inneholder to attributter HEAD, SUBCAT3:

(3.11)
catHEAD head
SUBCAT list(synsem)


HEAD-verdien er objekt av typen head. Trekkstrukturen til den typen inne-
holder informasjonen om sign ′s (setning, frase, ord) tilhørighet til en eller
annen ordkategori. Hvis trekkstrukturen er av type subst(antive) så vet vi
at det er leksikalske kategorier det er snakk om, hvis trekkstrukturen er av
type funct(ional) vet vi at det er funksjonelle kategorier vi har med å gjøre.
Tabell 3.6 viser hva slags informasjon head-subtypene bærer. Alle leksikalske
ordkategorier har trekket PRD, som forteller oss om det respektive ordet er
predikativ eller ikke, og alle leksikalske ordkategorier har trekket MOD, som
inneholder syntaktisk-semantisk informasjon (så sant MOD-verdien er objekt
av den mest spesifikke typen synsem, som er subtype til mod-synsem).

3Selv om Pollard og Sag til slutt bruker atrributtene SUBJ og COMPS og likeså er
det gjenspeilet i Matrix, velger jeg å beholde SUBCAT-attributtet og med det mener
jeg at SUBCAT inneholder informasjonen om argumentstruktur: både subjekt og objekt.
Eksemplene 5.27 på side 66 og 5.28 på side 66 taler for en slik avgjørelse.
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Subst sine subtyper er noun, verb, adj(ective), prep(osition), relativizer
eller reltvzr.

(3.12) head

��
�
��

��

HH
H
HH

HH

subst

���
���

���

��
��
�

HH
H
HH

XXX
XXX

XXX

noun verb adj prep reltvzr

func
�� HH

mark det

Hva slags trekk et hode har avhenger hvilken kategori ordet tilhører: lek-
sikalsk eller funksjonell. For eksempel, subst-subtype noun, har i tillegg til
de trekkene som arves fra supertype—PRD, MOD—sitt eget trekk CASE.
Subst-subtype verb har bortsett fra de arvede trekk, sine egne—VFORM,
AUX, INV. Attributtet VFORM inneholder informasjonen om verbets flek-
sjonsform, enten det er finitt eller infinitte, infinitiv, presens partisipp osv.,
attributtet AUX inneholder informasjon om verbet er hjelpeverb eller ikke,
i slike språk som engelsk og norsk og noen flere kan finitte hjelpeverb gjen-
nomgå inversjon, og HEAD-verdi til hjelpeverb må gjenspeile dette faktu-
met. Preposisjoner, i tillegg til attributtene de arver fra supertypen subst,
har sitt eget trekk—PFORM—som gir informasjon om preposisjonens pre-
posisjonsform. Tabellen 3.7 på neste side oppsummerer alt jeg har sagt om
trekkstrukturen til subst sine subtyper.

Nå kan hierarkiet til object gjenspeiles i dybden(se eks. 3.13), for plassbe-
sparing er dette treet uten løvnoder, men de løvnodene har vi alt gjenspeilet
i eksemplene over ( 3.4 på side 29, 3.5 på side 30, 3.7 på side 31, og 3.12):

(3.13) objekt

��
��

�
��

�
��

�
��
�

HH
HH

HH
HH

H
HH

H
HH

sign
��HH

. . . . . .

con-struc

�
��
�

H
HH

H

head-struc

��
��
��@@ PP

PP

. . . . . . . . . . . .

. . .

head

��
��

HH
HH

subst

��
��
��@@ PP

PP

. . . . . . . . . . . .

func
��HH

. . . . . .
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Type Trekk/verdi Er subtype av
subst [

PRD boolean
MOD mod-synsem

] head

noun PRD boolean
MOD mod-synsem
CASE case


subst

verb 

PRD boolean
MOD mod-synsem
VFORM vform
AUX boolean
INV boolean

word



subst

adj [
PRD boolean
MOD mod-synsem

] subst

prep PRD boolean
MOD mod-synsem
PFORM pform


subst

Tabell 3.7: subst typehierarki i tabell
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3.3 Totalt veltypet trekkstruktur

Det finnes en generell forståelse av abstrakte objekter i en språkmodell (om
språkmodell se i 3.2 på side 28). Disse abstrakte objektene beskriver intern in-
formasjon eller egenskaper ord og fraser har. Egenskaper som disse abstrakte
objekter typisk har er kasus, kjønn, tall og mye mer. Det er disse egenskape-
ne eller trekkene (alias attributter) som beskrives av typede trekkstrukturer
eller attributt-verdi-matriser. Men det er ekstra betingelser på bruk av trekk-
struktur i HPSG. Her er Pollard og Sag sin definisjon av kompletthet [30]:

• For det første er trekkstrukturer som brukes innenfor HPSG typet. Det
vil si at enhver trekkstrukktur må ha/tilhøre en eller annen type.

• For det andre i HPSG er alle trekkstrukturer veltypet , dvs. at hva slags
attributter en struktur kan ha, bestemmes av dens type, dvs. attribut-
ter må være passende (appropriate-eng.) for denne typen. For eksempel,
type local kan ha trekk CAT, CONT, CONX. Hvis vi hadde en trekk-
struktur hvor kun to av de tre attributtene til type local var til stede, la
oss si CAT og CONT, men ikke CONX, ville vi ha sagt at strukturen er
veltypet. Hvilket sett av attributter en type har, bestemmes av typen
selv. I tillegg, må attributtverdi ( mer eksakt, typen til attributverdien,
for verdier tilhører også én eller annen type) være av den riktige typen.
For eksempel, må verditypen til attributtet CAT i en trekkstruktur av
typen local være av type category (se underkapittel 3.2 på side 30).

• For det tredje må objekter i språkmodell oppfylle krav om komplett-
het. Det kreves av dem at de er totalt veltypet4 og mest spesifikt
typet (sort-resolved i[30]). Kompletthetskravet betyr at strukturen må
være både totalt veltypet og mest spesifikt typet. En trekkstruktur er
totalt veltypet hvis den er veltypet og i tillegg at den den faktiskt har
alle attributter som er definert av denne typen, og at attributtverdi-
ene er av den riktige typen.

I tillegg må alle attributtverdier i enhver trekkstruktur ha mest spesifikke
typer i typehierarkiet. I eksemplet som følger er typene word og phrase mest
spesifikke subtyper til sign:

4Dette begrepet må ikke blandes med Copestake sin definisjon på velformethet (well-
formedness-eng.) [11].
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(3.14) 
sign

PHON
〈
string

〉
SYNSEM synsem



��
��

�
��

HH
HH

H
HH


word

PHON
〈
string

〉
SYNSEM synsem



phrase

PHON
〈
string

〉
SYNSEM synsem
DTRS head-struc


Mens typene word og phrase er mest spesifikke i det lille hierarkiet vist

i eksempel 3.14 er typen sign ikke det. Likeså har word trekk som er vist i
eksempel 3.15 som gjør denne strukturen til en ikke- veltypet struktur.

(3.15)

word

PHON
〈
string

〉
SYNSEM synsem
DTRS head-struc


Det er fordi trekket DTRS er et urimelig trekk for word. Men hva innebærer
det å unnlate å nevne ett trekk som en type har, det vil si å underspesifisere?
Ifølge Pollard og Sag [30] må alle trekksturkturer være totalt veltypet og de
må ha mest spesifikke typer. Så har vi et tilfelle i eksempel 3.16 hvor vi har
en ikke-totalt-veltypet trekkstruktur, siden ikke alle trekk som typen word
har, er med:

(3.16)
[
word
PHON string

]
Dette var sagt tidligere, men jeg tillater meg å gjenta det: alle typer i HPSG
danner et hierarki. Dette fører til at trekk til en supertype sign arves av
subtyper. Det vil si at trekk PHON og trekk SYNSEM arves av undertyper
word og phrase.

For å oppsummere alt vi har sagt: alle trekkstrukturer i HPSG må være

1. typet
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2. veltypet

a. type definerer sine trekk

b. attributtverdier må være av den riktige type

3. komplette

a. totalt veltypet

b. maksimalt utviklet

Her må man være klar over at typehierarkiet, og dets begrensninger jeg har
gjenspeilet, ikke kann overføres direkte til LKB. Noen tilpasninger måtte
gjøres, da det rett og slett ikke finnes mulighet å gjenspeile HPSG sitt hierarki
som det er. Men dette kommer jeg til å snakke om i underkapittel 4.1 på
side 43.

3.4 Prinsipper og skjemaer

Et eksempel på den mest vanlige typede trekkstruktur i AVM-notasjon ser
vi i eksempel 3.17. Legg merke till att typen head-struc er maksimalt utvi-
det, dvs. mest spesifikk i head-struc-hierarkiet: head-comp-struc. Jmf. med
eksempel 3.7 på side 31

(3.17)


phrase
PHON <solnze, vstaet>

SYNSEM S
[
fin
]

DTRS


head-comp-struc

HEAD-DTR

phrase

PHON
〈
vstaet

〉
SYNSEM VP

[
fin
]


COMP-DTRS

〈
phrase

PHON
〈
solnze

〉
SYNSEM NP

[
nom

]

〉
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Her er verdier til SYNSEM-attributtet forkortet til følgende attritutt-verd-
matriser respektivt:

(3.18)

synsem

LOC|CAT

cat

HEAD
[
case

CASE nom

]

≡ NP

[
nom

]

(3.19)

synsem

LOC|CAT

cat

HEAD
[
case

VFORM fin

]

≡ VP

[
fin
]
eller S

[
fin
]

Det er verdt å merke seg at verdien til COMP-DTRS-attributtet er en liste av
objekter av typen sign, og i vårt tilfelle består listen av ett element. La oss ha
det i bakhodet. Nå som vi vet nok om typehierarki, typede trekkstrukturer og
tredatastruktur, kan vi gå over til å gjenspeile mer avanserte trær, med noder
representert som attributt-verdi-matriser (AVM). Strukturen 3.17 på forrige
side kan gjenspeiles i form av et tre hvor noder er typede trekkstrukturer i
AVM-notasjon:

(3.20) 
phrase

PHON
〈
solnze, vstaet

〉
SYNSEM S

[
fin
]


��

�
��

��

HH
H

HH
HH


phrase

PHON
〈
solnze

〉
SYNSEM NP

[
nom

]



phrase

PHON
〈
vstaet

〉
SYNSEM VP

[
fin
]


Her må det noe sies eksplisitt om en underforstått konvensjon brukt i HPSG:
i strukturen i 3.20 kalles toppnoden “mor”, løvnoden til høyre er “hoveddatter”
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og løvnoden til venstre er “komplementdatter”. I ekssempel 3.20 på forrige
side tilsvarer den høyre noden HEAD-DTR-attributtet i 3.17 på side 39, den
venstre løvnoden i 3.20 på forrige side tilsvarer COMPS-DTRS-attributtet
i 3.17 på side 39.

Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på at kontekstfrigrammatikkregler i HPSG-
teorien etterhvert ble erstattet i HPSG-teorien av frasestrukturskjemaer [30]
(aka konstruksjoner). Vi har allerede gjenspeilet kontekstfrigrammatikkregler
i form av parsetrær, også frasestrukturskjemaer kan gjenspeiles i form av
trær med trekkstrukturer som noder, se for eksempel 3.20 på forrige side. Og
samme frasestrukturskjema har vi alt sett i eksempel 3.17 på side 39.

Hode-dreven frase

Før jeg gir definisjonen på Hode-Trekk-Prinsippet, vil jeg presentere definisjo-
nen på en “headed-frase” [30]. Det engelske ordet “head”, slik som det brukes
i (data)lingvistikk, betyr kjerne. Tross det velger jeg å oversette ordgruppen
“headed phrase” som hode-dreven-frase. Enhver frase har en eller to døt-
re: et hode, ingen eller flere komplementer. Trekket DTRS(DAUGHTERS)
er en felles betegnelse for disse to døtrene (se på 3.17 på side 39 som et
eksempel). Trekkene HEAD-DTR (HEAD-DAUGHTER) og COMP-DTRS
(COMPLEMENT-DAUGHTERS) er betegnelsene for hode og komplement
respektivt.
Altså, en hode-dreven-frase [30] er en frase, hvor DTRS-attributt-verdi er
av typen head-struc, dvs. enten head-comp-struc, head-mark-struc, head-adj-
struc, head-filler-struc.

Velformet frase

HPSG opererer med et begrep som heter “en velformet” frase. Hvordan
defineres den? En frase er velformet når den tilfredstiller alle gramma-
tikkprinsipper, både universielle (som gjelder på tvers av alle språk) og
språkspesifikke prinsipper. Akkurat disse språkspesifikke prinsippene må en
grammatikkingeniør definere for et språk han jobber med. Først blir uni-
versielle prinsipper presentert: Hode-Trekk-Prinsippet (Head Feature Prin-
ciple) og Subkategoriseringsprinsippet (Subcategorization Principle). Så vil
Hode-Subjekt-Skjemaet (Head-Subject Schema-eng.) og Hode-Komplement-
Skjemaet (Head-Complement Schema-eng.) presenteres.

Hode-Trekk-Prinsippet: (3.21)
I enhver hode-dreven-frase er HEAD-attributt-verdien5 den samme som

5I fremtiden vil jeg bruke ordene attributt og trekk i samme betydning
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hoveddatterens HEAD-attributtverdi.

Subkategoriseringsprinsippet (3.22)
I enhver hode-dreven-frase er SUBCAT-attributt-verdien til hoved-
datter er en konkatenasjon av morens SUBCAT-liste med SYNSEM-
verdier til komplementdatteren.
Elementene på SUBCAT-liste til “hovedatteren” er i virkeligheten
SYNSEM-verdier til komplementdøtrene, og det som står på “morens”
SUBCAT-listen, som også er SYNSEM-verdi.
På den måten, ved å slå sammen SUBCAT-liste til moren og SYNSEM-
verdier til “søster”/“søstrene” får “hoveddatter” sin SUBCAT-liste.

Hode-Subjekt-Skjema (3.23)
I en hode-dreven-frase med en tom SUBCAT-liste, er DTRS-
attributtverdien objekt av typen head-comp-struc, HEAD-DTR-
attributtverdien er objekt av typen phrase, og COMPS-attributtverdi
er en liste med ett element.

phrase

SYNSEM
LOC

CAT
HEAD 1

SUBCAT <>




DTRS


head-comp-struc

HEAD-DTR

phrase

SYNSEM

LOC

CAT
HEAD 1

SUBCAT < 2>






COMPS-DTRS 2




Hode-Komplement-Skjema (3.24)

I en hode-dreven-frase med en nesten tom SUBCAT-liste, dvs. en liste
som har ett element, er DTRS-attributtverdien objekt av typen head-
comp-struc, hvor HEAD-DTR-attributtverdien er objekt av type word :

phrase

SYNSEM
LOC

CAT
HEAD 1

SUBCAT < 2>





DTRS


head-comp-struc

HEAD-DTR

word

SYNSEM

LOC

CAT
HEAD 1

SUBCAT < 2 , 3>






COMPS-DTRS < 2 , 3>







Kapittel 4

Resurser og rammeverk

4.1 LKB
LKB eller Lingvistisk Kunnskapsbygger (Linguistic Knowledge Builder -
eng.) er et interaktivt grammatikkutviklingsmiljø for typete trekkstruk-
turgrammatikker. LKB inneholder en parser, en generator, og et visualise-
ringsverktøy for alle relevante datastrukturer: trekkstruktur, hierarkier, par-
ser og generator “ ‘charts” og et sett med spesifiserte “debugings fasiliteter”
(f.eks. “interaktiv unifikasjon”) og tester for grammatikk og leksikon i for-
hold til velformulerthet. LKB er implementert i ANSI Common LISP og kan
kjøres i slike operative systemer som Linux, Solaris og MS Windows.

LKB er en grammatikk- og leksikonutviklingsplatform. Innenfor dette
systemet kan man implementere unifikasjonsbaserte grammatikker dvs. alle
typete trekkstrukurgrammatikker. Man kan si at Lingvistisk Kunnskapsbyg-
ger er en utviklingsplatform for høynivåspesialiserte programmeringsspråk.

Typet trekkstrukturgrammatikk baseres på én datastruktur - typet trekk-
struktur og én operasjon - unifikasjon. Typehierarki begrenser antall struk-
turer og gir en metode for å fange opp lingvistiske generaliseringer. Denne
kombinasjonen gir en grammatikkutvikler en mulighet til å lage grammatik-
ker og leksikon som kan brukes for parsing og generering av naturlige språk. I
virkeligheten er en grammatikkutvikler en programmerer, og grammatikken
er en kode som inneholder grammatikkregler og leksikon, og som blir kjørt
av ett system. På grunn av at typet trekkstrukturspråk er ett høynivåspråk,
trenger grammatikkutvikler relativt lite kjennskap til datamaskiner.

TFS-formalisme var tenkt mer som en formell måte for spesifisering av
lingvistisk oppførsel enn et programmeringsspråk, og dermed kan det brukes
av folk som ikke har datalingvistikk som hovedinteresse. Altså TFS-språk
gjør det mulig for lingvister med bakgrunn i teoretisk lingvistikk å begi seg

43
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inn i datalingvistikk og prosessering av naturlige språk. Samtidig gir de (TFS-
språk) datalingvister en mulighet til å adoptere teoretiske lingvistikkteknik-
ker med lite omgjøring. Og de gir også mulighet til å teste formelle teorier på
et stort antall data og på den måten fører til gjensidig påvikning av fenomener
i større grad.

4.2 TFS i TDL - og AVM-notasjon.
Hva trenger en grammatikkutvikler for å implementere en grammatikk? Han
starter med en teori, så denne teorien må formaliseres. Deretter må han
implementere formalismen. Og til det trenger han et utviklingsmiljø og et
beskrivelsesspråk for å kode inn grammatikken.

Med andre ord: for å implementere en typet trekkstrukturgrammatikk
(Typed Feature Structure grammar - eng.) som HPSG, må grammatikkinge-
niøren ha tilgang til en plattform1 hvor programmet kan eksekveres/kjøres
og dermed kompileres2 og han må ha et språk datamaskinen kan “forstå”. Og
dette språket er Type Beskrivelsesspråk (Typed Description Language - eng.)
eller TDL [20] [21].

TDL er en formalisme som i prinsippet tillater definisjon av slike gramma-
tikker som GPSG, LFG, og HPSG. Alle filer som lastes opp i LKB er skrevet
i TDL siden språket er integrert inn i en grammatikk utviklings miljø LKB.

For eksempel Hode-Trekk-Prinsippet 3.4 på side 41 er kodet inn slik i
Type Beskrivelsesspråk:

headed-phrase := phrase &
[SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD head & #1 ],
HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL local & [ CAT.HEAD #1]].

Representert i AVM-notasjon ser Hode-Trekk-Prinsippet slik ut:

phrase

SYNSEM
[
LOC

[
CAT

[
HEAD 1

]]]
DTRS


head-comp-struc

HEAD-DTR

phrase

SYNSEM
[
LOC

[
CAT

[
HEAD 1

]]]





1Se underkapitel 4.1 på forrige side.
2Koden grammtikkutvikler har skrevet må “oversettes” til ett språk datamaskinen kan

“forstå”. Denne handlingen kalles kompilering.
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Hvordan anvendes HPSG-prinsipper i LKB? Vi bruker typehierarkiet til å
gjøre det. Rettere sagt det at subtyper arver egenskaper til supertyper.

Generelt består enhver grammatikk i LKB av følgende basiskomponenter
[11]:

System av typer Systemet fungerer som et rammeverk som definerer alt
annet innenfor grammatikken. Det bestemmer hvilke trekkstrukurer
som er gjensidig kompatible. Typesystemet bestemmer også et hierar-
kisystem som tillater oss å gjøre generaliseringer.

Startstruktur Den er ekvivalent til et startsymbol i en kontekstfri gram-
matikk. Vær oppmerksom på at dette ikke er en type, men kun en typet
trekkstruktur som er gitt navn.

Leksikalske innførsler Disse er typet trekkstruktur som grammatikk-
utvikler lager selv slik at ordene fra det respektive språket blir kodet
inn.

Grammatikkregler Grammatikkregler er typet trekkstruktur som gir
“oppskrift” på hvordan leksikalske innførsler og fraser kombineres slik
at større fraser bygges.

4.3 LinGO Grammar Matrix
På nåværende tidspunkt ønsker jeg å gi leseren idéen om oppbygging av
denne avhandlingen: først har jeg gitt presentasjon av (I) formalismen—
FSG (frasestrukturgrammatikk eller kontekstfri grammatikk) og TFS (typet
trekkstruktur), som ble brukt for å formalisere selve (II) teorien—HPSG,
for så å gå over til (III) implementering av HPSG i LKB (lingvistisk kunn-
skapbygger) ved hjelp av TDL (type beskrivelsesspråk). Når det gjelder im-
plementering av HPSG i LKB må man være klar over hvilke begrensninger
(avhenger hvordan man ser på det) LKB har. Det finnes, for eksempel, ikke
eksplisitte prinsipper i Matrix. Typer og arv av trekk som supertype har,
kommer til unnsetning når det gjelder å gjenspeile HPSG-prinsipper. Videre
har alle regler en fast aritet og rekkefølge. Det er begrenset hvordan man kan
gjenspeile negasjon og disjunksjon i LKB. Og det er ikke noe krav om at TFS
må være mest spesifikt typet (sort-resolved -eng.).

Matrix er et kjerneverktøysett en språkingeniør benytter seg av når
han/hun skal utvikle den respektive grammatikken. Grammatikkene brukes
i forskjellige naturlige-språk-applikasjoner (Natural Languages Applications-
eng.), enten til å anlysere tale- og/eller skrift inndata, eller til å generere
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tekst eller tale. Det å skrive denne type grammtikk er en kompleks program-
meringsoppgave som krever lingvistisk fagkunnskap for å forstå hva slags
fenomener det dreier seg om, og kunne gjøre fenomenredegjørelse og imple-
mentere den. Språkingeniører antas å kunne formalisme som brukes for gram-
matikkimplementasjon veldig detaljert. En formalisme3 er et slags høyere-
nivåprogrammeringsspråk, et språk som er spesielt designet for grammatikk-
utvikling. Grammatikkutviklingsmiljø4 er lik hvilket som helst miljø til
programeringsspråk: det inneholder forskjellige verktøy for å hjelpe en ut-
vikler til å bygge opp en grammatikk slik at den siste kan kjøres som en
parser eller generator. Den som utvikler en slik grammatikk er ofte kalt en
språkingeniør i datalingvistikk.

Ved å fylle ut et skjema på webside til LinGO Grammar Matrix5 vil
man få et startsett, en såkalt kjernegrammatikk for det språket man ønsker
å utvikle grammatikken for. Jeg kommer til å omtale dette i kapittel 7 på
side 89.

Grammatikken vil da bestå av en kjerne som er felles for alle språk, ele-
mentær ordfølge, negasjon, noen leksikalske typer til å begynne med, og et lite
leksikon. Grammatikken vil da inneholde kun hovedsetninger og kan utvides
i det uendelige. Ved hjelp av denne grammatikken kan semantisk represen-
tasjon av lingvistisk inndata lages. Dette gir grunnlag for utvikling av appli-
kasjoner som krever naturlig språkforstålse. Denne type grammatikk er en
grunnstein for oppbygging/viderebygging av NS-applikasjoner (applikasjoner
som krever prosessering av naturlige språk).

Matrix kjøres inn i LKB6. Men LKB er ikke det eneste grammatikkut-
viklingsmiljøet: det finnes flere.

4.4 Lingvistisk hypotesetesting
Hvorfor ville jeg bygge en grammatikk for russisk? Den første grunnen er
at det ville være nyttig å se hvorvidt russisk lar seg tilpasse HPSG. Og i
tillfelle positivt utfall bekrefter det enda en gang at teorien kan anvendes
på alle verdens språk. Med Matrix som verktøy og HPSG som formalisme
kan en grammatikkingeniør løfte hypoteseutvikling og dens evaluering opp
på et høyere nivå. Ingeniøren implementerer en formell grammatikk slik at
datamaskinen kan lese den.

La oss se på hvordan hypotesetesting [4] gjøres på “ ‘en vanlig måte”
3Se underkapittel 3.1 på side 26.
4Se underkappitel 4.1 på side 43.
5http://www.delph-in.net/matrix/customize/matrix.cgi
6http://cslipubications.stanford.edu/lkb.html
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i teoretisk grammatikk. En syntaktisk hypotese må si noe om setningens-
struktur, tilordne setningsledd til en klasse, og eventuelt si noe om eventu-
elle restriksjoner eller regler. En forsker gjør en påstand/påstander innenfor
en grammatisk teori, tester påstanden ved å samle data/fakta som bekref-
ter påstandene om teorien har prediktet. Hypotesetesting med maskinlesbar
implementasjon av en formell grammatikk derimot er mer effektiv og pro-
duktiv. På hvilken måte? Teoretisk lingvistikk kan fokusere på ett problem
om gangen selv om språk er et komplekst system hvor alle problemer krysser
hverandres grenser og overlapper, og er avhengige av hverandre. Vår teori kan
ikke forutsi noe som helst uten at gjensidig påvirkning av disse problemene
er tatt i betraktning.

Med en grammatikk som kjøres på en datamaskin kan vi faktisk ikke
bry oss om at en eller annen problemstilling som er knyttet til vårt problem
ikke vil bli tatt i betraktning. Det er datamaskinen som samler alle tråder,
forskeren kan i mellom tiden konsentrere seg kun om én problemstilling.

I tillegg kan en forsker teste et stort sett av data sammenlignet med et
beskjedent antall setninger i testdata i teoretisk lingvistikk. For å få teorien
sin bekreftet må en forsker ha en stor data test slik at han får vist interakjson
av språkfenomener som ligger på tvers av hverandres grenser.

En annen grunn til at jeg startet prosjektet er at jeg ville finne ut for
meg selv om det er riktig å kalle russisk et språk med fri ordrekkefølge med
“skrambling”7 fenomenet. For å teste det ut har jeg laget en liten russisk
grammatik. Mine observasjoner underveis, mine refleksjoner, mine små opp-
dagelser og uttrekking av essensen er grunnlaget for mitt arbeid.

7Skrambling definesres i Minimalismen som følgende: en prosess som omrokkerer mak-
simale projeksjoner internt i en setning ved å flytte dem videre til forfeltet av setningen.[2].
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Kapittel 5

Russisk Syntaks

Umom Rossi� ne pon�t~,
Arxinom obwim ne izmerit~,
U ne$i osobenna� stat~,
V Rossi� mo�no tol~ko verit~.

—Fëdor T�tqev

I dette kapitlet tar jeg opp de språkfenomenene som har fått gjenspeiling i
Matrix-grammatikken jeg har utviklet. Jeg vil understrekke at ikke dette er
en fullstendig deskriptiv russisk grammatikk. Jeg tar bare opp og opplyser
de feltene jeg synes er relevante fra mitt ståsted. Selv om underseksjone-
ne 5.1, 5.2 på side 55, 5.3 på side 57 stortsett vil dreie seg mer om morfologi
enn syntaks, har denne informasjonen avgjørende rolle for parsing av russiske
setninger som vi kommer til å få bevis for i kapittel 7 på side 89.

Følgende temaer vil bli presentert her: nomen, verb, adjektiver, prepo-
sisjoner, hovedsetningens struktur, det vil si tema-rema1 struktur i russisk,
intransitive verb, transitive verb, og verb som tar CP- og VP-komplementer.

I utabeidelsen av kapittelet ble jeg inspirert av slike bøker som A. Tim-
berlake “A reference grammar of Russian” [3], E-G. Krischbaum og E. Kret-
schmar “Kurze russische Sprachlehre” [14] og T. Mathiassen “Russisk gram-
matikk” [31].

5.1 Nomen
Animerte og ikke-animerte substantiver

1Tema-rema inndeling kommer til bli diskutert senere.

49
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Deklinasjonstype Slutter på Kjønn Eksempler
I.deklinasjon nullendelse mask. tsjelovek (mann)
II.deklinasjon -o, -je, -e neutr. rastenie (plante)
III.deklinasjon -a, -ja fem. parta (skolebenk)

Tabell 5.1: Nomendeklinasjon i russisk

For å komme frem til poenget med substantiver som betegner animerte og
ikke-animerte2 skapninger må jeg starte med beskrivelse av ett attributt, som
substantiver, adjektiver, demonstrative pronomen, og verb i preteritum har.

Nærmere sagt er det tre kjønn i russisk: maskulinum, femininum, neut-
rum. Russisk er det man kaller på engelsk “natural gender language”. Hva
vil det si, vil følgende eksempel forklare: russisk femininpronomen ona må
referere til en kvinne. I motsetning til russisk, refererer den franske feminin-
pronomen elle ikke nødvendigvis til en kvinne. Nomen i russisk som refererer
til mannlige subjekter tilhører maskulinum; nomen som refererer til kvin-
nelige, tilhhører femininum: papa (pappa-nor.), Olga (fem.), Nikita (masc.),
koshka (hunkatt-nor.), kot (hannkatt-nor.)

Siden substantiver tilhører forskjellige kjønn bøyes de etter forskjellige
bøyningsmønstre. Alt i alt er det tre mønstre substantivene bøyes etter. Se
tabell 5.1. I tillegg, finnes det udeklinerbare substantiver, men disse kommer
jeg ikke til å beskrive her.

I russisk skiller man mellom substantiver som betegner animerte og ikke-
animerte skapninger [14]. For eksempel, er følgende ord— tsjelovek (mann-
nor.) og maljchik (gutt-nor.), kot (katt-nor.)—animerte substantiver, mens
solntse (sol-nor.), dom (hus-nor.), pravo (rett-nor.) er ikke-animerte substan-
tiver. Animerthet har direkte påvirkning på bøyningsmønster til maskuline
substantiver i akkusativ.

Bøyningsformen til animerte substantiver sammenfaller i akkusativ sin-
gular og dativ singular, mens ikke-animerte substantiver har ulike bøynings-
former i akkusativ singular og dativ singular: det er nullendelse i akkusativ,
mens i dativ er endelsen den samme som for substativer som betegner pus-
tende skapninger, se tabell 5.2 på side 53.

Alle substantiver i følgende eksempel 5.1 på neste side er maskulinum. I
2Her bruker jeg engelsk terminologi som er fornorsket, dvs. tilpasset norsk ordskriving.

Tilsvarende engelske termer er animate/inanimate nouns. Se også http://no.wikipedia.
org/wiki/Animerthet.
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(a) og (b) er bøyningsendelsen til substantivet i akkusativ lik bøyningsendel-
sen i genitiv. Men dette bare eksemplifiserer det jeg har allerede sagt: dette
gjelder kun for animerte substantiver. Derimot i (c) og (d) er bøyningsfor-
mene til substantiven i akkusativ og genitiv er forskjellig, i akkusativ har
substantivet nullendelse, mens i genitiv er endelsen den samme som i (a) og
(b)3

(5.1)

(a) Maljtsjik
gutt-masc.sg.nom.anim.

izutsjaet
izuchaet-3.pers.sg.presens

tsjeloveka.
mann-masc.sg.akk.anim.
“Gutten betrakter mannen.”

(b) U
hos-prep.gen

tsjeloveka
mann-masc.sg.gen.anim.

net
ikke-neg.

imeni.
navn-neutr.sg.gen.ikke-anim.
“Mannen har intet navn.”

(c) Maljtsjik
gutt-masc.sg.nom.anim.

izutsjaet
izuchaet-3.pers.sg.presens

zavod.
fabrikk-masc.sg.akk.ikke-anim.
“Gutten betrakter fabrikken.”

(d) U
hos-prep.gen

zavoda
fabrikk-masc.sg.gen.ikke-anim.

net
ikke-neg.

vyveski.
masc.pl.nom.ikke-anim.
“Fabrikken har har intet skilt”

Samme endelser i nominativ singular og akkusativ singular har ikke-animerte
substantiver av I. deklinasjon og både animerte og ikke-animerte substanti-
ver av III. deklinasjon. Disse substantivene har samme endelse i akkusativ

3Alle eksempler er gjengitt i transliterasjon, se i Appendiks A i Del III på side 127 for
å finne ut hvilke norske bokstaver som tilsvarer russiske bokstaver.
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singular og i nominativ singular, dvs. ingen endelse eller nullendelse. Se ta-
bell 5.3 på neste side, hvor ordene dom, tetradj, matj betyr hus, hefte og mor
respektivt. Setningene i 5.2 er ment å gjøre tabelldata mer konkret:

(5.2)

(a) Dom
hus-masc.sg.nom.ikke-anim.

vetshaet.
å bli slitt-3.pers.sg.presens

“Huset faller fra hverandre.”

(b) Tsjelovek
mann-masc.sg.nom.anim.

izutsjaet
forske-3.pers.sg.pres

dom.
dom-masc.sg.akk.ikke-anim.

“Mannen betrakter huset.”

(c) Tetradj
hefte-masc.sg.nom.ikke-anim.

na
på-prep.loc.

stole.
bord-masc.sg.lok.ikke-anim.

“Heftet er på bordet.”

(d) Maljtsjik
gutt-masc.sg.nom.anim.

izutsjaet
forsker-3.pers.sg.pres.

tetradj
hefte-fem.sg.akk.ikke-anim.

.

“Gutten betrakter heftet”

(e) Matj
mor-fem.sg.nom.anim.

spit.
sover-3.pers.sg.pres.

“Mor sover”

(f) Ja
Jeg-pronom.nom

videl
så-3.pers.sg.pret.

matj.
mor-fem.sg.akk.anim.

“Jeg så moren”

Ordet dom er substantiv av I. deklinasjon, ikke-animert. I setningen (a)
står det i subjektposisjon og har nullendelse; mens i (b) står det i direkte
objektsposisjon og har samme bøyningsmønster som i (a). Det samme skjer
i parsetningene (c)-(d), hvor ordet tetradj er substantiv av III. deklinasjon,
ikke-animert, og (e)-(f), hvor ordet matj er substantiv av III. dekllinasjon,
animert.
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Kasus animert ikke-animert
Nom. tsjelovek zavod
Akk. tsjeloveka zavod
Gen. tsjeloveka zavoda
Dat. tsjeloveku zavodu
Loc. tsjeloveke zavode
Instr. tsjelovekom zavodom

Tabell 5.2: I.deklinasjonssubstantiver i singular

Kasus ikke-anim., I.dekl ikke-anim.,III.dekl anim., III.dekl.
Nom. dom tetradj matj
Akk. dom tetradj matj
Gen. doma tetradi materi
Dat. domu tetradi materi
Loc. dome tetradi materi
Instr.. domom tetradju materju

Tabell 5.3: Sammenfall i nominativ singular og akkusativ singular

Også i akkusativ plural og i nominativ plural sammenfaller bøyningsfor-
mer til ikke-animerte substantiver. Se tabell 5.4 på neste side med ord party
(skolebenker-nor.) og tetradj (hefte-nor.):

(5.3) Doma
hus-masc.ikke-anim.nom.pl

vetshajut.
å bli slitt-3.pers.pl.presens

“Hus faller fra hverandre.”

Maljtsjik
gutt-masc.sg.nom.anim.

izutsjaet
forsker-3.pers.sg.pres.

pokosivsjiesja
skjeiv-pret.part.

doma.
hus-masc.pl.akk.ikke-anim.

“Gutten betrakter skeive hus.”

I akkusativ plural og genitiv plural sammenfaller bøyningsendelser til ani-
merte substantiver av alle tre deklinasjoner. Se tabell 5.5 på neste side, med
ordene ljudi (mann pl.), balabolki (skravlepave pl.), materi (mor pl.):
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Kasus I.dekl II.dekl III.dekl.
Nom. doma party tetradi
Akk. doma party tetradi
Gen. domov part tetradi
Dat. domu partam tetradi
Loc. dome partakh tetradi
Instr.. domom partami tetradju

Tabell 5.4: Sammenfall i akkusativ og nominativ plural for ikke-animerte
substantiver

Kasus anim.I.dekl. anim.,II.dekl anim., III.dekl.
Nom. koni balabolki materi
Akk. konej balabolok materej
Gen. konej balabolok materej
Dat. konjam balabolkam materjam
Loc. konjakh balabolkakh materjakh
Instr. konjami balabolkami materjami

Tabell 5.5: Sammenfall i akkusativ plural og genitiv plural

(5.4) Konej
hest-masc.pl.akk.anim.

videli
så-3.pers.pl.pret

my
vi-pron.1.pers.pl.nom

v
i-prep.lok.

zooparke.
dyrparken-masc.sg.lok.ikke-anim.
“Hester så vi i dyreparken.”

U
hos-prep.gen.

konej
hest-masc.pl.gen.anim.

tsjetyre
fire-tallord

nogi.
bein-fem.sg.gen.ikke-anim.
“Hester har fire bein”
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Kasus mask. fem. neut.
Nom. -yj -aja -oje
Akk. -ogo -uju -oje
Gen. -ogo -oj -ogo
Dat. -omu -oj -omu
Loc. -om -oj -om
Instr. -ym -oj -ym

Tabell 5.6: Adjektivbøyning for maskulinum, femininum og neutrum

5.2 Adjektiv
I tabellen 5.6 har jeg gjenspeilet adjektivbøyningsendelser for maskulinum,
feminimum og neutrum. Ved hjelp av tabellen 5.6 og tabellen 5.2 på side 53
kan vi nå bygge nominalfraser ut av et adjektiv krasivyj (vakker-nor.) og to
substantiver tsjelovek og dom. Ifølge tabellen 5.6 må adjektivet ha endelse
-ogo for maskuline substantiver i akkusativ:

(5.5)

(a) krasivogo
vakker-mask.akk.sg.

tsjeloveka
mann-mask.akk.sg.

“en vakker mann”

(b) *krasivogo
vakker-mask.akk.sg.

dom
hus-mask.akk.sg

“et vakkert hus”

Men problemet er at i russisk er ordgruppen krasivogo dom ugrammatisk. På
overflaten har vi gjort alt riktig. Men vi har ikke tatt hensyn til en gramma-
tisk kategori—animerthet (animacy-eng.). Adjektiver i russisk må samsvare
med substantiver de modifiserer i kasus, kjønn, tall og animerthet. I russisk
kan adjektiver stå både foran og etter det ordet de modifiserer. Paradigmen
til maskuline adjektiver er gjenspeilet i tabellen 5.7 på neste side. Her vil jeg
gi et eksempel med maskuline adjektiver i akkusativ singular:

(5.6)

(a) krasivogo
vakker-masc.sg.akk.anim.

tsjeloveka
menneske-masc.sg.akk.anim.

“et vakkert menneske”
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Kasus anim. ikke-anim.
Nom. krasivij tsjelovek krasivij stol
Akk. krasivogo tsjeloveka krasivij stol
Gen. krasivogo tsjeloveka krasivogo stola
Dat. krasivomu tsjeloveku krasivomu stolu
Loc. krasivom tsjeloveke krasivom stole
Instr.. krasivym tsjelovekom krasivym stolom

Tabell 5.7: deklinasjon av maskulinum adjektiver

(b) tsjeloveka
menneske-masc.sg.akk.anim.

krasivogo
vakker-masc.sg.akk.anim.

“et vakkert menneske”

(c) krasivij
vakker-mask.sg.akk.ikke-anim.

stol.
bord-mask.sg.akk.ikke-anim.

“et vakkert bord”

(d) stol
bord-mask.sg.akk.ikke-anim.

krasivij.
vakker-mask.sg.akk.ikke-anim.

“et vakkert bord”

Følgende demonstrative pronomen kan tjene som ikke-obligatoriske ar-
tikler i russisk: etot (mask.), eta (fem.), eto (neut.). Jeg har allerede sagt
at adjektiver kan stå både foran og etter substantiv. Det samme gjelder for
ikke-obligatoriske artikler som er nevnt ovenfor. Alle følgende ordgrupper er
grammatiske i russisk:

(5.7)

(a) etot
den-mask.sg.nom.anim.

krasivyj
vakker-mask.sg.nom.anim.

tsjelovek
mann-mask.sg.nom.anim.
“denne vakre mannen”

(b) krasivyj
vakker

etot
denne

tsjelovek
mann
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Tall Person Verbformen
Sg. 1.pers vstaju

2.pers vstaesh
3.pers vstaet

Pl. 1.pers vstaem
2.pers vstaete
3.pers vstaut

Tabell 5.8: e-konjugasjon

(c) tsjelovek
mann

etot
denne

krasivyj
vakker

(d) krasivyj
vakker

tsjelovek
mann

etot
denne

Sammenlignet med norsk er det bare den første varianten som er grammatisk:

(5.8)

(a) denne vakre mannen

(b) *vakre denne mannen

(c) *mannen denne vakre

(d) *vakre mannen denne

5.3 Verb

Her vil jeg gjøre leseren kjent med dannelse av verbparadigmen i presens. Jeg
kommer ikke til gå inn i detaljer hvilke verb er det, men man må være klar
over at det finns to konjugasjonsmønstre i russisk og hvordan gjennkjenne
dem. Innteresserte kan jeg henvise til boken her [14].

E-konjugasjon. Dene typen bøyningsmønster fikk sitt navn på grunn
av at bokstav “e” er med på å danne verbendelser. Denne bokstaven deltar
i oppbygging av nesten alle verbbøyningsformer, med unntak av 1.person
singular og 3.person plural. Se tabell 5.8.
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Tall Person Verbformen
Sg. 1.pers darju

2.pers darishj
3.pers darit

Pl. 1.pers darim
2.pers darite
3.pers darjat

Tabell 5.9: e-konjugasjon

Den andre typen bøyningsmønster heter i-konjugasjon på grunn av at
bokstaven “i” er dens kjennetegn. Den er også til stede i alle verbbøyningsfor-
mer med unntak av 1.person singular og 3.person plural. Se tabell 5.9. Her
er setninger som eksenplifiserer alt sagt over:

(5.9)

(a) Tsjelovek
mann-nom

izutsjaet
izutsjaet-3.pers.pres.

solntse.

“Mannen betrakter solen.”

(b) Tsjelovek
mann-nom

darit
gir-3.pers.pres.

kota
katt-akk.sg.

maljtsjiku.
gutt-dat.sg

“Mannen skjenker en gutt en katt”

5.4 Preposisjon

Her vil det ikke bli gitt en total oversikt over alle preposisjoner i russisk.
Den kan man skaffe seg i bøker om russisk grammatikk. Jeg kommer til å gi
eksempler med preposisjoner jeg hadde valgt å ta med i grammatikken min.

Preposisjonene er ubøyelige i russisk. De opptrer sammen med en
styrelse—et substantiv i en kasus som selve preposisjonen bestemmer. Det vil
si at preposisjon bestemmer hvilken kasus substantivet skal ha. For eksempel
preposisjon na (på-nor.) krever at substantivet står i lokativ:
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(5.10) Solnztse
sol-nom.

vstaet
stå-3.pers.sg.

na
på-prep.lok.

gorizonte.
horisont-lok.

“Solen står opp i horisonten”

I likhet med engelsk kan russiske preposisjoner markere kasus, som for ek-
sempel genitiv for et preposisjonalobjekt til et intrasitivt verb zavisit. I slike
tilfeller regnes de som semantisk tomme. I følgende exempel markerer prepo-
sisjonen ot (fra-nor.) relasjonen substantivene seg imellom:

(5.11)

(a) Tsjelovek
mann-nom.

zavisit
avhenge-3.pers.sg.

ot
fra-prep.gen.

tsjeloveka.
mann-gen.

“Et menneske avhenger av annet menneske”

(b) Vse
Alt

zavisit
avhenger

ot
fra-prep.gen.

tsjeloveka.
mann-gen.

“Alt avhenger av mennesket”

Når preposisjonsfraser opptrer i adjunktrolle (modification-eng.) har prepo-
sisjonen i et slikt tilfelle sin egen sematikk. For eksempel betegner prepo-
sisjonen na (på-nor.) i følgende eksempel posisjon i rommet; preposisjonen
krever at preposisjonalobjektet står i lokativ. Se eksempel 5.10:

Russiske PPer har rigid struktur. Preposisjonen står alltid foran sin styrel-
se, dvs. substantivet. Preposisjoner i russisk kan aldrig etterstilles styrelsen.
Sammenlign med eksempel 5.12 der preposisjonen na krever lokativ 4.

(5.12)

(a) na
på

krasivoj
vakker

ulitse
gate

(b) *ulitse
gate

krasivoj
vakker

na
på

(c) *krasivoj
vakker

ulitse
gate

na
på

4I grammatikken jeg har utviklet betrakter jeg ikke PP-komplenter. Grunnen til det er
at de ville bli analysert på samme måte som NP-komplenter.
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5.5 Hovedsetningens struktur
Hvis man sammenligner engelsk med russisk så eksisterer ikke følgende feno-
mener i det russiske språket:

• Tough-Movement,

• There-Insertion,

• Do-Insertion,

• Clefting,

• Tag Question,

• Extraposition,

• Dative Movement,

• Raisings

Og forklaring på det er at russisk har fri ordfølge. La oss se på ett eksempel
her :

(5.13)

(a) Mama
Mamma-nom.

myla
vasket-pret.3.sg.

ramu.
en vinduskarm-dat.

“Mamma vasket en vinduskarm”

(b) Mama ramu myla.

(c) Myla mama ramu.

(d) Myla ramu mama.

(e) Ramu mama myla.

(f) Ramu myla mama.

Subjektet og objektet identifiseres ikke ved hjelp av sin posisjon i en setning
men ved hjelp av morfologi, dvs. kasusendelser. I en russisk setning er det ikke
konstituentposisjon som avslører ordets grammatiske funksjon, men kasus.
I motsetning til en norsk setning hvor setningskonstituenter har mer eller
mindre fast plass, kan verbets argumenter i russisk flyttes rundt setningens
kjernet: verbet. Hvis verbets argumentstruktur inneholder tre komponenter
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hvor den ene står i nominativ og er subjekt (N), den andre i akkusativ og er
direkte objekt (A), og den tredje i dativ og er indirekte objekt (D), kan disse
stå i fri rekkefølge i forhold til hverandre og i fohold til verbet (V): NVDA,
NVAD, NADV, NDAV, NDVA, NAVD osv. La oss se på ett eksempel som
oversettes til norsk som “En man skjenker en gutt en katt”:

(5.14)

NVDA

Tsjelovek
Man-nom.

darit
skjenker-pres.3.sg

maljtsjiku
udef.-gutt-dat.

kota.
udef.-katt-acc.

NVAD

Tsjelovek
udef.-mann

darit
skjenker

kota
udef.-katt

maljtsjiku.
udef.-gutt.

NDAV

Tsjelovek
udef.-mann

maljtsjiku
udef.-gutt

kota
udef.-katt

darit.
skjenker.

NDVA

Tsjelovek
udef.-mann

maljtsjiku
udef.-gutt

darit
skjenker

kota.
udef.katt.

NAVD

Tsjelovek
udef.-mann

kota
udef.-katt

darit
skjenker

maljtsjiku.
udef.-gutt.

I alt er det 24 variasjoner av setningen “Tsjelovek darit kota maljtsjiku”. Full-
stendig permutasjon av alle mulige kombinasjoner skal ikke presenteres her.
Gitte eksempler er kun for å hjelpe å forstå det mulige mangfoldet av ord-
rekkefølgen i en russisk setning. Men hvis ikke grammatisk funksjon ikke er
avgjørende for valg av ordrekkefølge hva er det da som bestemmer ordrekke-
følgen i en viss situasjon? Det som spiller en viktig rolle for avgjørelsen er
pragmatisk aspekt. La oss se på setninger med to forskjellige ordrekkefølger
SV og VS i eksempel som følger:

(5.15)
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(a) Tsjto
hva-nom.

slutsjilosj?
skjedde-pret.3.sg.

“Hva er det som har skjedd?”

(b) Prisjel
kom-pret.3.sg.

gruzovik.
lastebil- nom.

“Det har kommet en lastebil.”

“Gruzovik” er i denne konteksten er ny informasjon både for den som spør
og for den som svarer. Siden russisk ikke opererer med bestemte/ubestemte
artikler samtidig som at språkbrukere fortsatt må skille mellom ny informa-
sjon (eller tema/alias topic) og gammel informasjon (eller rema/alias fokus)
må andre språkmidler tas i bruk for å uttrykke det, nemlig ordrekkefølge sam-
men med tonefall. I russisk finnes det et krav til setningens tema-rema/topic-
focus struktur: det må alltid finnes et fonetisk realisert fokus [19]. I vårt tilfelle
er hele setningen fokus. Og siden ny informasjon alltid er fokus må nomen
stå på slutten av setningen som tilsvarer på norsk nomen i ubestemt form. I
eksempel 5.16 har vi omvendt situasjon:

(5.16)

(a) Prishel
komm-pret.3.sg.

gruzovik?
lastebil- nom.

“Har lastebilen kommet?”

(b) Gruzovik
lastebil-nom.

to
jo-part.

prishel,
komm-pret.3.sg.

da
men-konjuk.

tovary
varer-pl.acc.

ne
ikke-neg.

privez.
levert-pret.3.sg.masc.

“Lastebilen har kommet, men uten varene.”

Her er “gruzovik” gammel informasjon, både den spørrende og den svarende
venter på lastebilen, de vet godt hvilken lastebil det er snakk om, det som er
nytt er ankomsthendelse. Det er i stor grad det som bestemmer rekkefølgen i
en russisk setning: topic-fokus inndeling sammen med kontekst. Gammel in-
formasjon skal meddeles først, ny til sist. Når dette er sagt kan vi se nærmere
på de vanligste permutajsjoner av ordrekkeflger i russisk. Følgende eksempler
er delvis tatt ut av deskriptiv russisk grammatikk lærebok [3] og delvis mine
egne.
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5.5.1 Intransitive verb

Intrasitive verb betegner bevegelse og posisjon i rommet, fysisk eller moralsk
tilstand.

SV(X)

(5.17)

(a) Tsjelovek
man-nom.

vstaet.
står opp-pres.3.sg.

“Mannen reiser seg.”

(b) Krasny
rød-nom.masc.anim.

tsjelovek
man-nom.masc.anim.

vstaet.
står opp-pres.3.sg..

“Den røde mannnen reiser seg.”

(c) Matj
Mor-nom.

vernulasj
kom-pret.3.sg. seg tilbake

s
fra

raboty.
job-gen..

“Mor har kommet fra jobben.”

(X)VS

(5.18)

(a) Na
I

gorizonte
horisont-loc.

vstaet
går-pres.3.sg. opp

solntse
solen-nom.

“I horisonten går opp solen.”

()b V
I

reke
elv-loc.

vodjatsja
føre-seg-pres.3.pl.

krokodily.
krokodiler-pl.nom.

“Det er krokodiler i elven.”

VS(X)

(5.19)

(a) Vstaet
stå-pres.3.sg. opp

solntse
sol-nom.

na
i

gorizonte.
horisont-loc..

“Solen går opp i horisonten.”
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(b) Byl
Var-pret.3.sg.

ja
jeg-nom.

tozje
også

i
óg

v
i

Moskve.
Moskva-loc.

“Jeg har også vært i Moskva.”

I motsetning til transitive verb, kan intransitive verb i russisk ha kun objekter
i oblike kasus (dvs. genitiv, dativ, lokativ, instrumentalis) og preposisjonale
objekter:

(5.20)

(a) Deti
Barn-pl.nom.anim.

sjli
gikk-3.pers.pl.pret.

lesom.
skog-mask.sg.instr.ikke-anim.
“Barn gikk via skogen.”

(b) Deti
Barn-pl.nom.anim.

sjli
løpte-3.pers.pl.pret.

po
på-prep.dat.

lesu.
skogen-mask.sg.akk.ikke-anim.
“Barn gikk i skogen.”

(c) Papa
pappa-mask.sg.nom.anim.

letit
flyr-3.pers.sg.pres.

samoletom
flyet-mask.sg.instr.ikke-anim.

v
til-prep.akk

Moskvu.
Mosva.

“Far flyr til Moskva.”

(d) Pappa
pappa-mask.sg.nom.anim.

letit
flyr-3.pers.sg.pres.

na
på-prep.llok.

vertolete.
helikopter-mask.sg.lok.ikke-anim.
“Far flyr med helikopter.”

5.5.2 Transitive verb

Transitive verb er verb som kan kombineres med et substantiv i akkusativ,
dvs. med direkte objekt uten preposisjon. Transitivitet er tett knyttet til
verbets semantikk: transitive verb betegner hendelser rettet mot et objekt,
og resultatet av hendelsen er forandring av objektet eller oppstandelse av
objektet—“Male et bilde”, “Oppfinne et hjul”, “endre meningen”; subjekt på-
virker objekt, f.eks. “Tor slo Jonas ”, subjektets følelser er rettet mot objektet,
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f.eks. “elske muslinger” osv. Derimot kan bevegelsesverb aldri være transitive,
for de kan ikke ta direkte objekt.

SVO

(5.21)

(a) Tsjelovek
Mann-nom.

izutsjaet
studerer-pres.3.sg.

solntse.
sol-acc..

“En mann betrakter solen.”

(b) Ona
Hun-nom.

vzjala
tok-pret.3.sg.

sumku
veske-acc.

s
med

soboj.
seg-instr.

“Hun har tatt vesken med seg.”

OVS

(5.22)

(a) Solntse
Sol-acc.

izutsjaet
studerer-pres.3.sg.

tsjelovek.
mann-nom..

“En mann betrakter solen.”

(b) Menja
Meg-gen.

zjdalo
ventet-pret.3.sg.

razotsjarovanije.
skuffelse-acc..

“Jeg kom til å bli skuffet.”

SOV

(5.23)

(a) Tsjelovek
Mann-nom.

solntse
solen-acc.

izutsjaet.
studerer-pres.3.sg.

“En mann betrakter solen.”

(a) Vse
Alle-nom.

menja
meg-gen.

slushali.
hørte-pret.3.pl..

“Alle hørte på meg.”

OSV

(5.24)
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(a) Solntse
Solen-acc.

tsjelovek
mann-nom.

izutsjaet.
studerer-pres.3.sg..

“En mann betrakter solen.”

(b) Menja
Meg-acc

on
han-nom

priglasjaet.
inviterer-pres.3.sg..

“Han inviterer meg.”

VSO(X)

(5.25)

Vstretil
Møttehan-nom.

on
meg-acc.

menja
kaldt.

kholodno.

“Han møtte meg kaldt.”

VOS

(5.26)

Otgovorila
Overtalte

menja
meg-acc

mama.
mamma-nom.

“Mamma har overtalt meg.”

5.5.3 Upersonlige verb

OV

(5.27) Nam
Oss-dat.

vezlo.
kørte .

“Vi hadde flax.”

5.5.4 Uspesifiserte verb

OV

(5.28)

(a) Menja
Jeg-gen.pron.1.sg.

prinjali
immatrikulerte-pret.3.pl.

v
i

universitet.
universitet-acc..

“Jeg ble immatrikulert på universitetet.”
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(b) Gruzovikam
Lastebiler-dat.pl.

proechatj
kjøre-inf. forbi

nevozmozno.
umulig.

“Det er ikke mulig for lastebiler å kjøre forbi.”

I mange grammatikkbøker om russisk grammatikk finner jeg et forsøk på å
definere “neutralrekkefølge” i russisk og “avvik” fra normen. Forfatteren har
russisk som morsmål og bruker sin egen språkkompetanse i bedømmelse av
setningens grammatikalitet: det finnes ikke “normen” og “avvik” fra normen.
Siden grammatiske funskjoner ikke avgjør ordets posisjon i setningen, tar
russisk andre midler i bruk for å formidle semantiske nyanser. For eksempel
kan en setning med en “neutral” ordrekkefølge sies på tre forskellige måter
med trykk enten på det første, andre, eller tredje ordet. Dermed blir setnin-
gens mening forandret. Men ordets posisjon har ikke med det å gjøre. Det er
alltid tonefall.

(5.29)

Ivan
Det

ljubit
er

Irinu.
Ivan som elsker Irina.

Ivan
Ivan

ljubit
elsker

Irinu.
Irina, han hater ikke henne!

Ivan
Ivan

ljubit
elsker

Irinu.
Irina, ikke Lena.

Altså, alle setningsledd kan innta hvilken som helst posisjon i en setning uten
at den blir ugrammatisk.

5.5.5 Adjunkter

La oss nå gjøre setninger litt mer kompliserte ved å legge inn en adjunkt5 for å
se om den siste kan stå i alle mulige posisjoner. Samtidig kan vi sammenligne
med norsk/engelsk.

I følgende setning med to konstituenter SV/VS kommer vi til å sette inn
et adverb “bystro” (fort-nor.) og PP-adjunkt “na gorizonte” (i horisonten-
nor.), og ser på alle mulige permutasjoner av adjunkten sin posisjon. Hvor
adjunkten kan stå har ikke russisk noen begrensning på: foran/etter subjekt
og foran/etter verb, foran/etter direkte6 objekt, foran/etter indirekte7 objekt:

5I lingvistikken er en adjunkt et ord, en frase eller en setning føyd sammen med et
annet ord eller frase for å modifisere (modify-eng.) denne frasen.

6En NP i akkusativ som verbet tar som sitt komplement uten preposisjon.
7En NP i dativ som verbet tar som sitt komplement uten preposisjon.
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(5.30)

(a) Na gorizonte tsjelovek darit kota maljtsjiku.

(b) Tsjelovek na gorizonte darit kota maljtsjiku.

(c) Tsjelovek darit kota na gorizonte maljtsjiku.

(d) Tsjelovek datir kota maljtsjiku na gorizonte.

Alle fire setninger er grammatiske i russisk. Allerede på den enkelte set-
ningens nivå ser vi hvor stor forskjell er det mellom norsk og russisk. Vi
fortsetter med tre konstituentsetninger med den mest frekvente ordfølgen
SVO:

(5.31)

(a) Tsjelovek izutsjaet solntse.

(b) Bystro tsjelovek izutsjaet solntse.

(c) Tsjelovek bystro izutsjaet solntse.

(d) Tsjelovek izutsjaet bystro solntse.

(e) Tsjelovek izutsjaet solntse bystro.

Vi får bekreftet enda en gang at det ikke finnes begrensninger i forhold
til hvor adverb kan stå i setningen.

5.5.6 Verbkomplementer

Følgende fem varianter av verbargurmentstruktur ble betraktet i avhandlin-
gen. I alle tilfeller det første verbet er finitt:

(1) Verb Objekt

(2) Verb Objekt1 Objekt2

(3) Verb S

(4) Verb Verb[inf ]

(5) Verb V[inf ] Objekt

(6) Verb Objekt1 Verb[inf ] Objekt2



5.5. HOVEDSETNINGENS STRUKTUR 69

I tillfellet (1) ser vi på transitive verb 5.32. I grammatikken sitt leksikonet
har vi et transitivt verb izutsjatj (inf.) (betrakte-nor.). Se på eksempel 5.21
på side 65 gjentatt her som 5.32:

(5.32)

Tsjelovek
mann-nom.sg.

izutsjaet
forsker-3.sg.pres.

solntse.
sol-acc.

“Mannen observerer solen.”

Eksemplet 5.32 har følgende permutasjoner i ordrekkefølgen:

(5.33)

(a) Solntse izutsjaet tsjelovek

(b) Izutsjaet solntse tsjelovek.

(c) Izutsjaet tsjelovek solntse.

(d) Solntse tsjelovek izutsjaet.

(e) Tsjelovek solntse izutsjaet.

I tillfellet (2) ser vi på verb med direkte objekt og indirekte objekt. I ek-
semplet som følger har vi det ditransitive verbet darit (gir-nor.) som tar
som direkte objekt kota og som indirekte objekt maljtsjiku. Legg merke til
at i russisk kan både direkte (eks. 5.34) og indirekte objekt (eks. 5.35) følge
verbet:

(5.34)

Tsjelovek
mann-nom.

darit
gir-3.pres.sg

kota
katt-acc.

maljtsjiku.
gutt-dat..

“En mann gir en gutt en katt.”

(5.35)

Tsjelovek
mann-nom.

darit
gir-3.pers.sg.

maljtsjiku
gutt-dat.

kota.
katt-acc.

“En mann gir en katt til en gutt”
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Som det var vist i eksempel 5.14 på side 61 kan en setning med fire ledd gi
alt i alt 24 variasjoner i ordrekkefølge. Eksempel 5.35 på forrige side er blant
variasjonene til setningen i eksempel 5.34 på forrige side. Alle setningsledd
i eksempel 5.34 på forrige side kan stå i alle posisjoner uten at en mister
kontroll over hva slags funksjon de har.

I tillfellet (3) ser vi på verb dumaet (tror-nor.) som tar som komplement en
finitt (bi)setning:

(5.36)

(a) Tsjelovek
mann-nom.

dumaet,
tenker-3.pers.sg.

tsjto
at-compltzr

maljtsjik
gutt-nom.

vstaet.
står opp-3.pers.sg.pres.
“Mannen tror at gutter reiser seg.”

(b) Tsjelovek
mann-nom.

dumaet,
tror-3.pers.sg.pres.

tsjto
at-comptzr

maljtsjik
gutt-nom.

khotsjet
vill-3.pers.sg.pres.

petj.
synge-infinitt

“Mannen tror at gutten vil synge”

(c) Tsjelovek
mann-nom.

dumaet
tror-3.pers.sg.pres.

tsjto
at-comptzr

maljtsjik
gutt-nom.

khotsjet
vill-3.pers.sg.pres.

petj
synge-infinitt

pesnju.
sang-akk.

“Mannen tror at gutten vil synge en sang”

Her kan vi se variasjoner i ordrekkefølge til setningen (a) i eksempel 5.36:

(5.37)

(a) Tsjelovek
Subj

dumaet
Verb

tsjto
Konjunk.

vstaet
Verb

maljtsjik.
Subj

(a) Dumaet
Verb

tsjelovek,
Subj

chto
Konjunk.

maljtsjik
Subj

vstaet.
Verb

(b) Dumaet
Verb

tsjelovek,
Subj

chto
Konjunk.

vstaet
Verbs

maljtsjik.
Subj
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Det som skjer i eksempel 5.37 på forrige side er følgende: alle settningsledd
kan permuteres i hovedsetnignen; samme gjelder alle settningsledd i biset-
ningen. Men konjuksjonen tsjto kan ikke flyttes fritt. Bisetningen må alltid
innledes at dette ordet. Legg merke till at skrambling er umulig her, dvs. ver-
bet i hovedsetningen kan ikke “ta over” komplemnter til verbet i bisetningen
og omvendt.

I tillfellet (4) ser vi på verb som tar som komplement et strikt intransitiv
infinitt verb:

(5.38)

Tsjeelovek
mann-nom.

khotsjet
vill-3.pers.sg.pres.

vstatj.
stå-infinitt

“Mannen vil stå opp.”

Alle mulige permutasjoner i denne setninger er som følger:

(5.39)

(a) Tsjelovek
Subj

vstatj
Verbinf

khotsjet
Verb

(b) Khotsjet
Verb

vstatj
Verbinf

tsjelovek.
Subj

(c) Khotsjet
Verb

tsjelovek
Subj

vstatj
Verbinf

(d) Vstatj
Verbinf

tsjelovek
Subj

khotsjet.
Verb

(e) Vstatj
Verbinf

khotsjet
Verb

tsjelovek
Subj

I tillfellet (5) ser vi på verb som tar strikt transitiv infinitt verb:

(5.40)

Tsjelovek
mann-nom.

khotsjet
vill-3.per.sg.pres.

vstretitj
møte-infinitt

solntse.
sol-acc.

“Mannen vil møte solen”

Og permutasjoner8 av denne setningen er som følgende:
8I eksemplene som følger gjengir jeg ikke alle mulige permutasjoner. Kun noen få.

Leseren henvises til eksempel 5.14 på side 61.
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(5.41)

(a) Tsjelovek
Subj

khotsjet
Verb

vstretitj
Verbinf

solntse
Obj

(b) Tsjelovek
Subj

vstretitj
Verbinf

solntse
Obj

khotsjet
Verb

(c) Tsjelovek
Subj

solntse
Obj

khotsjet
Verb

vstretitj
Verbinf

........

(5.42)

(a) Khotsjet
Verb

vstretitj
Verbinf

solntse
Obj

tsjelovek
Subj

(b) Khotsjet
Verb

solntse
Obj

tsjelovek
Subj

vstretitj
Verbinf

(c) Khotsjet
Verb

tsjelovek
Subj

vstretitj
Verbinf

solntse
Obj

.......

(5.43)

(a) Vstretitj
Verbinf

solntse
Obj

tsjelovek
Subj

khotsjet
Verb

(a) Vstretitj
Verbinf

tsjelovek
Subj

khotsjet
Verb

solntse
Obj

()b Vstretitj
Verbinf

khotsjet
Verb

solntse
Obj

tsjelovek
Subj

......

(5.44)

(a) Solntse
Obj

tsjelovek
Subj

khotsjet
Verb

vstretitj
Verbinf

(b) Solntse
Obj

khotsjet
Verb

vstretitj
Verbinf

tsjelovek
Subj
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(c) Solntse
Obj

vstretitj
Verbinf

tsjelovek
Subj

khotsjet
Verb

......

I tilfellet (6) ser vi på verb prosit (be-nor.) som i tillegg til direkte objekt
tar infinitt verb som komplement. Dette tilfelle deles opp i to. Først ser vi
på strikt intransitiv verb som komplement til verbet prosit—vstatj (stå opp-
nor.), se eksempel 5.45; så på strikt transitiv verb som komplement til verbet
prosit—sdelatj (gjøre-nor.), se eksempel 5.47:

(5.45)

Tsjelovek
Mann-nom.

prosit
be-3.pers.sg.pres.

maljtsjika
gutt-akk.

vstatj
stå-infinitt

“Manne ber guttn om å stå opp”

Permutasjoner her er som følgende9:

(5.46)

(a) Prosit
Verb

maljtsjika
Obj

vstatj
Verbinf

tsjelovek
Subj

(a) Maljtsjika
Obj

vstatj
Verbinf

tsjelovek
Subj

prosit
Verb

(a) Vstatj
Verbinf

tsjelovek
Subj

prosit
Verb

maljtsjika
Obj

(5.47)

Tsjelovek
mann-nom.

prosit
be-3.pers.sg.pres.

maljtsjika
gutt-mask.sg.akk.ikke-anim.

sdelatj
gjøre-infinitt.

otdolzjenije
tjeneste-akk.

“Mannen ber gutten om synge en sang”

Her følger noen av de mulige permutasjoner10 av ordrekkefølgen av setningen
i eksemplet 5.47 :

9Se eks. 5.14 på side 61.
10Tilsammen 126.
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(5.48)

(a) Tsjelovek
Subj

maljtsjika
Obj1

sdelatj
Verbinf

otdolzenije
Obj2

prosit
Verb

(b) Tsjelovek
Subj

sdelatj
Verbinf

otdolzjenije
Obj2

prosit
Verb

maljtsjika
Obj1

(c) Tsjelovek
Subj

otdolzjenije
Obj2

prosit
Verb

maljtsjika
Obj1

sdelatj
Verbinf

(d) Sdelatj
Verbinf

maljtsjika
Obj1

tsjelovek
Subj

prosit
Verb

otdolzenije.
Obj2

Min hensikt er ikke å ramse opp alle mulige permutasjoer av setningen i 5.47
på forrige side. Bare for setningen i eksempel 5.47 på forrige side kan vi få
opptil 120 variasjoner. Det jeg vil vise her at slike verb som prosit vil gi oss
utfordring i forhold til HPSG-formalisme og senere i forhold til implemente-
ring i Matrix.

Alle setninger i 5.48 har ett trekk til felles. Mellom et verb og dets argu-
ment, og i dette tilfellet et direkte objekt, forekommer andre setningsledd:
mellom maljtsjika og prosit i (a); mellom otdolzenije og sdelatj i (c); mellom
sdelatj og otdolzenije og mellom maljtsjika og prosit i (d). Allerede nå kan
vi se at slike setninger kan være problematiske å analysere.



Kapittel 6

Russisk i HPSG

I dette kapittlet kommer jeg til å gi en analyse av en russisk ho-
vedsetning i HPSG-formalismen. Vi kommer til å se i hvilklen grad
HPSG’s regler (skjemaer) må tilpasses eller utvides, og hva som
skal føyes til slik at denne formalismen må fungere for russisk óg.

6.1 Posisjon av setningsledd

Den analysen som blir brukt for en engelsk setning vil ikke passe like bra for
russisk. De restriksjonene som gjelder for engelsk kan ikke brukes for russisk.
Alle ledd i en russisk setning kan bytte plass. Fri ordrekkefølge vil medføre
utfordringer i forhold til setningsanalysen.

Som vi har sett i kappittel 5 på side 49 er ordrekkefølgen i en russisk biset-
ning lik ordrekkefølgen i hovedsetningen. Av den grunnen er hovedsetningens
ordrekkefølge fokus i dette arbeidet. Se på eksemplet her:

(6.1)

(a) Maljtsjik
gutt-nom.

khotsjet
vil-3.pers.sg.

petj.
synge-inf.v.

“Gutten vil synge”

(b) Tsjelovek
mann-nom.

dumaet
tro-3.pers.sg.pres.

tsjto
at-compltzr

maljtsjik
gutt-nom.

khotsjet
vil-3.pers.sg.pres

petj.
synge-inf.v.

75
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“Mannen tror at gutten vil synge”

Og adjunkter i bisetninger kan stå på de plassene i setningen akkurat slik de
ville stå i hovedsetningen; for eksempel:

(6.2)

(a) My
vi-pron.2.pers.pl.nom

ueszzjhaem
reise-2.pers.pl.futur.

zavtra
i morgen-adverb

v
til-prep.

Moskvu.
Moskva.

“Vi reiser til Moskva i morgen.”

(b) Papa
far-nom.

skazal,
sa-3.pers.sg.pret.

tsjto
at-compltzr

my
vi-pron.2.pers.pl.nom

ueszjaem
reise-2.pers.pl.futur.

zavtra
i morgen-adverb

v
til-prep.

Moskvu.
Moskva.

“Pappa sa at vi reiser til Moskva i morgen”

6.2 Subjekts- og objektsposisjon
I en deklarativ setning med tre setningsledd kan subjektet stå foran og etter
verbet:

(6.3)

(a) Tsjelovek
Subj

izutsjaet
Verb

solntse
Objekt

(b) Solntse
Objekt

izutsjaet
Verb

tsjelovek
Subjekt

Parsing av setningen med SVO rekkefølge skjer på samme måte i engelsk.
Verbet kombineres først med komplementet og så med subjektet. Og slik blir
vår analyse1:

1I parsertrærne som følger står H for hode, S for subjekt, C for komplement.
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(6.4) S
S

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU

NP VP
H

iiiiiiiiiiii C
UUUUUUUUUUUU

Tsjelovek V NP

izutsjaet solntse

Hode-Komplement-Skjema2 tillater oss å bygge en frase fra det leksikalske
hodet (izutsjaet) og ingen eller flere komplement døtre. Frasen har tilfredsstilt
behovet for det mest oblike elementet, nemlig objektet (solntse), og “leter”
fortsatt etter det minst oblike elementet, subjektet (tsjelovek).

Subjekt-Hode-Skjema tillater oss å bygge en frase som består av
en “tilfredsstilt ” frase—hoveddatter—og en datter til—det minst oblike
elementet—subjektet. I engelsk er det slik at det leksikalske hodet må først
kombineres med det mest oblike elementet—objektet, og så med det minst
oblike—subjektet. I engelsk brukes Subjekt-hode-skjema først etter at ho-
veddatter har tilfredstillt sitt krav på komplement, hoveddatter må være en
frase.

I russisk må arsenalet utvides med følgende skjemaene: Hode-Subjekt-
Skjema ogKomplement-Hode-Skjema. Disse skjemaene er absolut nødvendige
for å parse en enkel russisk setning, der ethvert ledd kan innta enhver posisjon.

La oss nå se på setningen (b) i eksempel 6.3 på forrige side, der det
leksikalske hodet kombineres først med argumentet til høyre som er subjekt,
og så med argumentet til venstre som er objekt. Da får vi følgende parsetre
som vist her:

(6.5) S
C

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU

NP VP
H

iiiiiiiiiiii S
UUUUUUUUUUUU

Solntse V NP

izutsjaet tsjelovek

2Hode-Komplement-Skjema og Hode-Subjekt-Skjema ble alt presentert i underkapit-
tel 3.4 på side 41.
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Men det er fullt mulig å bygge enda et parsetre for setningen (b) i 6.3 på
side 76: først kombineres et leksikalsk hode med argument til venstre dvs.
objektet solntse, og så med argument til høyre—subjekt tsjelovek.

(6.6)

S
H

iiiiiiiiiiii S
UUUUUUUUUUUU

VP
C

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU NP

Solntse izutsjaet tsjelovek

Takket være fri ordrekkefølge får vi en tvetydig setning: to parsetrær for
én setning gir mulighet for to ulike tolkninger. I motsetning til engelsk er det
ikke noe presendens i anvendelse av skjemaer, dvs. Hode-Subjekt-Skjema kan
bli brukt før Komplement-Hode-Skjema (som vi så i eksempel 6.5 på forrige
side).

Altså i russisk er det ikke noe krav om at verb skal først tilfredstille kravet
om et komplement for å kombineres med subjektet etterpå.

Enhver russisk setning med minst tre ledd ville få to parsetrær slik vi har
gjengitt. Dette er et sitat fra Matrix-dokumentasjon til startgrammatikken
jeg har fått3:

"Vi kan ikke bare bruke “V-final”- og “V-initial”-moduler for ordrekke-
følge for å få til én god modul for fri ordrekkefølge. Problemet er at vi
trenger subjektet for å kunne interferere mellom verb og objekt (VSO)
og mellom objekt og verb (OSV). Samtidig vil vi ikke ha total frihet
når det gjelder bruk av regler for setninger med verb i midten (SVO,
OVS), det ville gi oss tvetydighet. Løsningen er å kombinere et leksi-
kalsk hode først med argumentet til høyre, dvs. alle argumenter som
står til høyre blir kombinert med verbet først, og kun etter det blir
argumenter til venstre kombinert med hoveddatter. Språk med fri ord-
rekkefølge har ikke en konsistent VP-konstituent, til og med når verb
og objekt står ved siden av hverandre (OV) (adjacent-eng.). Grunnet
det må vi bruke et separat trekk for å kunne spore hvordan hode kom-
bineres med sine argumenter (i motsetning til kombinasjon av verb
med modifikatorer). Ideelt sett må vi kunne slå disse to sammen en
dag, men det er ikke så opplagt".

Skjemaene beskrevet ovenfor trenger man for å parse setningene hvor
subjektet inntar midtposisjonen:

3Denne kommentaren er skrevet av Emily M. Bender i tdl-filen. Oversettelsen er min.
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(6.7) Izutsjaet
Verb

tsjelovek
Subjekt

solntse.
Objekt

(6.8)

VP
H

iiiiiiiiiiii C
UUUUUUUUUUUU

V
H

iiiiiiiiiiii S
UUUUUUUUUUUU NP

Izutsjaet tsjelovek solntse

(6.9) Solntse
Objekt

tsjelovek
Subjekt

izutsjaet
Verb

(6.10) S
C

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU

NP VP
S

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU

Solntse NP V

tsjelovek izutsjaet

For å kunne parse setninger med ditransitive verb (som f.eks. darit) må vi
kunne ta hensyn til at indirekte objektet kan stå rett etter verbet. Leseren
kan sammenligne setningene 5.34 på side 69 og 5.35 på side 69, gjentatt her
som eksempel 6.12:

(6.11)

Tsjelovek
Subj

darit
Verb

kota
Obj1

maljtsjiku
Obj2

(6.12)

Tsjelovek
Subj

darit
Verb

maljtscjiku
Obj2

kota
Obj1

I engelsk er det slik at elementene på COMPS-listen står i stigende rekkeføl-
ge, dvs. først står det minst oblike elementet, det mest oblike elementet står
sist. Men i russisk, takket være fri ordrekkefølge, spiller oblikhet ingen rolle
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for lineær rekkefølge av komplementer. Ideelt sett ville vi representere kom-
plementer som et sett av argumenter. I LKB finnes ikke mengde. Derfor blir
mengde implementert som liste. I tillegg, må vi ha regler for tilfeller når det
tas et ikke-initialt element fra listen. For tilfeller når det mest oblike elemen-
tet står direkte etter verbet må vi ha ekstra skjemaer: Hode-Komplement-2-
skjema og Komplement-2-Hode-skjema.

I setningen 6.11 på forrige side hvor direkte objekt står straks etter ver-
bet, vil Hode-Komplement-Skjema bli brukt. Da minker COMPS-liste med
et element. Da står kun et element igjen og Hode-Komplement-Skjema vil bli
brukt igjen. Da får vi en verbalfrase som har tilfredsstilt sitt krav om sine
komplementer.

Men i setningen 6.12 på forrige side står indirekte objektet straks etter
verbet. I dette tilfellle er det 2. elementet fra COMPS-liste som må til-
føyes først. Det er nå Hode-Komplement-2-Skjema skal brukes. COMPS-liste
minker med et element og Hode-Komplement-Skjema (og Komplement-Hode-
Skjema) brukes i andre omgang:

(6.13) 
HEAD 3

SUBJ 4

COMPS
〈

1

〉
⊕ 5


�
��
�

H
HH

H


HEAD 3

SUBJ 4

COMPS
〈

1 , 2

〉
⊕ 5


2

På samme måte, hvis vi skulle analysere et hode med mer enn to kom-
plementer måtte vi legge til en Hode-Komplement-3-Skjema og Komplement-
Hode-3-Skjema. Ved økning av antall komplementer øker antall skjemaer med
ett. I prinsippet er slike regler nødvendige for maksimal lengde av komple-
mentliste. Neste underkapittel presenterer en mekanisme for sammensetting
av komplementlister mens parsing foregår. Teoretisk sett kan vi ha et vilkor-
lig antall komplementer. Men her velger jeg en pragmatisk løsning: med tre
komplementer. Dette er nok for å by på utfordringer.

I preposisjonale fraser kan komplement kun stå etter hode—i dette tilfellet
etter preposisjon. Vi vil jo ikke at grammatikken skal tillate slike setninger:

(6.14)

(a) *Solntse vstaet gorizonte na.
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(b) *Solntse gorizonte vstaet na.

(c) *Gorizonte na solntse vstaet.

IKomplement-Hode-Skjema må vi legge inn restriksjoner på hva slags HEAD-
attributtverdi frasen kan ha—preposisjon som hodeverdi må elimineres.

Flere ugrammatiske eksempler kan gis her men hovedidéen er at i prepo-
sisjonsfraser kan komplementet kun tilføyes fra høyre. Dette er en av de få
tilfeller der ordrekkefølgen er rigid.

6.3 Argumentkomposisjon
I eksempel 5.47 på side 73 har jeg gitt et eksempel hvor verbet tar som kom-
plement ett infinitt verb med dets tilhørende komplement. Eksemplet 5.47
på side 73 og permutasjoner av det er gjentatt her som 6.15:

(6.15)

(a) Tsjelovek
Subj

prosit
Verb

maljtsjika
Obj1

petj
Verbinf

pesnju.
Objinf

(b) Tsjelovek
Subj

prosit
Verb

maljtsjika
Obj1

pesnju
Objinf

petj.
Verb

(c) Tsjelovek
Subj

prosit
Verb

petj
Verbinf

pesnju
Objinf

maljtsjika
Obj1

(d) Tsjelovek
Subj

prosit
Verb

petj
Verbinf

maljtsjika
Obj1

pesnju
Objinf

Vi kan parse setninger (a), (b), og (c) i eksempel 6.15 ved hjelp av skje-
maer vi har så langt, dvs. Hode-Komplement-Skjema og Komplement-Hode-
Skjema. Når det gjelder setningen (d) i 6.15 er ikke det mulig. Med det
analyseverktøyet vi har til disposisjon må vi erklære denne setningen som
ugrammatisk, siden maljtsjika er objektet til det finitte verbet prosit, og pe-
snju er objektet til det infinitte verbet petj. Vi vil da få et tre med kryssende
grener hvilket ikke er tillatt i HPSG slik som dette implementert i Lingvistisk
Kunnskapsbygger.

(6.16)
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S

S

��������������

H

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

NP VP
H

llllllllll C
RRRRRRRRRR

Tsjelovek VP
H

llllllllll C

YYYYYYYYYYYYYYYYYY VP
H

llllllllll C

YYYYYYYYYYYYYYYYYY

V V NP NP

prosit petj maljtsjika pesnju

Vi må ha en ny verbtype som kan ta et direkte objekt og et infinitt verb,
ikke en verbfrase. Komplementet til det infinitte verbet tilsettes komplement-
listen til det finitte verbet. På den måten får vi en dynamisk komplement-
listen, dvs. elementer tilføyes komplementliste mens parsing foregår. Denne
mekanismen kalles “argumentkomposisjon” (argument composition-eng.) [28].
Følgende eksempel visualiserer idéen:

(6.17)COMPS

〈[
HEAD NP

[
acc

]]
, V
[
COMPS 1

]〉
⊕ 1



Med en slik verbtype vil analysen til setningen (d) i eksempel 6.15 på forrige
side se slikt ut:

(6.18)
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S

�������������������

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

NP VP

llllllllll
RRRRRRRRRR

Tsjelovek VP

llllllllll
RRRRRRRRRR NP

VP

llllllllll
RRRRRRRRRR NP pesnju

V V maltsjika

prosit petj

Komplementet til det finitte verbet—maljtsjik og det infinitte verbet—
petj analyseres som komplementer til det finitte verbet prosit. Men det er
ikke nok med det. Også komplementet til det infinitte verbet, pesnju må
analyseres som komplementet til prosit. Hode-komplement-3/Komplement-
3-hode skjemaer sørger for at vi får de riktide parsetrærne.

Alt i alt er det ingen begrensninger på hvor subjekt og objekt i en setning
kan stå. Konstruksjonstyper for argumentstruktur i engelsk og i russisk er
forskellige i forhold til subjekts- og objektsposisjon siden alle setningsledd
kan stå i hvilken som helst rekkefølge i russisk.

Jeg har allerede sagt at det ikke er mulig å lage topikalisering i russisk
( 5.5 på side 60). Samme gjelder for inversjon i russisk. For så vidt kan man
stille verb foran subjektet, men det fører ikke til at man får spørmål som
resultat av det. Som det ble sagt tidligere er det kun intonasjon som avgjør
om vi har med et spørsmål å gjøre.

Det er heller ingen begrensninger på hvor et hjelpeverb kan stå i setningen
når vi har å gjøre med en kompleks verbform.

(6.19)

Tsjelovek
Mann-nom.

budet
vil-fin.hjelp.v.3.pers.sg.pres.

petj
synge-infinitt

pesnju.
sang-akk.
“En mann vil synge en sang”
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Hjelpeverb kan stå i hvilken som helst posisjon i en setning, for eksempel:

(6.20)

(a) Budet
Vfin.aux

tsjelovek
Subj

petj
Vinfinitt

pesnju.
Obj

(b) Tsjelovek
Subj

pesnju
Obj

budet
Vfin.aux

petj.
Vinfinitt

(c) Tsjelovek
Subj

budet
Vfin.auxVinfinitt

pesnju
Obj

petj
Vinfinitt

(d) Tsjelovek
Subj

petj
Vinfinitt

pesnju
Obj

budet.
Vinfinitt

Hjelpeverb er ikke forskjellig fra slike verb som prosit i eksempel 6.15 på
side 81. Argumentkomposijson kan brukes på lik linje for analyse av hjelpe-
verb. Det vil være overflødig å tegne enda et parsetre for setninger i 6.20 da
hjelpeverb som er argumentkomposisjonsverb vil få tilføyd et komplement
om gangen fra komplementlisten. Hode-Komplement-Skjema/Komplement-
Hode-Skjema eller Hode-Komplement-2 Skjema/Komplement-Hode-2-Skjema
vil bli brukt i dette tilfellet avhengig av ordrekkefølge.

6.4 Adjunktsposisjon i en setning
Adjunkter i en russsik setning kan stå i fri rekkefølge sammenlignet med
engelsk eller norsk. Dette gjelder både for hovedsetningen og bisetningen.
Dette har vi sett eksempler på i underseksjon 5.5.5 på side 67. Også adjektiver
når de modifiserer substantiver kan være foran og etterstilt, se eksempler i
underseksjon 5.2 på side 55.

(6.21)

(a) Krasnyj
rød-mask.nom.anim.

tsjelovek
mann-mask.nom.anim.

izutsjaet
observere-3.pers.sg.pres.

maljtsjika
gutt-mask.akk.anim.

“Den røde mannen observerer gutten.”

(b) Tsjelovek
mann-mask.nom.anim.

krasnyj
rød-mask.nom.anim.

izutsjaet
observere-3.pers.sg.pres.

maljtsjika
gutt-mask.akk.anim.
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“Den røde mannen observerer gutten.”

Det at et adjektiv kan stå både foran og etter et substantiv det modifise-
rer, innebærer potensiell fare for å få en feil analyse. Se på følgende setninger:

(6.22)

(a) Krasnoe
rød-neutr.akk.ikke-anim.

solntse
sol-neutr.akk.ikke-anim.

krasnyj
rød-mask.nom.anim

tsjelovek
mann-mask.nom.anim.

izutsjaet.
observere-3.pers.sg.pres.
“Den røde mannen observerer den røde solen.”

(b) Krasnyj
rød-mask.nom.anim

tsjelovek
mann-mask.nom.anim.

krasnoe
rød-neutr.akk.ikke-anim.

solntse
sol-neutr.akk.ikke-anim.

izutsjaet.
observere-3.pers.sg.pres.
“Den røde solen observerer den røde mannen.”

For å unngå at krasnyj og sontse, og likeså tsjelovek og krasnoe danner en no-
minalfrase må Hode-Adjunkt- og Adjunkt-Hode-skjemaer “oppgraderes”, dvs.
adjektiver må samsvare med substantiver i person, tall, kasus, og animerthet:

(6.23)

PHON
〈
krasnyj, tsjelovek

〉
SYNSEM.LOC

CAT.HEAD 2

CONT 3


DTRS



HEAD-DTR
[
CAT.HEAD 2

[
CASE nom

]]
ADJ-DTR


SYNSEM.LOC


CAT.HEAD

MOD N′:
INDEX 1

PRD -




CONT.INDEX 3
[
INDEX 1

]








Adverbial kan også stå foran eller etter hodet. Da vil Hode-Adj-Skjema og
Adj-Hode-Skjema kunne brukes for analysen av adverbialer. Ved hjelp av
disse skjemaene forventer vi å kunne analysere slike setninger som vist her:
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(6.24)

(a) Solntse
sol-nom.

vstaet
står-3.pers.sg.pres.

na
i-prep.lok.

gorizonte
horisont-lok.

“Solen står opp i horisonten.”

(b) Solntse
Subj

na
Prep

gorizonte
Obj

vstaet.
Verb

(c) Na
Prep

gorizonte
Obj

solntse
Subj

vstaet.
Verb

Vi må for eksempel kunne analysere setningen (a) i 6.24 ved hjelp av et
Hode-Adj-Skjema. Her adjungeres adverbial til en verbal frase. Se eksempel
her:

(6.25) S
S

iiiiiiiiiiii H
UUUUUUUUUUUU

NP VP
H

iiiiiiiiiiii A
UUUUUUUUUUUU

Solntse V PP
H

iiiiiiiiiiii C
UUUUUUUUUUUU

vstaet na gorizonte

Med skjemaene vi har til disposisjon kan vi også forvente å få en analyse til:

(6.26)

S

H

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

S
S

llllllllll H
RRRRRRRRRR PP

H

llllllllll C
RRRRRRRRRR

NP VP P NP

Solntse vstaet na gorizonte
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Dette er en såkalt falsk analyse (spurious aambiguity-eng.). Adverbial kan
adjungeres til setningen. Men dette må vi akseptere.



88 KAPITTEL 6. RUSSISK I HPSG



Kapittel 7

Implementasjon i Matrix

Jeg har allerede gitt en innføring i hva Martrix er (se underkappi-
tel 4.3 på side 45). Her kommer jeg til å se nærmere på hvordan
grammatikkstartsettet ble konfigurert for russisk, jeg kommer til å
gå nærmere inn på oppbygging av Matrix-moduler (module-eng.).
Jeg kommer til å gi oversikt over Matrix-filer man får som resultat
av konfigureringen og hvilke filer som utgør kjernen og hvilke jeg
har jobbet med i utviklingen av grammatikken min.

7.1 Startsett
Matrix’ oppbygging [5] består av en kjernegrammatikk som gjelder for alle
språk. Det vil si at denne biten vil kunne anvendes for alle verdens språk.
Ved å mate inn inndata konfigurerer man kjernegrammatikken for det re-
spektive språket man vill jobbe med. På den måten legges språkspesifikke
grammatikkrestriksjoner til kjernen.

Selve konfigureringsprosessen er delt inn i flere moduler som koder inn
dimensjoner av lingvistisk variasjon. Grammatikkutvikleren blir stilt overfor
valg for hvert fenomen. Hans/hennes valg leder til at en startgrammatikk blir
generert automatisk. Denne grammatikken inneholder både Matrix’ kjerne-
grammatikk og språkspesifikke restriksjoner. Moduler er rettet mot følgende
dimensjoner av lingvistisk variasjon: basis ordrekkefølge, setningsnegasjon,
ja-nei-spørsmål og noen få leksikalske innførsler.

Restriksjoner i kjernegrammatikken er gjeldende over alle språk og kan
utvides i enhver grammatikk. Ved hjelp av topologibaserte moduler utvides
definisjoner av språkrestriksjoner.

Alt i alt er det to typer av topologisk variasjon på tvers over alle språk:
på den ene siden er det fenomener som finnes i alle språk; på den andre siden

89
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er det lingvistiske fenomener som finnes kun i noen språk og som ikker er
konseptualisert som en alternativ realisering av noen universielle funksjoner.

Matrix’ kjernegrammatikk, og moduler som utvider denne kjernen, kan
sammenlignes med Prinsipper og Parametere oppfunnet av Chomsky [27],.
mens Matrix-moduler inneholder restriksjoner som er nødvendige for å hånd-
tere et fenomen. Disse modulene må være gjensidig konsistente.

Når en grammatikkutvikler har foretatt valg (ordrekkefølge, setningsne-
gasjon, ja-nei-spørsmål) og har besvart spørsmål angående et lite leksikon kan
grammatikken lastes ned og den er klar til å parse og generere et fragment
av det respektive språket.

Ved å mate inn inndata på konfigurasjonswebsiden til LinGO Matrix får
man et startsett til den respektive grammatikken1. Følgende inndata var
matet inn:

• Språk

– “russisk”

• Ordfølge

– Fri ordfølge

– Språket har ingen artikler

– Språket har hjelpeverb som alltid alltidforan verbet

• Kasus

– ingen inndata (blankt)

• Setningsnegasjon

– ingen inndata (blankt)

• Koordinasjon

– Koordinasjonsstrategi 1 hvor nomen, NPer, VPer og setninger
markert i monosyndeton ved hjelp av et ord “i” som står foran
ordet.

– Koordinasjonsstrategi 2 hvor NPer, VPer, setninger markert i N-
polysyndeton ved hjelp av et ord “i” som står foran ordet.

• Matrix ja/nei spørsmål
1Det er Matrix’ versjon fra desember 2007 som ble brukt i min grammatikk.
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– ingen inndata (blankt)

• Leksikon

– solntse (inanimate, neutr. nom. sg.)

– chelovek (animate, mask. nom sg.)

– maljchik (animate, mask. nom. sg.)

– vstavatj (intrans. inf.)

– izuchatj (trans. inf.)

– izuchaet (pres.3sg.)

• Testsetninger

– Solntse vstaet

– Tsjelovek izutsjaet solntse

I det som følger kommer jeg til å referere til filer ved navn matrix.tdl,
hvor det ligger informasjon man helst ikke bør forandre og russian.tdl—
informasjonen i denne fillen bør og må endres. Filen irules.tdl inneholder
fleksjonsregler, filen leksikon.tdl inneholder vokabularet til den respekti-
ve grammatikken. Filen rules.tdl inneholder skjemaer som ble beskrevet i
kapittel 6 på side 75 og i underkapittel 3.4 på side 41 eller sagt med andre
ord—frasestrukturregler. For øvrig finnes det mange flere filer i startgram-
matikken enn det jeg kommer til å nevne her.

I TDL-koden som det blir gitt eksempler fra, definerer tegnet “:=” en
ny type i hierarkiet, mens tegnet “:+” legger ny informasjon til en allerede
eksisterende type.

7.2 Nominalfraser

Tre typer av nomen ble implementert: common-noun-lex, animate-noun-
lex, inanimate-noun-lex. Selv om nomen i russisk innehar slike trekk som
person, tall, kjønn, og animerthet, har jeg valgt kun å ha substantiver av
i-konjugasjon i 3.person singular, maskulinum/neutrum, animerthet i den
russiske grammatikken min. Samsvar i russisk er ikke bare i person, tall og
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kjønn men også i animerthet/ikke-animerthet. Typehierarkiet for noun-lex
i Matrix ser slik ut:

noun-lex

�
��

�
��

��

H
HH

H
HH

HH

common-noun-lex

��
��

��

HH
HH

HH

animate-noun-lex inanimate-noun-lex

pronoun-lex

Jeg valgte å ha SPR-trekket i russisk som valgfritt, dette valget har jeg gjort i
konfigureringsfasen. Dermed er nomentypen man får i startgrammtikken som
følgende:

(7.1) noun-lex := basic-noun-lex &
basic-one-arg &
no-hcons-lex-item &

[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL [ SPR < #spr &
[ LOCAL.CAT.HEAD det,

OPT + ] > ,
COMPS < >,
SUBJ < >,
SPEC < > ],

INFLECTED -,
ARG-ST < #spr > ].

Her introduserer typen basic-noun-lexen enkel relasjon noun-relation.
Den andre suprtypen substantiver arver fra er basic-one-arg som kun lim-
mer sammen NON-LOCAL-attributtverdier til sine komplementer. Den typer
innfører ikke sine egne NON-LOCAL-verdier. Typen no-hcons-lex-item sier
bare at det ikke finnes noen restriksjoner for håndtak2.

Typen noun-lex gir oss mulighet til å sette en artikkel foran nomen.
Selv om russisk ikke har skillet bestemthet/ubestemthet, og man skulle tro

2Begrepet “håndtak” (handle-eng.) er tatt ut fra Minimal Recursion Semantics (MRS),
et rammeverk for semantikk i datalingvistikken som egner seg godt for parsing og ge-
nerering og som kan implementeres i typet trekkstrukturformalisme. MRS er et meta-
nivå-språk for beskrivelse av semantiske strukturer i predikatkalkule (predikatlogikk) med
kvantorer. En semantisk struktur er en liste av elementære predikasjoner man antar er
sammensatt (conjoined -eng.). I MRS vil man betrakte noder i et tre uavhengig av hver-
andre. Dette gjøres i MRS ved bruk av tagger. Disse taggene kalles for “håndtak” som gir
oss mulighet å få tak i sign sine elementære predikasjoner (eps). Se mer i [12].
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at det i min grammatikk ikke finnes plass for artikler, velger jeg å si det
eksplisitt: ved å tillate spesifikatoren til noun-lex type ha OPT-trekket. Når
det er behovet å understreke at det er denne gjenstanden det er snakk om og
ikke den andre, har attributtet verdien “+”. Eksempel på slike kvasiartikler
er russisk demonstrativ pronomen etot (mask.), eta (fem.), eto (neutr.), eti
(pl.).

I tillegg til noun-lex type ble det lagt inn en type til: alle objekter av
denne typen er tredje person; dette gjøres ved å legge inn attributtet PER og
å sette dets verdi til å være 3.pers:

(7.2) common-noun-lex := noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.PNG [ PER 3pers ] ].

I russisk er alle nomen markert i person (1.pers, 2.pers, 3.pers), tall (sg. og
pl.), kjønn (fem., mask., neutr.) og animerthet/ikke-animerthet. Dette gjør
det nødvendig å legge inn skille mellom animerte og ikke-animerte substan-
tiver. Følgende subtyper til common-noun-lex ble lagt inn:

(7.3) animate-noun-lex := common-noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD noun & [ ANIMATA + ] ].

inanimate-noun-lex := common-noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD noun & [ANIMATA - ] ].

For å kunne ta hensyn til person, tall, kjønn måtte nye typer legges inn i
hierarkiet: png, person.3 Her ser man hvordan Matrix-hierarkiet ser ut at
etter de nye typene ble lagt inn:4

*top*

��
�
��

HH
H

HH

avm

��
��
�
�
�
@
@

PP
PP

P

png person . . . . . .

sort

�
��

HH
H

. . . . . . . . .

Typen png innehar følgende attributter: PER, NUM, GEN(DER).
3Kjønn er ikke med på grunn av at jeg valgte å ikke implementere dette trekket. Alle

substantiver i grammatikken min er maskuline.
4Typen avm var opprinnelig ment å være supertype for subtyper som hadde trekk, mens

sort var ment for atomære verdier, slike som person, tall og kjønn osv. Jeg realiserer
sistnevnte typer som subtyper til avm. Ideelt sett burde de realiseres som subtyper til
*top*.
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(7.4) png :+
[ PER person,

NUM number,
GEN gender].

Grunnet at hovedinteressen min i denne avhandlingen er russisk syntaks
og ikke morfologi, valgte jeg å ha kun 3. person, maskulinum og neut-
rum substantiver i singular. Man kunne ha noun-lex undertyper, slike som
common-noun-masc-lex, common-noun-fem-lex, commmon-noun-neutr-
lex. Dette ville føre til et ikke lite antall fleksjonsregler og kunne føre til fra
min ståsted unødvendig tidsforbruk på russisk morfologi. Supertypen person
har tre undertyper: 1pers, 2pers, 3pers. Supertypen number har to un-
dertyper: pl og sg. Supertypen gender har tre undertyper: masc, fem,
neutr.

*top*

��
��
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��

HH
HH

H
HH

avm

��
��

��
��
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@@

PP
PP

PP
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PP

png person
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�

H
HH

H

1pers 2pers 3pers

. . . . . .

sort

��
�

HH
H

. . . . . . . . .

Så må vi besvare spørmålet om russisk har strukturell eller leksikalsk kasus.
Det finnes for eksempel slike verb som ikke kan ha subjektet i nominativ,
mer enn det—slike verb er subjektløse. Disse verbene kalles “upersonlige”.
Sammenlign:

(7.5)

(a) Menja
jeg-gen.

toshnit.
kaste opp-upers.3sg.pres.masc.

“Jeg er kvalm.”

(b) Menja
jeg-gen.

vorotit
snu tilbake-upers.3sg.pres.masc.

ot
fra-prep.gen.

nego
ham-gen.
“Jeg vemmes av ham”
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(c) V
i-prep.loc.

sadu
hagen-loc.

pakhlo
lukte-upers.pret.3.sg.neutr.

jablokami.
epler-instr.pl.
“Det luktet epler i hagen”

Med tanke på at subjekt må samsvare med verbal i tall og person i presens
og futurum på den ene side, og i tall, person, kjønn i preteritum, så finnes
det i disse setningene intet argument som kan ha samsvar med verbalet. Slike
verb som vorotit, toshnit, pakhnet kan ikke ha subjekt-argument på sin liste,
de har kun objekt på argumentstrukturlisten.

I russisk er følgende ordkategorier kasusmarkert: nomen, adjektiver, og
artikler. Dette førte til at typen +njd måtte få et attributt CASE.

(7.6) +njd :+ [CASE case].

I Matrix i filen matrix.tdl finnes det typer for substantiv, verb, adjektiv,
adverb, adposisjon, osv. I filen head-types.tdl finner vi disjunktive typer,
som for eksempel en disjunktiv type for substantiv, adjektiv og artikkel —
+njd. Dette gir oss mulighet til å erklære det samme trekket for substantiver
(n), adjektiver (j) og artikler (d).

De fleste russiske substantiver har samme form i nominativ som de har i
lexicon.tdl. For eksempel leksikalsk innførsel for ordet “sol” er solntse. Den
samme formen har ordet i følgende setning:

(7.7)

(a) Solntse
sol-nom.ikke-anim.

vstaet.
står-3.pers.sg.pres..

“Solen står opp”

(b) Tsjelovek
mann-nom.anim.

vstaet.
står-3.pers.sg.pres.

“Mannen står opp.”

For å få riktige bøyningsendelser måtte flere leksikalske regler legges inn i
grammatikken. Samtidig måtte nye verbtyper beskrevet i underkapittel 5.5.6
på side 68 få kasusfilter slik at man får samsvar mellom subjekt og verbal. Alt
i alt finnes det bøyningsregler for å få til endelser i forskjellige kasus: akku-
sativ, genitiv, dativ, lokativ, instrumentalis. Følgende fleksjonsregler måtte
legges inn i Matrix:
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(7.8) noun-sg-nom-animate-irule := const-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE nom,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [ NUM sg ] ],
DTR animate-noun-lex ].

noun-sg-nom-or-acc-inanimate-irule := const-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE nom-or-acc ],

DTR inanimate-noun-lex ].

Man må bestemme om den respektive fleksjonsregelen endrer SYNSEM eller
om den legger til informasjon. For eksempel hvis inndata har en ikke-tom SPR-
liste og som utdata får vi en SPR-liste betyr det at regelen endrer opprinnelig
informasjon. Hvis inndata ikke har noen verdi for CASE og utdata har CASE-
verdi satt til nomda legger vi til informasjon. Typen const-ltow-rule sørger
for at inndata (i dette tilfelle er det inanimate-noun-lex) ikke blir endret,
dvs. at informasjonen bli tilføyd. Denne typen omgjør et leksem til et ord
uten å endre ordendelse. Disse fleksjonsreglene sørger for at ord ikke får noen
endelse i oblike kasus. Derimot sørger typen infl-ltow-rule for at det blir
tilføyd en fleksjonsendelse til et leksem slik at vi får et ord i en bøyd form,
dvs. det blir laget en fullstendig flektert ordform. Følgende regler sørger for
å tilføye endelse i oblike kasus:

(7.9)

noun-sg-acc-animate-irule :=
%suffix (* a)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE acc,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].

;;dative
noun-sg-dat-animate-irule :=
%suffix (* u)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE dat,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].

;;locative
noun-sg-loc-inanimate-irule :=
%suffix (* e)
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infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE loc,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < inanimate-noun-lex > ].

;;genitiv
noun-sg-gen-animate-irule :=
%suffix (* a)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE gen,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].

La meg gjenta det enda en gang at i min russiske grammatikk har jeg kun
common-noun-lex-substantiver i 3. person, singular. Jeg tar ikke med kjønns-
skille: GENDER-trekket er ikke med i grammatikken. Hadde jeg valgt å imple-
mentere det, ville det være en attributt-verdi til PNG-trekket.

Typer animate-noun-lex og inanimate-noun-lex er subtyper til
common-noun-lex. Animerthetstrekket påvirker deklinasjonsparadigmet til
maskuline nomen i singular.

I russisk må adjektiver og nomen ha samsvar i animalitet. Et nytt attri-
butt er tilføyd grammatikken:

(7.10)

+nj : +
[ ANIMATA bool].

Eksempel 7.11 illustrerer samsvar i animalitet i russisk.5

(7.11)

(a) Maljtsjik
gutt-nom.

izutsjaet
forsker

krasn-ogo
rød-anim.acc.

tsjelovek-a.
mann-anim.acc..

“Gutten observerer den røde mannen.”

(b) Maljtsjik
gutt-nom.

izutsjaet
forsker-3.pers.sg.

krasn-yj
rød-inanim.acc.

stol.
stol-inanim.acc.

“Gutten observerer det røde bordet”
5Eksempler for samsvar mellom adjektiv og substantiv var også gitt i underkapittel 5.2

på side 55.
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Sammenlign følgende setning i 7.12 der adjektiv og nomen har samme endelse
som adjektiv og nomen i 7.11 på forrige side har, men i dette tilfelle er kasus
ikke det samme:

(7.12)

V
I-PREP.

komnate
rom-loc.

net
ikke-NEG.

krasn-ogo
rød-inanim.gen.

stol-a.
bord-inanim.gen..
“Det finnes intet rødt bord i rommet.”

Supertypen avm får en ny undertype case6.

avm

��
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��
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��
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@
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@
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PP

PP
PP

PP
PP

png person

�
��
�

H
HH

H

1pers 2pers 3pers

case . . .

Det er seks kasus i russisk: nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, intrumentalis
og lokativ. Grunnet endelsessammenfall i akkusativ, nominativ og akkusativ,
akkusativ og dativ ble det laget seks undertyper til case: nominativ-eller-
akkusativ, akkusativ-eller-genitiv, akkusativ-eller-dativ, genitiv, lokativ, in-
strumentalis. Se for eksempel på de to setningene:

(7.13) (a) Solntse
sol-nom.

vstaet.
står-3.pers.sg.pres.

“Solen står opp.”

(b) Tsjelovek
Mann-nom.

izutsjaet
forske-3.per.sg.pres.

solntse
sol- acc.

“En mann observerer solen.”

I setning (a) i eksempel 7.13 har ordet solntse nullendelse i subjektsposisjon.
Samme form har ordet i objektsposisjon i setning (b) i samme eksempel. For
å kunne ta hensyn til slike tillfeller av kasussammenfall må vi ha nom-or-acc
kasusundertype.

(7.14)
6case burde heller realiseres som subtype til *top* eller sort siden sistnevte var ment

for atomære verdier, men det er det valget jeg har foretatt.
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(a) Tsjelovek
mann-nom.

prosit
be-3.pers.sg.pres.

maljtsjika
gutt-acc.

ostatjsja.
å bli-infin.verb.

“Mannen ber gutten om å bli.”

(b) U
hos-prep.

maljtsjika
gutt-gen.

net
NEG.

shapki.
lue- gen.

“Gutten har ingen lue.”

I setning (a) i eksempel 7.14 på forrige side har ordet maljtsjika som står i
direkte objektsposisjon samme endelse som preposisjonsobjektet i setningen
(b) i eksempel 7.14 på forrige side. Dette eksemplifiserer formsammenfall i
akkusativ og genitiv.

Eksemplene over rettferdiggjør utvidelse av kasushierarkiet som ble lagt
inn i russian.tdl gjengitt her som TDL-koden:

(7.15)

case := avm.
nom-or-acc := case.
acc := nom-or-acc & acc-or-dat & acc-or-gen.
nom := nom-or-acc.
gen := case.
dat := acc-or-dat.
acc-or-dat := case.
acc-or-gen := case.
instr := case.
loc := case.

I følgende setning står ordet solntse i direkte objektsposisjon. Når vi har å
gjøre med substantiver som betegner ikke-animerte skapninger sammenfaller
nominativ- og akkusativformen for slike substantiver. Sammenlign følgende
eksempel med eksempel 7.7 på side 95:

(7.16)

Tsjelovek
mann-nom.

izuchaet
studerer-3.pers.pres.

solntse.
sol-acc.ikke-anim.

“Mannen utforsker solen”

I følgende setning betegner substantivet en levende skapning og står i direkte
objektsposisjon:

(7.17)
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Tsjelovek
mann-nom.

izutsjaet
izutsjaet-3.pers.pres.

maljtsjika.
maljtsjika-acc.anim.

“Mannen betrakter en gutt”

Jeg har sagt tidligere i dette kapittelet at adjektiver og nomen må ha samsvar
i animerthet. Bøyningsformen til ikke-animerte substantiver sammenfaller i
nominativ og akkusativ. For å takle slike tilfeller som i eksempel 7.16 på for-
rige side, 7.17 på forrige side, og likeså i eksemplet 7.11 på side 97, og 7.12 på
side 98 må grammatikken inneholde slike regler, som alt var gjengitt i eksem-
pel 7.8 på side 96 i forbindelse med av presentasjon av fleksjonsregler. Denne
regelen gjengis her som 7.18 for å eksemplifisere hvordan animerthet/ikke-
animerhet tas hensyn til i Matrix:

(7.18)

noun-sg-nom-or-acc-inanimate-irule := const-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE nom-or-acc ],

ARGS < inanimate-noun-lex > ].

Jeg vil også understreke at det ikke bare den ene regelen (fleksjonsregel) men
også leksemtype animate-lex og inanimate-lex som sørger for samsvar i
animerthet/ikke-animerthet i grammatikken.

7.3 Adjektiver
På grunn av at det er tre kjønn i russisk har adjektiv også tre former: mas-
kulinum, femininum, neutrum; adjektiv og nomen må ha samsvar i kasus,
kjønn og tall.

(7.19)

(a) Krasnij
rød-nom.masc.sg.

tsjelovek
mann-nom.masc.sg.

vstaet.
stå opp-3.pers.sg.presens
“Den røde mannen står opp.”

(b) Krasnoe
rød-nom.neutr.sg.

solntse
mann-nom.neutr.sg

vstaet.
står opp-3.pers.sg.presens
“Den røde solen står opp.”
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Som det ble sagt tidligere må adjektiver og nomen ha samsvar i animerthet
også, dvs. adjektivet må samsvare med substantivet i kasus, kjønn, tall og
animerthet. La oss enda en gang se på eksemplene 7.11 på side 97 og 7.12 på
side 98, som er litt omgjort og gjentatt her som eksemplel 7.20:

(7.20)

(a) Maljtsjik
gutt-nom.masc.sg.anim.

izutsjaet
forske-3.pers.sg.presens

krasnogo
rød-akk.masc.sg.anim.

tsjeloveka.
mann-akk.masc.sg.anim.

“Gutten betrakter den røde mannen.”

(b) U
prep.gen

krasnogo
rød-gen.masc.sg.anim.

tsjeloveka
mann-gen.masc.sg.anim.

net
ikke-neg.

imeni.
navn-gen.neutr.sg.ikke-anim.

“Den røde mannen har intet navn.”

(c) Maljtsjik
gutt-nom.masc.sg.anim.

izutsjaet
izutsjaet-3.pers.sg.presens

krasnij
rød-akk.masc.sg.ikke-anim.

stol.
bord-akk.masc.sg.ikke-anim.

“Gutten betrakter det røde bordet.”

(d) U
prep.gen

krasnogo
rød-gen.neutr.sg.ikke-anim.

stola
bord-gen.masc.sg.ikke-anim.

korotkie
brennende-pres.part

nozjki.
stråler-nom.masc.pl.ikke-anim.
“Den røde solen har brennende stråler”

Det ble lagt inn i russian.tdl en ny type—adjective-lex. Følgende
kode må legges inn i grammtikken for at vi får analysen vi forventer å få og
på den måten får substantiv og adjektiv samsvar i kasus og i animerthet7 :

(7.21)
7I min grammatikk tar jeg ikke med kjønnsskille. Og jeg har kun substantiver i entall.
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adjective-lex := basic-adjective-lex &
[ SYNSEM

[ LOCAL
[ CAT

[ HEAD adj &
[ MOD < phr-synsem &

[ LOCAL [ CAT.HEAD noun &
[CASE #case,
ANIMATA #a],

CONT.HOOK [ INDEX #ind,
LTOP#ltop ] ] ] >,

CASE #case,
ANIMATA #a ],

VAL [ SPR < >,
SUBJ < >,
COMPS < >,
SPEC < > ] ] ,

CONT.HOOK.LTOP #ltop] ,
LKEYS.KEYREL.ARG1 #ind ] ] .

Ved å tilføye ANIMATA-trekket sørger vi for at substantiv og adjektiv har
samsvar i kasus og i animerthet. I tillegg må det legges inn en restriksjon for
head-subtypen. Det er kun substantiver og verb som kan modifiseres:

(7.22)

+nv: +[ MOD <> ].

Også i filen irules.tdl ble det lagt inn fleksjonsregler for adjektiver.
Adjektivparadigmen ble presentert i underkapittel 5.2 på side 55 i tabell 5.7
på side 56. Se eksempel 7.15 på side 99 for å få oversikten over kasushierarkiet
en gang til. Tdl-koden ser ut som følgende:

(7.23)

adjective-neutr-sg-nom-or-acc-inanimate-irule :=
%suffix (* oe)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE nom-or-acc, ANIMATA -] ],

ARGS < adjective-lex > ].

adjective-masc-sg-nom-animate-irule :=
%suffix (* yj)
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infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE nom, ANIMATA +]],

ARGS < adjective-lex > ].

Akkusativformen for neutrum singular ikke-animerte substantiver skiller seg
fra akkusativ formen for maskuline singular animerte substantiver. Dette
førte til at kasus nom-or-acc8 for ikke-animerte maskuline og neutrum sub-
stantiver og acc-or-gen for maskuline singular animerte substantiver ble
lagt inn i kasushierarkiet og at nye regler for adjektivbøyning ble tilføyd.
Disse reglene sørger for at adjektiver får riktige bøyningsendelser i forhold til
tall, kjønn, kasus og animerthet:

(7.24)

adjective-sg-masc-acc-or-gen-animate-irule :=
%suffix (* ogo)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE acc-or-gen, ANIMATA + ],

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

adjective-sg-masc-acc-or-gen-inanimate-irule :=
%suffix (* ogo)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE gen, ANIMATA - ],

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

adjective-sg-dat-masc-animate-irule :=
%suffix (* omu)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE dat,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

Adjektivformen i akkusativ og genitiv sammenfaller for maskulinum singular
animerte substantiver, men den gjør ikke det for ikke-animerte maskuline
singular substantiver. Av den grunn må acc-or-gen legges inn9 slik at det
blir skille mellom animerte/ikke-animerte maskuline singular adjektivformer.

8Gjelder også for substantiver.
9Dette gjelder selvsagt også substantiver; formen i akkusativ og genitiv sammenfaller

for ikke-animerte maskuline sg. substantiver.
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7.4 Fleksjonsregler for verb

Data representert i kapittel 5.3 på side 57 gjenspeiler to typer konjugasjon
i russisk. Fleksjonsregler i filen irules.tdl genererer leksikalske innførsler
for verb i 3.person singular presens. Eksempel 5.9 på side 58 er gjengitt her
som 7.25. Verbet izutsjaet i setning (a) er et e-konjugasjonsverb. Paradigmet
til e-konjugasjons verb finner leseren i tabell 5.8 på side 57. Verbet darit i
setning (b) er et i-konjugasjonsverb. Paradigmet til i-konjugasjonsverb er i
tabellen 5.9 på side 58.

(7.25)

(a) Tsjelovek
mann-nom

izutsjaet
izutsjaet-3.pers.pres.

solntse.

“Mannen betrakter solen.”

(b) Tsjelovek
mann-nom

darit
gir-3.pers.pres.

kota
katt-akk.sg.

maljtsjiku.
gutt-dat.sg

“Mannen skjenker en gutt en katt”

På grunnlag av det som ble sagt tidligere ble derfor denne koden lagt inn i
filen irules.tdl:

(7.26)

e-conj-irule :=
%suffix (te tsjet)(ti tsjaet)(!e !eet)
3sg_verb-lex-e-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj].

i-conj-irule :=
%suffix (a it)(!a !ait)
3sg_verb-lex-i-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj].

inf-irule :=
%suffix (r ritj)(s sitj)(b bitj)(vid videtj)(d ditj)(* tj)
inf-verb-lex-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ konj].

Bøyningsregler får et leksem som inndata, som utdata får vi et ord:

(7.27)
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Verbrot Imperfektiv Perfektiv
vsta- -vatj
vsta- -tj
uvelitsji- -vatj
uvelitsji- -tj

Tabell 7.1: Eksempel på infinitvendelser

3sg_verb-lex-e-rule := infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM fin,

DTR basic-verb-lex ].

3sg_verb-lex-i-rule := infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM fin,

DTR basic-verb-lex ].

inf-verb-lex-rule := infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM inf,

DTR basic-verb-lex ].

Legg merke til regelen som legger en infinitivendelse til verbroten. I
lexicon.tdl har jeg leksikalske innførsler for verbroten, og ikke for infini-
tivform. Grunnen til det er at det lages nemlig to infinitivform fra en verbrot.
Se tabell 7.1.

Det lokale hierarkiet til verb-lex ble altså utvidet med følgende under-
typer:

(7.28)

transitive-verb-lex
intransitive-verb-lex
ditransitive-verb-lex,
transitive-dative-verb-lex
modal-verb-lex
clause-embeding-verb-lex
verb-embeding-prop-clause
arg-comp-aux
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I det som følger kommer jeg til å diskutere hver av disse verbtyper mer
detaljert.

Intransitive verb. Den verbtypen skiller seg ikke fra typen som man ville
finne i Matrix-grammatikken for engelsk. Her benytter jeg meg av typene som
fantes i Matrix fra begynnelse av: verb-lex og intransitive-lex-item.

Når det gjelder samsvar mellom substantiv og verb er det verb som må
samsvare med substantivet. Denne informasjonen er tilgjengelig i verbets
trekkstruktur—den er kodet inn i SUBJ-attributverdien.

(7.29)

verb-lex := basic-verb-lex &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT [ VAL [ SPR < >,

SPEC < >,
SUBJ < #subj > ],

HEAD.AUX - ],
CONT.HOOK.XARG #xarg ],

INFLECTED -,
ARG-ST < #subj &

[ LOCAL [ CAT.VAL [ SPR < >,
COMPS < > ],

CONT.HOOK.INDEX #xarg ] ], ... > ] .

Det første elementet på ARG-ST-listen er identisk med det eneste elementet
på SUBJ-listen.

COMPS-listen til intransitive-verb-lex er tom siden intransitive verb
ikke tar noen argumenter:

(7.30)

intransitive-verb-lex := verb-lex & intransitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < >,

ARG-ST < [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ] > ] .

Det eneste elementet på AGR-ST må være subjekt siden det står i nominativ.
Se på eksemplet her:

(7.31)

Solntse
sol-nom.

vstaet.
stå opp-3.pers.sg.pres.

“Solen står opp.”
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Transitive verb. Benytter seg av Matrix verbtyper: verb-lex og
transitive-lex-item. Det første elementet på ARG-ST er subjektet. Vi må
legge inn en restriksjon for verbets eneste komplementet—det må stå i akku-
sativ. Det er ikke altid det eneste komplementet til verbet står i akkusativ:

(7.32)

transitive-verb-lex := verb-lex & transitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #comps >,

ARG-ST <
[ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ],
#comps & [ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >,

COMPS < > ],
HEAD noun & [ CASE acc ] ] ] > ] .

Objektet til et slikt verb står i akkusativ. Se på eksempel 7.33.

(7.33)

Tsjelovek
mann-nom.

izutsjaet
observere-3.pers.sg.pres.

solntse.
sol-acc.

“Mannen observerer solen”

Dativ transitiv verb. CASE-verdi til det eneste elementet på COMPS-liste er
dat for verbet krever komplementet i dativ:

(7.34)

Tsjelovek
mann-nom.

verit
tro-3.pers.sg.

maljtsjiku.
gutt-dat.

“Mannen tror gutten”

(7.35)

transitive-dative-verb-lex := verb-lex & transitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #comps >,

ARG-ST <
[ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ],
#comps & [ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >,

COMPS < > ],
HEAD noun & [ CASE dat ] ] ] > ].

Ditransitive verb. I filen russian.tdl ble det lagt inn en ny verbtype
ditransitive-verb-lex som arver fra verb-lex og fra ditransitive-lex
-item som er definert i matrix.tdl. Denne typen har to elementer på sin
COMPS-liste og tre elementer på ARG-ST-liste. Se på eksempel 5.34 på side 69
gjentatt her som 7.36 på neste side:
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(7.36)

Tsjelovek
mann-nom.

darit
gir-3.pers.sg.

maljchiku
gutt-dat.

kota.
katt-acc.

“En mann gir en katt til en gutt”

Modalverb. Det ble definert en ny type verb som arver fra verb-lex og
trans-first-arg-raisins-lex item-1. Den nye typen setter restriksjoner
på ARG-ST-verdier og valenstrekk. Dette verbet tar infinitt verb som komple-
ment. Det vil si FORM-trekket til dette verbet må ha verdi inf:

(7.37)

Tsjelovek
mann-nom.

khotsjet
vil-3.pers.sg.

spatj.
sove-inf.v.

“Mannen vil sove”

Koden som ble lagt inn i filen russian.tdl er som følgende:

(7.38) 5

modal-verb-lex := verb-lex &
trans-first-arg-raising-lex-item-1 &

[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL [ SUBJ < #subj >,
COMPS < #comps > ] ,

ARG-ST < #subj & [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [ CASE nom ]],
#comps & [ LOCAL.CAT [ VAL [ SUBJ <#subj > ],

HEAD verb ] ] > ].

Argumentkomposisjon. Det finnes slike verb i russisk som tar over argu-
menter til sitt eget komplement. Se setningen (d) i eksempel 6.15 på side 81
gjentatt her som 7.39:

(7.39) Tsjelovek
mann-nom.

prosit
be-3.pr.sg.pres.

petj
synge-inf.verb

maljtsjika
gutt-akk.

pesnju
sang-akk.
“Mannen ber gutten om å synge en sang”

Den typen av verb tar en NP som komplement og et infinitt verb. Det er to
elementer både på COMPS-listen og på ARG-ST-listen. Om det er null eller flere
elementer på COMPS-listen til det infinitte verbet vil de bli tilføyd COMPS-listen
til det finitte verbet:

(7.40)
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arg-comp-verb := basic-three-arg &
hcons-lex-item &
basic-verb-lex &

[ SYNSEM.LOCAL.CAT
[ HEAD verb & [ AUX + ],

VAL [SUBJ < #subj >,
COMPS < #npcomps, #comps . #vcomps >,
SPR < >,
SPEC < > ] ],

ARG-ST < #subj &
[ LOCAL [ CONT.HOOK.INDEX #xarg,

CAT [ VAL [ SPR < >,
COMPS < > ],

HEAD noun ]] ],
#npcomps &
[LOCAL [ CAT [ VAL [ SPR < >,

COMPS < > ],
HEAD noun ] ] ],

#comps &
[ LIGHT +,

LOCAL [ CAT [ VAL [ SUBJ < [ ] >,
COMPS #vcomps ],

HEAD verb &
[ FORM inf ] ],

CONT.HOOK.XARG #xarg ] ] > ].

Typen arg-com-verb må insistere på at det verbale komplementet alltid
er [ LIGHT + ] slik at det infinitte verbet ikke danner en verbalfrase med
etterfølgende nominalfrase. Det betyr at arg-comp-verb gjør argumentkom-
posisjon og kombinerer aldri med en VP.

I tillegg må det legges inn en restriksjon som sørger for at det verbale
komplementet er lex-synsem. Dette vil forhinre fra at komplementet danner
en verbalfrase med en nominalfrase. Denne restriksjonen er tilføyd til den
leksikalske innførselen til det respektive verbet.

Men det er ikke nok å tilføye denne typen til russian.tdl. Følgende
regler måtte legges inn i russian.tdl for å kunne håndtere en COMPS-liste
med tre eller flere elementer:

(7.41)

basic-head-3d-comp-phrase := basic-head-comp-phrase &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #1st-comp, #2nd-comp . #hale > ,
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HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #1st-comp, #2nd-comp,
#synsem . #hale > ,

NON-HEAD-DTR.SYNSEM #synsem ].

head-comp-phrase-3 :=
basic-head-3d-comp-phrase &
head-initial-head-nexus.

comp-head-phrase-3 :=
basic-head-3d-comp-phrase &
head-final-head-nexus.

Det er et ekstra parsetre som er helt legitimt. Men det må vi akseptere siden
i et tilfelle av argumentkomposisjon finnes det to objekter rund verbet og
dermed er det to mulige og legitime lesninger av en og samme setning.

Verb som tar småsetninger som komplementer (CP). Russisk mar-
kerer småsetninger med bindeord (complementizer -eng.). Jeg har valgt å im-
plementere kun ett bindeord tsjto (at-nor.). Se på en følgende setning:

(7.42)

Tsljelovek
mann-nom.

dumaet,
tro-3.pr.sg.pres.

tsjto
at-comp.

maljtsjik
gutt-nom.

khotsjet
vil-3.pr.sg.pres.

spatj.
sove-inf.verb

“Mannen tror at gutten vil sove”

For å kunne parse en slik setning må en ny type complementizer-lex-item
implementeres. Denne typen arver fra typer som allerede finnes i Matrix:
raise-sem-lex-item som bare tar HOOK10 fra sitt første komplement og
typen basic-one-arg som fletter inn ikke-lokale (non-local -eng.) attributt-
verdier til sine komplementer. Complementizer-lex-item må identifisere en
ting på ARG-ST med det eneste komplementet på sin COMPS-liste. Ellers har
den tomme valenstrekk. HEAD-attributtverdien må være av type comp:

(7.43)
10Som allerede var sagt i kapittel 3.2 på side 28 inneholder CONT-trekket semantisk in-

formasjon. Men tilgang til denne informasjonen får man gjennom HOOK-trekkstrukturen.
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complementizer-lex-item := raise-sem-lex-item &
basic-one-arg &

[ SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD comp,
VAL [ SUBJ < >,

SPR < >,
SPEC < >,
COMPS < #comps > ]],

ARG-ST < #comps & [ LOCAL.CAT [ HEAD verb,
VAL [SPR < >,

SUBJ < >,
COMPS < >,
SPEC <[LOCAL.CAT.MARKING
marked] > ] ] ] > ].

Når denne typen er tilføyd får vi et parsetre der subjunksjonen tsjto tar en
setning som komplement:

(7.44) S
S

mmmmmmmmmm
H

QQQQQQQQQQ

NP V P
H

oooooooooo
C

OOOOOOOOOO

Tsjelovek V CP
H

oooooooooo
C

OOOOOOOOOO

dumaet C S
S

oooooooooo
H

OOOOOOOOOO

tsjto NP V P

solntse vstaet

Videre må en ny verbtype implementeres i russian.tdl. Denne typen ar-
ver fra verb-lex og clausal-second-arg-trans-lex-item. Dette verbets
komplement CAT-verdi må være comp. Også CONT.HOOK.INDEX.SF må være
prop-or-ques11:

(7.45)

clause-embeding-verb-lex := verb-lex &
clausal-second-arg-trans-lex-item &

11Informasjonen om hva slags setningtype—påstand, spørresetning osv— vi har med å
gjøre oppbevares i trekkstrukturen SF.
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[ SYNSEM.LOCAL [ CAT [ VAL.COMPS < phr-synsem &
[ LOCAL.CAT [ HEAD comp ] ] > ],

CONT.HOOK.INDEX.SF prop-or-ques ] ].

Så valgte jeg å realisere kun én subtype av denne typen. CONT.HOOK.INDEX.SF-
verdien settes til prop :

(7.46)

verb-embeding-prop-clause := clause-embeding-verb-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.SF prop ].

Preposisjonalfrase som adjunkt. I russian.tdl må man legge et filter
inn i head-adj-int-phrase:

(7.47)

head-adj-int-phrase :+
[ NON-HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < > ].

PP kan adjungeres kun etter den har tilfredsstillt sitt eget krav om komple-
mentet. Akkurat det har vi sagt i 7.47.
PPer som adjunkter. Et eksempel på en preposisjonsfrase som adjunkt er
presentert her:

(7.48) Solntse
sol-nom.

vstaet
står opp-3.pr.sg.pres.

na
i-prep.lok.

gorizonte.
horisont-lok.

“Solen står opp i horisonten”

(7.49)

prep-lex := basic-int-mod-adposition-lex & arg12-relation &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD adp & [ MOD <[LOCAL.CAT.HEAD verb] >,

PRD + ],
VAL [ SPR < >,

SUBJ < >,
COMPS < #comps >,
SPEC < > ] ],

ARG-ST < #comps & [ LOCAL.CAT [ HEAD noun,
VAL.SPR < > ] ] >].

I den leksikalske innførselen til preposisjoner med semantikk må det sies
hva slags kasus preposisjonen styrer. Den kategorien som preposisjonalfrase
modifiserer må ha en tom COMPS-liste.
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I Appendiks B kan leseren finne sett av testsetninger som forfatteren har
utarbeidet. Testsetningene ble brukt for å teste den implementerte russsiske
grammatikken. Batch-kjøring bruktes for testingen. Setningene i testsettet
eksemplifiserer alle syntaktiske fenomener jeg har diskutert i kapittel 5 og 6.
Fri ordrekkefølge fører til flertydighet som resulteter i at det er mer enn ett
parsetre per gitt setning. Kolonner i tabellen er som følgende fra venstre til
høyre: setningsnummret, den aktuelle setningen, antall parsetrær.

Det ble lagt inn i filen russian.tdl 62 definisjoner i tillegg til de som jeg
fikk med i startgrammatikksettet etter konfigurereringen. Alt i alt inneholder
filen russian.tdl 370 linjer. I startfasen var på 134 linjer.
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Kapittel 8

Konklusjon

8.1 Oppsummering
Avhandlingens mål var å utvikle en analyse for russisk som dekker fenome-
nene jeg har valgt å forske på, dvs. fri ordrekkefølge, subjekts- og komple-
mentposisjon og verbets argumentstruktur. Omfang av fenomener valgt for
forskning var noe innskrenket. Kun hovedsetningen var fokus i dette arbeidet.

Kun 3. persons maskuline substantiver er å finne i grammatikken, dvs.
persontrekket er ikke tatt hensyn til. Det er heller ikke noe kjønnsskille for
substantivene i grammatikken. Alle substantiver er i singular, hvilket inne-
bærer at talltrekket heller ikke er tatt i betraktning. Tallord, pronomen og
demonstrative pronomen er heller ikke med i grammatikken.

Forfatterens anliggenede var hele tiden syntaks og av den grunn har jeg
valgt å ikke vie så mye oppmerksomhet til semantikken. Aspektet derimot
har påvirkning på verbets argumentstruktur. Men aspekt er heller ikke fokus i
denne avhandlingen. Verbets konjugasjon er imidlertid blitt tatt i betraktning
selv om den ikke har noen påvirkning på syntaks, og fenomenet hører til under
tema “morfologi”.

Fenomenet fri ordrekkefølge krevde at alle mulige permutasjoner av set-
ningsledd skulle være med i testsettet. Og siden ordrekkefølge ikke endres i
bisetningen dekkes dette spørsmålet implisitt.

Matrix har en “fri ordrekkefølge”-modul som viste seg å være utilstrek-
kelig og dermed måtte utvides. Konstruksjonstyper for russisk vil bidra til
at Matrix vil bli utvidet videre for å ta i betraktning enda et språk og på
den måten bidra til utvidelse av den språk-uavhengige lingvistiske kjernen i
Matrix. Samtidig ble språkspesifikke fenomener diagnostisert og veien videre
kommer mer klarere til syne.

Avhandlingen var delt inn i to hoveddeler, der den første delen gir teoretisk
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grunnlag, og i den andre delen legges det frem data om russisk syntaks,
HPSG-analyse av den og implementering i Matrix. I tillegg er det Appendiks
A, Appendiks B, og Appendix C.

8.2 Hovedresultater
Det mest konkrete resultatet er at det ble implementert et fragment av gram-
matikken utviklet for et begrenset antall fenomener og et begrenset leksikon.

På grunn av kasussystemet kan både subjekt og objekt i russisk stå foran
og etter verbet uten at det skjer meningskifte. Likeså kan adjunkter innta
hvilken som helst posisjon i setningen. Så lenge det er en setning med en
enkel finitt verbform og klar kasusmarkering, oppstår det ingen tvetydighet.

Leksikalske typer grammatikkutvikleren får i startsett måtte i de fleste
tilfeller utvides og tilpasses russisk grammatikk.

Nominale typer ble bygget ut fra den eneste nominale typen man får
med startgrammatikksettet. Utvidelse av substantivhierarkiet er grunnlag for
variasjon i setningsleddposisjon. Fleksjonsregler som ikke følger med Matrix’
startgrammatikk måtte lages og legges inn i grammatikken.

Adjunkter kan modifisere både en verbalfrase og en hel setning. Det vil
si, de kan legge til ekstrainformasjon enten om verbalfrasen eller den hele
setningen. Typer for disse fulgte heller ikke med og måtte dermed legges inn.

Konstruksjonstyper som fulgte med i grammatikken var tilstrekkeli-
ge. De skjemaene en utvikler får i konfigurasjonsfasen er tilstrekkelige
for å parse setninger med enkle finitte verbformer. Én regel ble lagt inn
i Matrix-grammatikken— Hode-komplement-3/Komplement-3-hode—for å
kunne analysere verb med tre eller flere komplementer.

Men saken ble innviklet når en kompleks verbform skulle tas i bruk. “Ar-
gumentkomposisjon” [28] er et begrep som refererer til en mekanisme som
man kan beskrive slik: verbet “stjeler” (attracts-eng.) komplementer til det
infinitte verbet (for eksempel, verbet prosit tar et infinitt VP-komplement).
Det infinitte verbet kan selv ha krav om et komplement. Dette komplemen-
tet til det infinitte verbet tas over som komplement av det finitte verbet.
Som resultat ble mekanismen for håndtering av argumentkomposisjon lagt
inn slik at analysen av VP-er ikke strider mot HPSG-analysen implisitt kodet
inn i LKB og Matrix. Dermed inkluderer leksikalske verbtyper intransitive,
transitive, dativtransitive, ditransitive, transitive verb med S-komplement,
transitive verb med CP-komplement, transitive verb med verbalfrasekomple-
ment, både finitt og infinitt.

Det ble lagt til fleksjosnsregler som sørger for at den riktige endelsen av
den riktige konjugasjonen blir tilføyd den tilsvarende konjugasjonsverbtypen.



8.3. VEIEN VIDERE 117

En subjunksjonstype er definert slik at den tar en setning som et kom-
plement.

8.3 Veien videre
Min grammatikk er et fragment og dermed ikke en ferdig utviklet og im-
plementert gramatikk for russisk. Det å utvikle den videre kan være neste
prosjekt. I forhold til morfologien er det tatt en del snarveier (siden noen
trekk er utelatt i grammatikken) og dette er jeg klar over. Dette kan tas
hensyn til av mine etterkommere.

Substantivhierarkiet vil bli mye større når alle trekk som jeg ikke har med
i min grammatikk tilføyes: trekk for person, tall, og kjønn. Ikke minst når
substantivets fullstendige deklinasjon blir tilføyd.

Verbets hierarki må utvides slik at aspektet blir tatt i betraktning. Av-
handlingens fokus var syntaks men det viste seg at samspill mellom syntaks
og morfologi er mye større enn jeg kunne ane. Se for eksempel på følgende
eksempler:

(8.1)

(a) Tsjelovek
mann-nom.

vstretilsja
har møtt-refl.pres.perf.

s
med-prep.instr

drugom.
venn-akk.
“Mannen ha møtt sin venn.”

(b) Tsjelovek
mann-nom.

vstretil
har møtt-pres.perf.

druga.
med-prep.instr venn-akk.

“Mannen ha møtt sin venn.”

Begge setningene i eksempel 8.1 er i-konjugasjonsverb. I setningen (a) er
en refleksivmorfem tilføyd 3. person preteritum verb. Dette refleksive morfe-
met -sja endrer verbets argumentstruktur. Verbet kan kun ta pp-objekt som
komplement.

Et annet spørmål oppstår når man betrakter følgende eksempler av ver-
bets aspektpar:

(8.2)

(a) Tsjelovek
mann-nom.

izutsjit
skla ha lært-futur.perf.

delo.
sak-akk.

“Mannen vil ha lært saken.”
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(b) Tsjelovek
mann-nom.

vstretit
skal ha møtt-futur.perf.

druga.
venn-akk.

“Manne vil ha møtt vennen sin.”

(8.3)

(a) Tsjelovek
mann-nom.

izutsjaet
lære-pres.continious

delo.
sak-akk.

“Mannen holder på å lære saken.”

(b) Tsjelovek
mann-nom.

vstretsjaet
møte-pres.continious.

druga
venn-akk.

.

“Manne holder på å møte vennen sin.”

Som jeg allerede har sagt, kan grammatikkutvikling for russisk fort bli
et langsiktig og et utfordrende opplegg. Men dette overlater jeg til mine
etterkommere. Jeg bare håper at jeg klarte å vise hvor interessant dette er.



Del II

Referanser

119





Bibliografi

[1] Alex Aiken. A memorial given at the 2007 conference on programming
language design and implementation. http://theory.stanford.edu/
~aiken/other/backus.pdf.

[2] A.Redford. Syntactic theory and the structure of English - a minimaslist
approach. 1998.

[3] A.Timberlake. A reference grammar of Russian. Cambridge University
Press, Cambridge, 2004.

[4] E.M. Bender. Grammar engineering for lingquistic hypothesis testing.
In Proceedings of Texas Linguistics Sosiety X. Stanford: CSLI Pub-
lications, 2007. http://faculty.washington.edu/ebender/papers/
Bender\_TLSX\_preprint.pdf.

[5] Emily M. Bender and Dan Flickinger. Rapid prototyping of scalable
grammars: Towards modularity in extensions to a language-independent
core. In Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Na-
tural Language Processing IJCNLP-05, 2005.

[6] Emily M. Bender, Daniel P. Flickinger, and Stephan Oepen. The gram-
mar matrix: An open-source starter-kit for the rapid development of
cross-linguistically consistent broad-coverage precision grammars. In
John Carroll, Nelleke Oostdijk, and Richard Sutcliffe, editors, Procee-
dings of the Workshop on Grammar Engineering and Evaluation at the
19th International Conference on Computational Linguistics, pages 8–
14, Taipei, Taiwan, 2002.

[7] Emily M. Bender, Ivan A. Sag, and Thomas Wasow. Syntactic Theory:
A Formal Introduction. CSLI Publications, Stanford, CA, 2003.

[8] Andrew Carnie. Syntax. A Generativ Introduction. Blackwell Publish-
ing, Oxford, 2002.

121



122 BIBLIOGRAFI

[9] Noam Chomsky. Syntaktic structures. Mouton, The Hague, 1957.

[10] Noam Chomsky. Topics in the theory of generative grammar. Mouton,
The Hague, 1966.

[11] Ann Copestake. Implementing Typed Feature Structure Grammars. CS-
LI Lecture Notes. Center for the Study of Language and Information,
Stanford, 2001.

[12] Ann Copestake, Dan Flickinger, Carl J. Pollard, and Ivan A. Sag. Mi-
nimal recursion semantics: An introduction. Research on Language an
Computation, 3(4):281–332, 2005.

[13] Mary Dalrymple. Lexical Functional Grammar. Syntax and Semantics.
Academic Press, New York, 2001.

[14] E.-G.Krischbaum and E.Kretschmar. Kurze russische Sprachlehre. Volk
und Wissen, 1987.

[15] J.W.Backus et. al. Revised report on the algorithmic language algol 60.
Technical report, Copenhagen University, Copenhagen, 1964.

[16] Gazdar Gerald et el. Generalized Phrase Structure Grammar. Harvard
University Press and Oxford: Basil Blackwell, Cambrige, MA, 1985.

[17] Aravind K. Joshi. Tree-adjoining grammars: How much contex-
sensitivity is required to provide reasonable structural descriptions.
Technical report, University of Pennsylvania, Moore School of Electrical
Engineering, Dept. of Computer and Information Science, 1985.

[18] Hans Karlgren. Categorial Grammar calculus. Stockholm, 1974.

[19] Tracy Holloway King. Configuring topic and focus in Russian. Stanford:
CSLI Publications, 1995.

[20] Hans-Ulrich Krieger and Ulrich Schafer. TDL - a type description lan-
guage for constraint-based grammars. In Proceedings of the 15th Inter-
national Conference on Computational Linguistics (COLING-94), 1994.
http://citeseer.ist.psu.edu/krieger94tdl.html.

[21] Hans-Ulrich Krieger and Ulrich Schafer. TDL - a type description lan-
guage for HPSG part 2: User guide (1994). In Proceedings of the 15th
International Conference on Computational Linguistics (COLING-94),
1994. http://citeseer.ist.psu.edu/228129.html.



BIBLIOGRAFI 123

[22] Chomsky N. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris,
1981.

[23] N.Chomsky. Aspects of the theory of syntax. Massachusetts:MIT Press,
Cambrige, 1965.

[24] N.Chomsky. Deep structure, surface structure, and semantic intepreta-
tions. Bloomington, Ind., 1969.

[25] N.Chomsky. Conditions on transformations. In Stephen Anderson and
Paul Kiparsky (eds.) A Festschrift for Morris Halle. Holt, Reinhard and
Winston, 1973.

[26] N.Chomsky. Some Concepts and Consequences of the Theory of Govern-
ment and Binding. MA: MIT Press, Cambrige, 1982.

[27] N.Chomsky and H.Lasnik. The theory of Principles and Parameters. de
Gruyter, Berlin, 1993.

[28] John Nerbonne, Klaus Netter, and Carl Pollard. German in Head-
Driven Phrase Structure Grammar. CSLI Lecture Notes. Center for
the Study of Language and Information, Stanford, 1994.

[29] David M. Permutter and Paul M.Postal. Studies in relational grammar.
University Press, 1983.

[30] Carl J. Pollard and Ivan A. Sag. Head-Driven Phrase Structure Gram-
mar. University of Chicago Press, Chicago, 1994.

[31] T.Mathiasen. Russisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlag, 1990.



124 BIBLIOGRAFI



Del III

Appendiks A

125





127

Transkripsjon anbefalt av Språkrådet
A, a → A, a
B, b → B, b
V, v → V, v
G, g → G, g
D, d → D, d
E, e → E, e
Ë, ë → Jo, jo
�, � → Zj, zj
Z, z → Z, z
I, i → I, i
$I, $i → J, j
K, k → K, k
L, l → L, l
M, m → M, m
N, n → N, n
O, o → O, o
P, p → P, p
R, r → R, r
S, s → S, s
T, t → T, t
U, u → U, u
F, f → F, f
H, h → Kh, kh
C, c → Ts, ts
Q, q → Tsj, tsj
X, x → Sj, sj
W, w → Sjtsj,sjtsj
_, � → “hard tegn”, uttales ikke
Y, y → Y, y
^, ~ → “bløt tegn”, transkriberes som “j”.
�, � → E, e
�, � → Ju, ju
�, � → Ja, ja
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nr. setning analyseantall
1 *Solntse spait. 0
2 *Solntse spaet. 0
3 Solntse spit. 1
4 Tsjelovek ljubit spatj. 1
5 *Tsjelovek ljubit spit. 0
6 *Tsjelovek ljubit spaet. 0
7 *Tsjelovek ljubet spatj. 0
8 *Tsjelovek ljubit spait. 0
9 *Tsjelovek ljubit spaet. 0
10 Tsjelovek khotsjet spatj. 1
11 *Tsjelovek khotsjit spatj. 0
12 *Tsjelovek khotsjet spait. 0
13 *Tsjelovek khotsjet spaet. 0
14 Solntse khotsjet spatj. 1
15 *Solntse khotsjet spit. 0
16 Solntse khotsjet khotetj. 1
17 Solntse ljubit khotetj. 1
18 Solntse vstaet. 1
19 Solntse zakhodit. 1
20 Solntse khotsjet vstretitj maljtsjika. 1
21 Solntse vstretsjaet maljtsjika. 1
22 *Solntse vstretsjatj maljtsjika. 0
23 Solntse darit kota maljtsjiku. 1
24 *Solntse daritj kota maljtsjiku. 0
25 Solntse ljubit daritj kota maljtsjiku. 1
26 Zakhodit solntse. 1
27 Zakhodit krasnoe solntse. 1
28 Krasnoe solntse zakhodit. 1
29 Vidit tsjelovek solntse. 1
30 Vidit solntse tsjelovek. 1
31 Tsjelovek solntse vidit. 1
32 Tsjelovek vidit solntse. 1
33 Solntse vidit tsjelovek. 1
34 Solntse tsjelovek vidit. 1
35 Vidit solntse tsjeloveka. 1
36 Vidit tsjeloveka solntse. 1
37 Solntse tsjeloveka vidit. 1
38 Solntse vidit tsjeloveka. 1
39 Tsjeloveka vidit solntse. 1
40 Tsjeloveka solntse vidit. 1
41 Vidit krasnyj tsjelovek krasnoe solntse. 1
42 Vidit krasnoe solntse krasnyj tsjelovek. 1
43 Krasnyj tsjelovek krasnoe solntse vidit. 1
44 Krasnyj tsjelovek vidit krasnoe solntse. 1
45 Krasnoe solntse vidit krasnyj tsjelovek. 1
46 Krasnoe solntse krasnyj tsjelovek vidit. 1
47 Vidit krasnogo tsjeloveka krasnoe solntse. 1
48 Krasnoe solntse krasnogo tsjeloveka vidit. 1
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nr. setning analyseantall
49 Krasnoe solntse vidit krasnogo tsjeloveka. 1
50 Krasnogo tsjeloveka vidit krasnoe solntse. 1
51 Krasnogo tsjeloveka krasnoe solntse vidit. 1
52 Verit solntse tsjeloveku. 1
53 Verit tsjeloveku solntse. 1
54 Solntse tsjeloveku verit. 1
55 Solntse verit tsjeloveku. 1
56 Tsjeloveku verit solntse. 1
57 Tsjeloveku solntse verit. 1
58 Verit krasnoe solntse krasnomu tsjeloveku. 1
59 Verit krasnomu tsjeloveku krasnoe solntse. 1
60 Krasnoe solntse krasnomu tsjeloveku verit. 1
61 Krasnoe solntse verit krasnomu tsjeloveku. 1
62 Krasnomu tsjeloveku verit krasnoe solntse. 1
63 Krasnomu tsjeloveku krasnoe solntse verit. 1
64 Darit tsjelovek kota maljtsjiku. 1
65 Darit tsjelovek maljtsjiku kota. 1
66 Darit kota maljtsjiku tsjelovek. 1
67 Darit kota tsjelovek maljtsjiku. 1
68 Darit maljtsjiku tsjelovek kota. 1
69 Darit maljtsjiku kota tsjelovek. 1
70 Darit krasnyj tsjelovek krasnogo kota krasnomu maljtsjiku. 1
71 Darit krasnyj tsjelovek krasnomu maljtsjiku krasnogo kota. 1
72 Darit krasnogo kota krasnomu maljtsjiku krasnyj tsjelovek. 1
73 Darit krasnogo kota krasnyj tsjelovek krasnomu maljtsjiku. 1
74 Darit krasnomu maljtsjiku krasnyj tsjelovek krasnogo kota. 1
75 Darit krasnomu maljtsjiku krasnogo kota krasnyj tsjelovek. 1
76 Darit krasnomu maljtsjiku krasnogo kota krasnyj tsjelovek. 1
77 Tsjelovek kota maljtsjiku darit. 1
78 Tsjelovek kota darit maljtsjiku. 1
79 Tsjelovek maljtsjiku darit kota. 1
80 Tsjelovek maljtsjiku kota darit. 1
81 Tsjelovek darit kota maljtsjiku. 1
82 Tsjelovek darit maljtsjiku kota. 1
83 Kota maljtsjiku darit tsjelovek. 1
84 Kota maljtsjiku tsjelovek darit. 1
85 Kota darit tsjelovek maljtsjiku. 1
86 Kota darit maljtsjiku tsjelovek. 1
87 Kota tsjelovek maljtsjiku darit. 1
88 Kota tsjelovek darit maljtsjiku. 1
89 Maljtsjiku darit tsjelovek kota. 1
90 Maljtsjiku darit kota tsjelovek. 1
91 Maljtsjiku tsjelovek kota darit. 1
92 Maljtsjiku tsjelovek darit kota. 1
93 Maljtsjiku kota darit tsjelovek. 1
94 Maljtsjiku kota darit tsjelovek. 1
95 Maljtsjiku kota tsjelovek darit. 1
96 Solntse zakhodit na gorizonte. 2
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nr. setning analyseantall
97 Solntse na gorizonte zakhodit. 1
98 Na gorizonte zakhodit solntse. 2
99 Na gorizonte solntse zakhodit. 1
100 Zakhodit solntse na gorizonte. 1
101 Zakhodit na gorizonte solntse. 1
102 Tsjelovek govorit tsjto maljtsjik ljubit spatj. 1
103 Tsjelovek dumaet tsjto maljtsjik khotsjet spatj 1
104 Tsjelovek govorit tsjto maljtsjik spatj ljubit. 1
105 Tsjelovek dumaet tsjto maljtsjik spatj khotsjet. 1
106 Tsjelovek govorit tsjto zakhodit solntse. 1
107 *Tsjelovek govoret tsjto zakhodit solntse. 0
108 *Tsjelovek govorit tsjto zakhodet solntse. 0
109 Tsjelovek dumaet tsjto vstaet solntse. 1
110 *Tsjelovek dumait tsjto vstaet solntse. 0
111 *Tsjelovek dumaet tsjto vstait solntse. 0
112 Tsjelovek govorit tsjto solntse zakhodit. 1
113 *Tsjelovek govoret tsjto solntse zakhodit. 0
114 *Tsjelovek govorit tsjto solntse zakhodet. 0
115 Tsjelovek dumaet tsjto solntse vstaet. 1
116 *Tsjelovek dumait tsjto solntse vstaet. 0
117 *Tsjelovek dumaet tsjto solntse vstait. 0
118 Tsjelovek ljubit vstretitj solntse. 1
119 Tsjelovek khotsjet vstretitj solntse. 1
120 Tsjelovek ljubit solntse vstretitj. 1
121 Tsjelovek khotsjet solntse vstretitj 1
122 Tsjelovek prosit maljtsjika vstretitj solntse. 2
123 Tsjelovek prosit solntse vstretitj maljtsjika. 2
124 Tsjelovek prosit vstretitj maljtsjika solntse. 2
125 Tsjelovek prosit vstretitj solntse maljtsjika. 2
126 Tsjelovek prosit maljtsjika solntse vstretitj. 2
127 *Tsjelovek proset maljtsjika solntse vstretitj. 0
128 Tsjeloveka prosit maljtsjika solntse vstretitj. 2
129 *Tsjelovek prosit maljtsjik solntse vstretitj. 0
130 Tsjelovek prosit solntse maljtsjika vstretitj. 2
131 Tsjelovek prosit maljtsjika solntse vstretitj. 2
132 Tsjelovek prosit vstretitj solntse maljtsjika. 2
133 Tsjelovek prosit vstretitj maljtsjika solntse. 2
134 Tsjelovek prosit maljtsjika solntse vstretitj. 2
135 Tsjelovek prosit solntse maljtsjika vstretitj. 2
136 Prosit vstretitj tsjelovek solntse maljtsjika. 2
137 Prosit vstretitj tsjelovek maljtsjika solntse. 2
138 Prosit vstretitj solntse maljtsjika tsjelovek. 2
139 Prosit vstretitj solntse tsjelovek maljtsjika. 2
140 Prosit maljtsjika vstretitj solntse tsjelovek. 2
141 Prosit maljtsjika vstretitj tsjelovek solntse. 2
142 Prosit maljtsjika solntse vstretitj tsjelovek. 2
143 Prosit maljtsjika solntse tsjelovek vstretitj. 2
144 Prosit maljtsjika solntse vstretitj tsjelovek. 2
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nr. setning analyseantall
145 Prosit maljtsjika tsjelovek solntse vstretitj. 2
146 Prosit maljtsjika tsjelovek vstretitj solntse. 2
147 Prosit tsjelovek solntse maljtsjika vstretitj. 2
148 Prosit tsjelovek maljtsjika solntse vstretitj. 2

Tabell 8.1: Dekkningsgrad av grammatikken
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I filen russian.tdl :

png :+[ PER person,
NUM number,
GEN gender].

person := avm.
1pers := person.
2pers := person.
3pers := person.

number := avm.
pl := number.
sg := number.

gender := avm.
masc := gender.
fem := gender.
neutr := gender.

+nj :+ [CASE case].
+nvd :+ [ MOD <> ].

+nj :+
[ ANIMATA bool ].

case := avm &
[ OBLIQUE bool ].

nom-or-acc := case.
acc := nom-or-acc & acc-or-dat & acc-or-gen.
nom := nom-or-acc.
gen := case & [OBLIQUE +].
dat := acc-or-dat & [OBLIQUE +].
acc-or-dat := case & [OBLIQUE +].
acc-or-gen := case & [OBLIQUE +].
instr := case & [OBLIQUE +].
loc := case & [ OBLIQUE + ].

synsem :+ [ ATTACH xmod ] .

head :+ [ PRD bool].

verb :+ [AUX bool,
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INV bool,
FORM form,
KONJ konj].

form := avm .

fin := form .

inf := form .

konj := avm.
e-konj := konj.
i-konj := konj.

adp :+ [ PFORM string ].

cat:+ [ MARKING marking ].

marking := avm.
marked := marking.
unmarked := marking.

pred_prep_rel := predsort & arg1-relation.

head-initial-head-nexus := head-initial &
[ SYNSEM.ATTACH lmod,

HEAD-DTR.SYNSEM.ATTACH notmod-or-lmod ] .

head-final-head-nexus := head-final &
[ SYNSEM.ATTACH rmod ] .

head-mod-phrase :+ [ SYNSEM.ATTACH #attach,
HEAD-DTR.SYNSEM.ATTACH #attach ] .

head-subj-phrase := decl-head-subj-phrase & head-initial-head-nexus .

subj-head-phrase := decl-head-subj-phrase & head-final-head-nexus .

head-comp-phrase := basic-head-1st-comp-phrase & head-initial-head-nexus.

comp-head-phrase := basic-head-1st-comp-phrase & head-final-head-nexus &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD +nvjrcdmo ].
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head-comp-phrase-2 := basic-head-2nd-comp-phrase & head-initial-head-nexus .

comp-head-phrase-2 := basic-head-2nd-comp-phrase & head-final-head-nexus .

basic-head-3d-comp-phrase := basic-head-comp-phrase &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #1st-comp, #2nd-comp . #hale > ,

HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #1st-comp, #2nd-comp,
#synsem . #hale > ,

NON-HEAD-DTR.SYNSEM #synsem ].

head-comp-phrase-3 := basic-head-3d-comp-phrase & head-initial-head-nexus.

comp-head-phrase-3 := basic-head-3d-comp-phrase & head-final-head-nexus.

head-adj-int-phrase :+
[ NON-HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < > ].

adj-head-int-phrase :+
[ HEAD-DTR.SYNSEM phr-synsem, NON-HEAD-DTR.SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < > ].

bare-np-phrase := basic-bare-np-phrase &
[ C-CONT.RELS <! [ PRED "_exist_q_rel" ] !> ] .

np1-top-coord-rule := basic-np-top-coord-rule &
omni-top-coord-rule &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .

np1-mid-coord-rule := basic-np-mid-coord-rule &
omni-mid-coord-rule &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .

np1-bottom-coord-rule := omni-conj-first-bottom-coord-rule &
np-bottom-coord-phrase &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .

np1-left-coord-rule := omni-conj-first-left-coord-rule &
np-bottom-coord-phrase .

vp1-top-coord-rule := basic-vp-top-coord-rule &
omni-top-coord-rule &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .
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vp1-mid-coord-rule := basic-vp-mid-coord-rule &
omni-mid-coord-rule &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .

vp1-bottom-coord-rule := omni-conj-first-bottom-coord-rule &
vp-bottom-coord-phrase &

[ SYNSEM.LOCAL.COORD-STRAT "1" ] .

vp1-left-coord-rule := omni-conj-first-left-coord-rule &
vp-bottom-coord-phrase .

noun-lex := basic-noun-lex & basic-one-arg & no-hcons-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL [ SPR < #spr &

[ LOCAL.CAT.HEAD det,
OPT + ] >,

COMPS < >,
SUBJ < >,
SPEC < > ],

INFLECTED -,
ARG-ST < #spr > ] .

common-noun-lex := noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.PNG [ PER 3pers ] ].

animate-noun-lex := common-noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD noun & [ ANIMATA + ] ].

inanimate-noun-lex := common-noun-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD noun & [ANIMATA -] ].

adjective-lex := basic-adjective-lex &
[ SYNSEM [ LOCAL [ CAT [ HEAD adj &

[ MOD < phr-synsem &
[ LOCAL

[ CAT.HEAD noun &
[ CASE #case,
ANIMATA #a],

CONT.HOOK [ INDEX #ind,
LTOP #ltop ] ] ]
>,

CASE #case,
ANIMATA #a],
VAL [ SPR < >,
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SUBJ < >,
COMPS < >,
SPEC < > ] ],

CONT.HOOK.LTOP #ltop ],
LKEYS.KEYREL.ARG1 #ind ] ].

adverb-lex := basic-adverb-lex & intersective-mod-lex &
[ SYNSEM [ LOCAL [ CAT [ HEAD.MOD < [ LOCAL.CAT.HEAD verb ] >,

VAL [ SPR < >,
SUBJ < >,
COMPS < >,
SPEC < > ] ] ] ] ].

pronoun-lex := noun-lex &
[ SYNSEM [ LOCAL.CAT.VAL.SPR < [ OPT + ] >,

LKEYS.KEYREL.PRED "pronoun_n_rel" ] ].

prep-lex := basic-int-mod-adposition-lex & arg12-relation &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD adp & [ MOD <[LOCAL.CAT.HEAD verb] >,

PRD + ],
VAL [ SPR < >,

SUBJ < >,
COMPS < #comps >,
SPEC < > ] ],

ARG-ST < #comps & [ LOCAL.CAT [ HEAD noun,
VAL.SPR < > ] ] >].

complementizer-lex-item := raise-sem-lex-item & basic-one-arg &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD comp,

VAL [ SUBJ < >,
SPR < >,
SPEC < >,
COMPS < #comps > ]],

ARG-ST < #comps & [ LOCAL.CAT [ HEAD verb,
VAL [SPR < >,

SUBJ < >,
COMPS < >,
SPEC <[LOCAL.CAT.MARKING
marked] > ] ] ] > ].

prop-comp-lex := complementizer-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.SF prop].



142

determiner-lex := basic-determiner-lex & basic-zero-arg &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL [ SPR < >,

COMPS < >,
SUBJ < > ] ] .

verb-lex := basic-verb-lex &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT [ VAL [ SPR < >,

SPEC < >,
SUBJ < #subj > ],

HEAD.AUX - ],
CONT.HOOK.XARG #xarg ],

INFLECTED -,
ARG-ST < #subj &

[ LOCAL [ CAT.VAL [ SPR < >,
COMPS < > ],

CONT.HOOK.INDEX #xarg ] ], ... > ] .

clause-embeding-verb-lex := verb-lex &
clausal-second-arg-trans-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT [ VAL.COMPS < phr-synsem &

[ LOCAL.CAT [ HEAD comp ] ] > ],
CONT.HOOK.INDEX.SF prop-or-ques ] ].

verb-embeding-prop-clause := clause-embeding-verb-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.SF prop ].

intransitive-verb-lex := verb-lex & intransitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < >,

ARG-ST < [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ] > ] .

transitive-verb-lex := verb-lex & transitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #comps >,

ARG-ST < [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ], #comps &
[ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >,

COMPS < > ],
HEAD noun & [ CASE

acc ] ] ] > ] .

transitive-dative-verb-lex := verb-lex & transitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #comps >,

ARG-ST < [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE nom] ], #comps &
[ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >,
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COMPS < > ],
HEAD noun & [ CASE

dat ] ] ] > ] .

ditransitive-verb-lex := verb-lex & ditransitive-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL.COMPS < #comp1, #comp2 >,

ARG-ST < [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [ CASE nom ] ],
#comp1 &
[ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >, COMPS < > ],

HEAD noun & [ CASE acc ] ] ] ,
#comp2 &
[ LOCAL.CAT [ VAL [ SPR < >, COMPS < > ] ,

HEAD noun & [ CASE dat ] ] ] > ].

modal-verb-lex := verb-lex & trans-first-arg-raising-lex-item-1 &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT.VAL [ SUBJ < #subj >,

COMPS < #comps > ] ,
ARG-ST < #subj & [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [ CASE nom ]],

#comps & [ LOCAL.CAT [ VAL [ SUBJ <#subj > ],
HEAD verb ] ] > ].

3sg_verb-lex-e-rule := infl-ltow-rule &
[SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM fin,
DTR basic-verb-lex ].

3sg_verb-lex-i-rule := infl-ltow-rule &
[SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM fin,
DTR basic-verb-lex].

inf-verb-lex-rule := infl-ltow-rule &
[SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.FORM inf,
DTR basic-verb-lex].

aux-verb-lex := basic-verb-lex & trans-first-arg-raising-lex-item &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT [ HEAD.MOD < >,

VAL [ SPR < >,
COMPS < #comps . #vcomps >,
SUBJ < #subj >, SPEC < > ] ] ],

ARG-ST < #subj, #comps &
[ LOCAL [ CONT.HOOK.INDEX.SF iforce,

CAT [ HEAD verb,
VAL [ COMPS #vcomps,

SUBJ cons ] ] ] ] > ].
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arg-comp-verb := basic-three-arg & hcons-lex-item & basic-verb-lex &
[ SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD verb &

[ AUX + ],
VAL [ SUBJ < #subj >,

COMPS < #npcomps, #comps . #vcomps >,
SPR < >,
SPEC < > ] ],

ARG-ST < #subj &
[ LOCAL [ CONT.HOOK.INDEX #xarg,

CAT [ VAL [ SPR < >,
COMPS < > ],

HEAD noun & [CASE nom] ]] ],
#npcomps &
[LOCAL [ CAT [ VAL [ SPR < >,

COMPS < > ],
HEAD noun & [CASE acc] ] ] ],

#comps &
[ LIGHT +,

LOCAL [ CAT [ VAL [ SUBJ < [ ] >,
COMPS #vcomps ],

HEAD verb &
[ FORM inf ] ],

CONT.HOOK.XARG #xarg ] ] > ].
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I filen irules.tdl :

e-conj-irule :=
%suffix (te tsjet)(ti tsjaet)(!e !eet)
3sg_verb-lex-e-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj].

i-conj-irule :=
%suffix (a it)(!a !ait)
3sg_verb-lex-i-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj].

inf-irule :=
%suffix (r ritj)(s sitj)(b bitj)(vid videtj)(d ditj)(* tj)
inf-verb-lex-rule & [SYNSEM.LOCAL.CAT.HEAD.KONJ konj].

noun-sg-nom-animate-irule := const-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE nom,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [ NUM sg ] ],
DTR animate-noun-lex ].

noun-sg-nom-or-acc-inanimate-irule := const-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE nom-or-acc ],

ARGS < inanimate-noun-lex > ].

adjective-neutr-sg-nom-or-acc-inanimate-irule :=
%suffix (* oe)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE nom-or-acc, ANIMATA -] ],

ARGS < adjective-lex > ].

adjective-masc-sg-nom-animate-irule :=
%suffix (* yj)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE nom, ANIMATA +]],

ARGS < adjective-lex > ].

noun-sg-acc-animate-irule :=
%suffix (* a)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE acc,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].

adjective-sg-masc-acc-or-gen-animate-irule :=
%suffix (* ogo)
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infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE acc-or-gen, ANIMATA + ],

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

adjective-sg-masc-acc-or-gen-inanimate-irule :=
%suffix (* ogo)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD[CASE gen, ANIMATA - ],

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

;;dative
noun-sg-dat-animate-irule :=
%suffix (* u)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE dat,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].

adjective-sg-dat-masc-animate-irule :=
%suffix (* omu)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE dat,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < adjective-lex > ].

;;locative
noun-sg-loc-inanimate-irule :=
%suffix (* e)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE loc,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < inanimate-noun-lex > ].

noun-sg-gen-animate-irule :=
%suffix (* a)
infl-ltow-rule &
[ SYNSEM.LOCAL [ CAT.HEAD.CASE gen,

CONT.HOOK.INDEX.PNG [NUM sg] ],
ARGS < animate-noun-lex > ].



147

I filen lexicon.tdl :

i_1 := conj-lex &
[ STEM < "i" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "_and_coord_rel",
CFORM "1" ] .

i_ns := nosem-conj-lex &
[ STEM < "i" > ] .

;;substantiver
solntse := inanimate-noun-lex &

[ STEM < "solntse" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "solntse" ] .

tsjelovek := animate-noun-lex &
[ STEM < "tsjelovek" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "tsjelovek" ] .

kot := animate-noun-lex &
[ STEM < "kot" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "kot" ] .

maljtsjik := animate-noun-lex &
[ STEM < "maljtsjik" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "maljtsjik" ] .

gorizont := inanimate-noun-lex &
[ STEM < "gorizont" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "gorizont" ] .

;;adjektiv
krasn := adjective-lex &
[ STEM <"krasn">,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "krasn" ].

;;adverb
bystro := adverb-lex &
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[ STEM < "bystro" >,

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "bystro" ] .

;;pron.
on := pronoun-lex &
[ STEM < "on" >,

SYNSEM.LOCAL.CONT.HOOK.INDEX.PNG [ PER 3pers,
NUM sg ] ].

;;prep.
na := prep-lex &
[ STEM < "na" >,

SYNSEM.LOCAL.CAT [ HEAD adp & [
MOD < [LOCAL.CAT.VAL.COMPS <> ] > ],

VAL [ SUBJ < >,
SPR < >,
SPEC <>,
COMPS < [LOCAL.CAT.HEAD noun & [CASE loc ] ] > ] ],

SYNSEM.LKEYS.KEYREL.PRED "pred_prep_rel " ].

;;subjunksjon
tsjto := prop-comp-lex &

[ STEM < "tsjto" > ] .
;;Verbs
izutsja := transitive-verb-lex &

[ STEM < "izutsja" >,
SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj,

LKEYS.KEYREL.PRED "izutsja" ] ].

vid := transitive-verb-lex &
[ STEM < "vid" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED "vid" ] ].

dar := ditransitive-verb-lex &
[ STEM < "dar" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED "dar" ] ] .

ver := transitive-dative-verb-lex &
[ STEM < "ver" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED " dar " ] ].
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vsta := intransitive-verb-lex &
[ STEM < "vsta" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED "vsta" ] ] .

zakhod := intransitive-verb-lex &
[ STEM < "zakhod" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED "zakhod" ] ].

pros := arg-comp-verb &
[ STEM < "pros">,

ARG-ST < phr-synsem & [LOCAL.CAT.HEAD noun & [ CASE nom ] ] ,
phr-synsem & [ LOCAL.CAT.HEAD noun & [ CASE acc ] ],
lex-synsem & [LOCAL.CAT [ HEAD verb & [ FORM inf ],

VAL.COMPS <[]>],
LIGHT +] >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,
LKEYS.KEYREL.PRED "pros"] ] .

khote := modal-verb-lex &
[ STEM < "khote" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT [ VAL.COMPS < [ LOCAL.CAT.HEAD.FORM inf ] >,
HEAD.KONJ e-konj ],

LKEYS.KEYREL.PRED "_khotsj_v_rel" ] ] .

ljub := modal-verb-lex &
[ STEM < "ljub" >,

SYNSEM [ LOCAL.CAT [ VAL.COMPS < [ LOCAL.CAT.HEAD.FORM inf ] >,
HEAD.KONJ i-konj ] ,

LKEYS.KEYREL.PRED "_ljub_v_rel" ] ].

;;inf.v.
vstreti := transitive-verb-lex &

[ STEM < "vstreti" >,
SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj,

LKEYS.KEYREL.PRED "vstreti" ] ] .
;;;infinitiv verb.
spa := intransitive-verb-lex &

[ STEM < "spa" >,
SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,

LKEYS.KEYREL.PRED "spa" ] ] .
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duma := verb-embeding-prop-clause &
[ STEM < "duma" >,

ARG-ST < phr-synsem, phr-synsem & [LOCAL.CAT.VAL.COMPS <>] >,
SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ e-konj,

LKEYS.KEYREL.PRED "duma" ] ] .
govor := verb-embeding-prop-clause &

[ STEM < "govor" >,
ARG-ST < phr-synsem, phr-synsem & [LOCAL.CAT.VAL.COMPS <>] >,
SYNSEM [ LOCAL.CAT.HEAD.KONJ i-konj,

LKEYS.KEYREL.PRED "govor" ] ] .
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I filen rules.tdl :

head-comp := head-comp-phrase .

head-subj := head-subj-phrase .

comp-head := comp-head-phrase .

subj-head := subj-head-phrase .

head-comp-2 := head-comp-phrase-2 .

comp-head-2 := comp-head-phrase-2 .

head-comp-3 := head-comp-phrase-3.

comp-head-3 := comp-head-phrase-3.

head-adj-int := head-adj-int-phrase .

adj-head-int := adj-head-phrase .

bare-np := bare-np-phrase .

np1-top-coord := np1-top-coord-rule .

np1-mid-coord := np1-mid-coord-rule .

np1-bottom-coord := np1-bottom-coord-rule .

np1-left-coord := np1-left-coord-rule .

vp1-top-coord := vp1-top-coord-rule .

vp1-mid-coord := vp1-mid-coord-rule .

vp1-bottom-coord := vp1-bottom-coord-rule .

vp1-left-coord := vp1-left-coord-rule .


