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1 Célkitűzés	

	 Az	 információ	 a	 mai	 világban	 egyre	 nagyobb	 mennyiségben	 áll	 rendelkezésre	 az	
emberek,	 rendszerek	 számára.	 Számos	 informatikai	 terület	 foglalkozik	 az	 információ	
feldolgozásával,	 kezelésével,	 tárolásával.	 Az	 élet	 szinte	 minden	 területéről	 rengetek	
információ	 keletkezik,	 amiket	 felhasználhatunk	 egy-egy	 következtetés,	 döntés	
meghozatalához.	 Az	 adatok	 közötti	 kapcsolatok	 feltárása	 és	 pontos	 kiértékelése	 jelentős	
kihívásokat	jelent.	Az	emberek	által	alkotott	szövegekből	származó	tartalmak	is	számos	olyan	
adatokat,	 szokásokat	 mutatnak	 meg,	 amelynek	 feldolgozásával	 újabb	 háttérinformációk	
állnak	rendelkezésre	a	 feldolgozó	rendszerek	számára.	Egyre	több	helyen	 igyekeznek	olyan	
keresőket	 írni,	 amelyek	 a	 beszélt	 nyelv	 és	 a	 tényleges	 keresési	 technológia	 közötti	 réteg	
fejlesztésével	 könnyítik	 az	 adatok	 elérését.	 Ez	 a	 réteg	 képes	 szinonimákra	 is	 keresni,	
esetlegesen	 egy-egy	 elgépelést	 is	 képes	 javítani.	 A	 beszélt	 nyelv	 és	 az	 adott	 technológia	
közötti	rétegek	fejlesztése,	kihívásokkal	teli	terület,	mivel	ahány	nyelv,	annyi	nyelvtan,	annyi	
szókincs.	 A	 beszélt	 nyelvek	 esetében	 figyelembe	 kell	 venni,	 hogy	 élőnyelvek	 esetében	 a	
nyelvtan,	 szókincs	 is	 állandó	 változáson	 megy	 keresztül.	 Minden	 nyelvvel	 folyamatosan	
külön-külön	 foglalkozni	 kell,	 hogy	 információt	 nyerjünk	 ki	 a	 gép	 által	 tárolt	 karakter	
tömbökből.	
	 Kutatás-fejlesztésem	 során	 elsősorban	 a	 magyar	 nyelvű	 szövegek,	 korpuszok	
feldolgozása,	 ontológiai	 elemzése	 a	 célom.	 Olyan	 keretrendszer	 kidolgozását	 igyekszem	
elérni,	 amely	 későbbiekben	 univerzálisan	 felhasználható	 akár	 más	 nyelvek	 számára	 is.	 Az	
implementációhoz	olyan	 tervezési	mintákat	használtam,	 aminek	 a	 segítségével	mindenki	 a	
saját	 területéhez,	 rugalmasan	 tud	 pluginokat	 készíteni.	 Korábbi	 tudományos	 kutatásaim	
során	 foglalkoztam	 az	 ontológiai	 technológiákkal	 és	 ehhez	 kapcsolódóan	 a	 természetes	
szövegek	 feldolgozásával.	 Tanulmányaim	 során	 két	 TDK	 dolgozatot	 is	 készítettem	 ebben	 a	
témakörben:	
-	Ontológia	generálása	szövegből	(2017,	Rostás	László)	[1];	
-	Összetett	mondatok	dekompozíciós	algoritmusának	kidolgozása	[2].	
A	dolgozatomban	az	említett	két	korábbi	TDK	munka	eredményeire	alapozva,	egy	teljesebb	
keretrendszert	 építek	 fel.	 Az	 előző	munkákban	már	 bemutatott	 elméleti	 alapok	 összegzés	
mellett	az	aktuális	dolgozatban	egy	 funkcionálisan	bővebb	keretrendszert	mutatok	be	és	a	
rendszer	működőképességét	új	tesztekkel	támasztom	alá.	 	
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2 Kapcsolódó	ismeretek	

2.1 	Ontológia	áttekintése	[1]	

Napjainkban	 az	 ontológia	 az	 egyik	 legfontosabb	 eszköz	 az	 alkalmazás	 tudásbázisának	 a	
felépítésére.	Az	OWL-DL	alapú	ontológiai	eszköztár	az	alábbi	előnyöket	nyújtja:	

• szabványos	ismeret	reprezentáció	
• széleskörű	funkcionalitás	
• osztályok,	példányok,	kapcsolatok	ábrázolása	
• logikai	szabályok	alkalmazása	
• következtetési	műveletek	támogatása	
• ellentmondás	mentesség	ellenőrzése	

Az	ontológiai	modell	strukturális	alapját	az	elemi	és	összetett	fogalmak,	valamint	az	azokat	
összekötő	 tulajdonságok	 alkotják.	 Ezen	 atomi	 elemből	 kapcsolati	 atomok	 építhetőek	 fel,	
melyek	egy-egy	elemi	állításnak	felelnek	meg.	Az	elemi	állításokból	egy	háló	építhető	fel.	A	
strukturális	rész	az	alábbi	elemeket	tartalmazhatja:	

• literál	elem	(adat	érték),	ezekről	közvetlenül	nem	tárolunk	további	leíró	információt,	
nincs	struktúrája	az	ontológia	szempontjából	

• egyedek	 (individual),	 olyan	 fogalom,	mely	 egy,	 a	 valóság	modellünkben	megjelenő	
konkrét	objektumot	jelöl,	rendszerint	vannak	tulajdonságai	

• osztály	 (class),	 egy	 absztrakt	 gyűjtőfogalom,	 példányok	 összességét	 fogja	 össze>	
szerkezete	tulajdonságokat	fog	össze	

• tulajdonság	 (property),	 olyan	 fogalom,	 amely	 egy	 két	 másik	 fogalom	 közötti	
asszociáció,	kapcsolat	jellegét	adja	meg.	A	tulajdonságok	is	fogalmaknak	tekintendők.	
Az	ontológiában	kétfajta	tulajdonság	él:	adat	és	objektum	értékű	tulajdonságok			

• elemi	 állítás	 (triplet):	 egy	 alany,	 állítmány	 és	 tárgy	 hármasa.	 A	 fogalom	hálóban	 ez	
egy	élet	és	annak	két	végpontját	jelöli	ki.		

Az	 teljes	értékű	ontológia	 fontos	eleme	a	 logikai	komponens.	A	 logika	módszereivel	 tudjuk	
megadni	az	általánosabb	érvényű	szabályokat.	A	szabályokat	az	ontológia	adatbázis	három	
csoportra	pontja	szét:	

• TBOX:	az	általános	szabályok	együttese,	mely	az	absztrakt	osztályokról	szól.	Például	
itt	adhatjuk	meg,	hogy	minden	fiú	ember.		

• ABOX:	a	példányokra	 vonatkozó	állítások	összessége,	 itt	 adjuk	meg	például,	 hogy	a	
Tomi	szereti	a	sört	

• RBOX:	a	tulajdonságokra	vonatkozó	szabályok	összessége.	
	
A	 logikai	szabályok	leírására	a	DL	(Description	Logic)	formalizmus	használatos.	A	DL	nyelv	a	
predikátum	 logika	 módosított	 és	 részben	 egyszerűsített	 változata.	 Fő	 előnye,	 hogy	
biztonságos,	 hatékonyan	 kiértékelhető	 kifejezéseket	 enged	 csak	meg.	 A	DL	 fogalomköre	 a	
predikátum	 logika	mellett	 a	 halmazelmélethez	 is	 kapcsolódik.	 A	 DL-beli	 fogalmak	 egy-egy	
halmaznak	 tekinthetőek,	 melyek	 a	 példányaikat	 fogják	 össze.	 A	 halmaz	 elméleti	 és	 a	
predikátum	logikai	eredetekre	utalva	egy	sajátos,	a	két	ős	formalizmus	ötvözését	használja	a	
DL	szintaktika.	A	műveletek	listáját	az	Ábra	1	tartalmazza.		
A	 DL	 segítségével	 is	 lehet	 fogalmak	 specializációját,	 általánosítását,	 metszetét,	 unióját	
képezni.	 Emellett	 speciális,	 tulajdonság	 alapú	 és	 számossági	 megkötést	 is	 lehet	 definiálni.	
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Például,	definiálhatjuk	a	sokgyerekes	anya	fogalmát	(halmazát)	úgy,	hogy	az	anya	fogalom	és	
a	háromnál	több	gyerekkel	rendelkező	szülők	fogalmának	a	halmaza.		
Az	ontológiai	struktúra	szemléltetése	rendszerint	gráf	 formában	történik.	Az	ábrán	 látható,	
hogy	minden	élnek	van	neve,	hisz	azok	egy-egy	tulajdonságot	 leíró	fogalmakhoz	tartoznak.	
Megjegyezzük,	 hogy	 a	 gráf	 ábrázolás	 több	 információelemet	 is	 elrejt,	 például	 nem	 tudja	
közvetlenül	 megmutatni	 az	 élek,	 mint	 fogalmak	 közötti	 specializációs	 kapcsolatot,	 vagy	
például	a	tulajdonságok	tulajdonságait.		
Az	 ontológiai	 adatok	 tényleges	 tárolása	 XML	 formátumú	 fájlokban	 történik.	 Az	 ontológia	
legelterjedtebb	 leíró	 nyelve	 az	 OWL.	 Az	 alábbi	 példában	 egy	 Man	 (férfiak)	 osztályt	
definiálunk	 oly	 módon,	 hogy	 megadjuk,	 hogy	 ez	 a	 halmaz	 a	 Person	 személyek	 halmaz	
részhalmaza	és	diszjunkt	a	Women	(nők)	halmazával.			
	

	
	
	

	
Ábra	1.	DL	műveletek	táblázata	
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Ábra	2.	Ontológiai	gráf	

	
A	 második	 példában	 a	 Father	 (apák)	 osztályát	 egy	 számosság	 megkötés	 segítségével	
definiáljuk,	ahol	előírjuk,	hogy	legalább	egy	gyereke	legyen.		

	
Az	 ontológiai	modell	 feldolgozását,	 hasznosítását	 az	 rendelkezésre	 álló	 logikai	motorok	 és	
SQL	API	felületek	biztosítják.	
	

2.2 	Szövegfeldolgozás	alapfogalmai	[1]	

A	szabadszöveges	dokumentumok	tartalmának	megértése	egy	igen	összetett	folyamat,	mely	
ma	még	távolról	sem	tekinthető	egy	megoldott	problémának.	A	szöveg	értelmezéséhez	több	
háttérinformációra	 és	 több	 feldolgozó	 lépésre	 is	 szükség	 van.	 A	 feldolgozás	 az	 alábbi	
lépéseket	tartalmazza:	

- szöveg konvertálása karakterekre 
- szöveg szegmentálása (szó, mondat...) 
- névszavak meghatározása 
- szavak elemzése, a morfológiai komponensek meghatározása 
- a szavak mondaton belüli jelentésének meghatározása 
- a szavak mondaton belüli kapcsolatainak, függőségeinek feltárása 
- a szavak mondatok közötti függőségeinek meghatározása 
- szavak fogalmakra képzése 
- fogalmak egyértelműsítése 
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A	feldolgozás	egyik	fontos	lépése	a	morfológiai	elemzés.	Ezen	lépés	célja,	hogy	a	szót	alkotó	
tartalmi	 egységek,	 morfémák	 meghatározása.	 Ez	 főleg	 a	 ragozó,	 toldalékoló	 nyelveknél	
jelent	 nagyobb	 feladatot.	 	 Sok	 esetben	 a	 ragok	 és	 a	 tőszó	 egymásra	 hatása	 (pl.	 a	
magánhangzó	 harmónia)	 jelentősen	megnehezíti	 a	morféma	határok	 feltárást.	 A	morféma	
feltárás	több	szempontból	is	fontos	lépés:	

- meghatározzuk a szótövet, alapszót, a szótári alakot; 
- segítséget adunk a szó mondatrész szerepének a feltárásához is. 

A	 mondatrész	 (POS)	 szerep	 meghatározása	 amiatt	 fontos,	 mert	 a	 mondatrész	 egyfajta	
szemantikai,	 jelentésbeli	 szerepet	 is	 hordoz.	 Egy	 mondatban	 az	 alábbi	 egységek	 jelennek	
meg:	

- állítmány 
- alany 
- tárgy 
- határozó 
- jelző 
- névelő 
- módosítók 

Az	 ontológiában	 említett	 elemi	 állítások,	 tripletek	 alapvetően	 az	 (alany,	 állítmány,	 tárgy)	
mintára	illeszkednek.	Mivel	a	mondatnak	ezen	három	elemen	kívül	is	vannak	további	elemei,	
a	 tripletet	 értelmezhetjük	 az	 (alany,	 állítmány,*)	 alakú	 mondatoknak	 is.	 	 A	 POS	 szerepek	
leírása	rendszerint	egy	hierarchikus	fával	történik	(parsing	tree).			
A	hierarchikus	modell	azonban	sokszor	korlátozó	lehet	a	rugalmas,	szabad	szórendű	nyelvek	
esetén.	Emiatt	kialakult	az	ábrázolásnak	egy	másik	megközelítési	módja	is,	mely	a	függőségi	
nyelvtan	(dependency	grammar)	elnevezést	kapta.	Mint	a	ábrán	is	látható	ebben	az	esetben	
azegyes	részek	tartalmi	függőségeit	adjuk	meg.	Ebben		a	függőségben	az	állítmány	foglalja	el	
a	fő	helyet.	Az	alany,	tárgy,	határozók	rendszerint	az	állítmányhoz	kötődnek.	Viszont	egyes	
esetekben	az	alany	vagy	többi	rész	maga	is	összetett	lehet,	ilyenkor	egy	al	függőségi	gráf	jön	
létre.			
	

	
Ábra	3.	Függőségi	gráf	

	

2.3 Triplet	database	[2]	

A	megnövekedett	adattartalom	speciális	kezelése	miatt,	 illetve	azoknak	a	hatékonyságának	
növelésére,	egyre	népszerűbbek	a	nem	relációs	adatbázisok.	Ezeket	az	adatbázis	 típusokat	
NoSQL-nek	 szokták	 gyűjtőnéven	 hívni.	 Alkalmazási	 területtől	 függően	 nagyon	 sokféle	
megvalósítás	 áll	 rendelkezésre	 a	 fejlesztők	 számára.	 Kereséseknél	 nagy	 népszerűségnek	
örvendenek	a	 különféle	 indexelő	 szolgáltatások,	 adatbázisok.	De	 a	 JSON	dokumentumokat	
kezelő	MongoDB-t	 is	egyre	 többen	 integrálják	be	a	 rendszerükbe.	 Ilyen	NoSQL	adatbázis	a	
triplet	store	típusú	adattárolás	is.		
A	 triplet	 store	 típusú	 adattárolókat	 úgy	 tervezték,	 hogy	 tárolni	 tudják	 és	 lekérdezhetőek	
legyenek	a	hármas	stringek	gyűjteménye	(betűk	halmaza).	Ezek	a	hármasok	reprezentálják	a	
tárgy	–	predikátum	-	alany	kapcsolatot,	amely	többé-kevésbé	megfelel	az	RDF	szabvány	által	
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definiált	definícióknak.	[3]	
Az	ilyen	típusú	adatok	kezelésének	a	problémaköréhez	kapcsolódnak	a	grafikus	adatbázisok,	
az	objektum	adatbázisok,	a	PROLOG	nyelv	és	a	szemantikus	web	területei	 is.	 	A	 feladathoz	
egy	mélyebb	megvalósítási	 hátteret	 biztosít	 a	 Datalog,	 Jena,	 Dave	 Beckett	 Redland,	 AT&T	
kutatási	 közösségek	 projektje,	 az	 Ora	 Lassila	Wilbur	 és	 többek	 között	 a	W3C	 szemantikus	
webes	projekt	tevékenysége	[3].	
	

2.4 Apache	Jena	[2]	

Triplet	 store	 típusú	 adatbázisok	 közül	 az	 Apache	 Jena	 rendszert	 választottam	 ki	 a	
keretrendszerbe	 történő	 integrálásra.	 A	 kiválasztásnál	 figyelembe	 vettem	 a	 nagy	
támogatottságot	 és	 a	 jó	 integrálhatóságot	 is	 	 [4].	 Az	 Apache	 Jena	 egy	 nyílt-forráskódú	
szemantikus	web	keretrendszer	a	Java	nyelvhez.	A	modul	egy	API-t	biztosít	az	RDF	grafikonok	
eléréséhez	és	írásához.	A	grafikonokat	absztrakt	modellként	ábrázolja.	A	modell	származhat	
file-okból,	 adatbázisból,	 URL-ekből,	 vagy	 ezek	 kombinációjából.	 Ezek	 a	 modellek	
lekérdezhető	 SPARQL	 1.1-en	 keresztül	 is.	 Jena	 hasonló	 a	 Seasame-hez,	 bár	 a	 Seasame	
rendszerrel	 ellentétben	 a	 Jena	 támogatja	 az	 OWL-t	 (Web	 Ontology	 Language).	 A	
keretrendszer	számos	belső	értelmezővel	rendelkezik	és	a	Pellet	értelmező	(egy	nyílt	forrású	
Java	OWL-DL	értelmező)	beállítható	a	Jena-ban.	

	

	
Ábra	4	-	Apache	Jena	architektúrája	[5]	

Az	Apache	Jena	által	támogatott	RDF	grafikon	szerializálók:	
• Relációs adatbázis 
• RDF / XML 
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• Turtle 
• Notation 3 

 

2.5 E-magyar.hu	[1]	

“Az	e-magyar.hu	rendszer	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	 támogatásával	készült	a	2015-
ben	 kiírt	 infrastruktúrafejlesztési	 pályázat	 keretében.	 A	 munkálatok	 a	 pályázat	
kedvezményezettje,	 a	 Nyelvtudományi	 Intézet	 koordinálásával	 széleskörű	 együttműködés	
keretében	 folytak,	 melyben	 részt	 vett	 a	 hazai	 nyelvtechnológia	 számos	 vezető	 kutatás-
fejlesztő	 műhelye.	 A	 kifejlesztett	 új	 infrastruktúra	 továbbfejlesztette,	 szabványosította	 és	
integrálta	a	különböző	műhelyekben	készült	eszközöket.”	[6]	
Az	 e-magyar.hu	 rendszere	 egy	 moduláris	 felépítésű,	 egymásba	 ágyazható	 modulokból	 áll	
össze.	 Ezáltal	 így	 egy	 természetes	 szöveg	 feldolgozását	 egy	 pipeline	 szerű	 logikával	 teszi	
lehetővé.	 Az	 elérhető	 modulokat	 és	 azoknak	 kapcsolatát	 egy	 ábrán	 keresztül	 lehet	 jól	
szemléltetni	(Ábra	5).	
	

	
Ábra	5.	e-magyar.hu	moduláris	felépítése	(forrás:	e-magyar.hu,	2017)	

	
Dolgozatom	 során	 használok	 több	 helyen	 vizualizált	 elemzéseket,	 amit	 az	 e-magyar.hu	
online	 felülete	 generálta.	 A	 függőségi	 elemzésben	 található	 kapcsolat	 típust	meghatározó	
elem	a	tag	vagy	pos	tag.	
	

3 Rendszerterv	

	 Ebben	 a	 fejezetben	 bemutatnom	 elméleti	 síkon	 a	 rendszer	 során	 felmerült	
problémákat	és	azokhoz	tartozó	megoldásokat.	Dolgozatom	céljaként	megjelöltem	egy	olyan	
rendszer	létrehozását,	ami	egy	természetes	szövegből	ontológiai	elemi	tripleteket	hoz	létre.	
Egy	 több	 fázisban	 készült	 el.	 Elsőként	 e-magyar.hu	 POS	 elemző	 segítségével	 megoldható	
mondatokból	 készítettem	 ontológiai	 tripleteket,	 aminek	 tesztjei	 során	 kiderült,	 hogy	
összetett	mondatok	során	a	nyelvtani	elemzés	nem	a	várt	kapcsolatokat	adja.	Ezért	második	
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fázisként	az	összetett	és	többszörösen	összetett	mondatok	dekompozíciójával	foglalkoztam.	
Utolsó	lépésként	az	implementálás	során	felmerült	igényéket	összesítve	egy	olyan	fejlesztői	
keretrendszer	alapja	készült	el,	aminek	segítségével	újabb	kutatás	-	 fejlesztési	területeknek	
adhat	 segítségét.	 Korábban	 elkészült	 kódok	 mellé	 modulárisan	 kerülhet	 újabb	 elő-,	
utófeldolgozás.		

3.1 Egyszerű	mondatokból	tripletek	kialakítása	[1]	

A	 rendszert	 több	 szempont	 szerint	 is	 vizsgáltam,	 teszteltem	 az	 integráció	 előtt.	
Dolgozatomban	 elsősorban	 olyan	 jelen	 időben	 levő	 mondatok	 elemzésére	
összpontosítottam,	amelyek	állításokat	tartalmaznak.	Egyszerű	és	összetettebb	mondatokat	
is	vizsgáltam.	Például:	A	 lány	gyorsan	és	ügyesen,	minden	akadályt	kikerülve	 fut	a	célba	és	
okosan	eszi	a	tojást.	
Nyelv	 sokszínűségéből	 adódóan	nagyon	 sok	 olyan	 eset	 van,	 ami	 eltér	 az	 alapesettől.	 Ilyen	
például,	 hogy	az	 alany	az	 egy	 rejtett	 alany,	 vagy	az	 adott	mondat	 több	mondatrészből	 áll,	
ami	 lehet	 például	 mellé	 vagy	 alárendelő	 mondatrész.	 Alap	 mondatok	 esetében	 egyszerű	
egzakt	 elemzést	 kap	 az	 ember,	 amiben	 a	 függőségi	 elemzésben	 egyértelműen	megjelenik,	
hogy	mi	 a	mondat	 alanya,	 állítmánya,	 tárgya.	 Például:	 	 A	 kutya	 (alany)	 ételt	 (tárgy)	 eszik	
(állítmány).	 Függőségi	 elemzésben	 azonban	 lehetnek	 olyan	 logikai	 kapcsolatok,	 amelyek	
nincsenek	 egyértelműen	 jelölve.	 Például	 a	 mondatrészek	 vagy	 rejtett	 alany.	 Ezeket	
valamilyen	 logikával	 meg	 kell	 határozni	 a	 későbbi	 tripletre	 bontás	 alkalmával.	 Ennek	 a	
lehetőségeiről	a	tripletek	kialakításánál	részletezem.	
Legtöbb	 nyelvi	 elemző	 a	 hibátlan	 szöveg	 elemzését	 teszi	 lehetővé.	 Azonban	 egy	 szöveg	
esetében	 a	 hiba	 sok	 fajta	 lehet.	 Szemantikai	 és	 szintaktikai	 hibák	 is	 előfordulhatnak.	
Szintaktikai	hibák	például	a	fel	nem	dolgozható	szavak.	Ez	lehet	abból	adódóan,	hogy	valaki	
rosszul	 írta	 le	 a	 szót.	 Egy	 betű	 kimaradt,	 felcserélte	 a	 betűket.	 De	 mivel	 a	 szavak	
adatbázisban	 vannak	 tárolva,	 így	 annak	 hiányossága	 is	 okozhat	 feldolgozási	 hibákat.	 A	
nyelvtani	 függőségi	 elemző	 ennek	 ellenére	 ad	mondatbeli	 szerepet,	 de	 szótövezni	 például	
nem	 tudja.	 Szemantikai	 hibák	 esetében,	 egy	 látszólagosan	 jó	 elemzést	 kapunk,	 azonban	
logikailag	 rosszul	 kapcsolja	össze	 a	 tartalmat.	 Ez	 a	hiba	 lehet	 a	megadott	 szöveg	nyelvtani	
hibájából,	például	egy	elmaradt,	vagy	rosszul	kitett	vessző.	Ilyen	hiba	lehet	még	akár	a	szavak	
többértelműségéből	is,	ami	nem	a	megadott	szöveg	hibájából	származik.	Például:	Évi	szeret	
inni.	 Ennél,	 ha	 Évi	 szót	 nézzük	 magában,	 akkor	 lehet	 melléknév,	 mint	 például	 “évi	
kimutatások”,	de	lehet	az	Éva	név	becézése	is.	
	

3.1.1 Tripletek	kialakítása	[1]	

Az	 ontológiai	 tripletek	 három	 részből	 állnak	 (subject,	 predicate,	 object).	 Ennek	 sorrendje	
kötött,	mindig	így	kell	megadni.	Így	egy	összetett	struktúrát	elemi	hármasokra	kell	lebontani.	
Leegyszerűsítve	 van	 egy	 kiinduló	 alanyunk	 és	 egy	 cél	 tárgy,	 amit	 egy	 viszonyító	 szóval	
(állítmány)	kapcsolunk	össze.	Ez	a	viszonyító	szó	lehet	az	eredeti	mondat	állítmánya,	de	akár	
például	 létezést	(lenni)	kifejező	szó	is.	Például:	Mari	meleg	teát	 iszik.	à	Mari	 iszik	tea.	Tea	
lenni	meleg.		
	
Tripletek	 előállításához	 nyelvtani	 függőségi	 elemzést	 célszerű	 felhasználni.	 Az	 elemzés	
tartalmaz	egy	POS	(Position	of	sentence)	elemzést	is,	így	az	adott	mondat	esetében	adott	az,	
hogy	 a	 szavak	milyen	 helyet	 töltenek	 be	 a	mondatban.	 Az	 állítmány	megkeresése	 után	 a	
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szavak	lemmáját	(szótövét)	használjuk.	Azonban	így	ugyanolyan	szavakat	rögzíthetünk	eltérő	
jelentés	 esetén	 is.	 Például:	Dóri	 a	 boltba	megy.	 Dóri	 a	 bolthoz	megy.	Mind	 két	 esetben	 a	
lemmákkal	 képzett	 tripletek	 a	 következő	 lenne:	Dóri	 megy	 bolt.	 Látszik,	 hogy	 információt	
vesztünk	azzal,	hogy	nem	teszünk	különbséget,	hogy	a	boltba	vagy	a	bolthoz	megy	a	lány.	A	
ragok	olyan	 információkat	hordozhatnak,	amit	mindenképpen	át	kell	 tudni	adni	a	 tripletek	
számára	 is.	 	 Angol	 nyelvű	 ontológiai	 tripleteknél	 olyan	 megoldást	 használnak,	 hogy	 a	
kapcsolati	 szót	 az	 állítmány	 szótövéhez	 tesznek	 valamilyen	 megkülönböztetést.	 Például	
From,	 To-t	 tesznek	 az	 ige	 végére	 valamilyen	 prefixként.	 Ezzel	 a	 megoldással	 a	 különböző	
jelentésű	állítmányok	szeparálhatóvá	vállnak.	Előző	példánál	maradva	a	 főnév	 lativusszával	
(ami	a	“hová?”-t	határozza	meg)	bővítem	az	állítmányt.	Például:	
	

Dóri	a	boltba	megy..	-	Dóri	megy_ba	bolt.	
Dóri	a	bolthoz	megy.	–	Dóri	megy_hoz	bolt.	

	
Ezeknek	az	állítmányoknak	a	prefixeléséről,	hogy	melyik	milyen	prefixumot	kap	a	kódnak	egy	
külön	rétege	gondoskodik,	ami	akár	konfigurációval	is	állítható.	Ezért	külön	az	esetekre	nem	
térek	ki.	Ennek	megvalósításáról	későbbiekben	írok.	
Vegyük	a	következő	mondat	elemzését:	“Az	aranyos	lány	csokit	eszik.”		(Elemzés	1)	
	

	
Elemzés	1	-	Az	aranyos	lány	csokit	eszik.	

A	mondat	 leegyszerűsítve:	 “A	 lány	csokit	eszik.”	Ennek	az	átalakítása	egyszerű,	hiszen	csak	
alany,	állítmány	és	tárgy	van	benne.	Feladat	csak	annyi,	hogy	a	kötött	sorrendet	betartva	a	
szavak	lemmájából	kell	összetenni	a	tripletet.	Ebből	jön	az,	hogy	“Lány	enni	csoki.”.		
A	bővített	mondat	esetében	 (“Az	aranyos	 lány	csokit	eszik.”),	az	aranyos	melléknév	 logikai	
szerepét	kell	meghatározni.		
A	 korábban	 említett	 nyelvtani	 függőségi	 elemző	megadja,	 hogy	 az	 adott	 szó	melyik	másik	
szóhoz	 kapcsolható	és	milyen	 szerepet	 tölt	 be.	 Jelen	esetben	alanyi	melléknévként,	 a	 lány	
szóhoz	 kapcsolható.	 Így	 adott	 a	 kiinduló	 alany	 (lány)	 és	 a	 cél	 tárgy	 (aranyos).	 Viszonyító	
szóként	(predikátum)	pedig	a	“lenni”-t	lehet	választani	és	így	kialakul	egy	olyan	hármas,	hogy	
“lány	lenni	aranyos”.	
Nagyon	 sok	 nyelvi	 eset	 van,	 amit	 mindig	 külön-külön	 módon	 kell	 kezelni.	 Ki	 kell	 még	
emeljem	a	felsorolásnak	a	lehetőségét.	Eddigi	minták	alapján	és	legtöbb	esetben	igaz,	hogy	
egy-egy	 mondat	 hierarchikus	 szókapcsolatokból	 épül	 fel.	 Például	 alany	 az	 állítmányra	
vonatkozik,	 egy-egy	 melléknév	 pedig	 egy	 másik	 szónak	 a	 jellemzésére.	 Viszont	 ha	 a	
következőt	nézzük:	“A	lány	és	a	fiú	csokit	eszik.”	Ebben	az	esetben	a	csoki	evése	nem	csak	
egy	alanyra,	hanem	alanyokra	vonatkozik.	Tripletes	felosztásban	pedig	több	alanyt	nem	lehet	
egy	tripletben	definiálni.	Ezért	a	 felbontáskor	ezt	már	két	tripletre	kell	bontani.	Ebből	ezek	
lesznek:	”Lány	enni	csoki.”	és	“Fiú	enni	csoki.”	
	
Mellérendelő	szerkezetek	kétféleképpen	tud	megjelenni	a	rendszerben.	Adott	két	minta	
mondat:	“Az	aranyos,	helyes	lány	csokit	eszik.”	(Elemzés	2)	és	“Az	aranyos	és	helyes	lány	
csokit	eszik.”	(Elemzés	3)	
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Elemzés	2	-	Az	aranyos,	helyes	lány	csokit	eszik.	

	

	
Elemzés	3	-	Az	aranyos	és	helyes	lány	csokit	eszik.	

Első	esetben,	mikor	vesszővel	van	elválasztva	a	felsorolás,	akkor	az	összes	elem	a	cél	szóhoz	
kapcsolódik.	Jelen	esetben	a	 lányhoz.	Azonban,	ha	valamilyen	kötőszó	bekerül	a	mondatba	
(itt	most	 az	 “és”),	 akkor	 a	 függőségi	 elemzőnek	azt	 a	 szót	 is	 be	 kell	 kapcsolnia	helyesen	a	
függőségi	elemzésbe.	Ilyenkor	van,	hogy	mellérendelt	szó	és	a	kötőszó	között	“COORD”	pos	
tag	van,	a	kötőszó	és	amihez	köti,	(de	még	nem	cél	szóhoz)	pedig	a	“CONJ”	pos	tag-el	köti.	
	
Nem	csak	az	alanyt	és	 tárgyat	 lehet	halmozni.	 Ige	esetében	 is	előfordulhat	halmozás,	vagy	
több	tagmondatból	álló	mondat.	A	két	eset	szétválasztása	már	nehezebb	feladat,	mivel	ezt	
külön	a	 szavak	 függőségében	ezt	 jelölni	nem	 lehet.	 Illetve	a	 függőségi	 fában	egy	elem	egy	
csak	egy	elemhez	tartozhat,	így	az	sem	felfedezhető	benne,	hogy	egy	határozó	egy	vagy	több	
igéhez	is	kapcsolódhat.	Két	mondatot	elemzése	összehasonlításán	keresztül	jól	bemutatható	
ige	 és	 hozzá	 kapcsolódó	 szavak	 hatáskörének	 problémája.	 Magyar	 lánc	 modullal	 történő	
elemzés	után:	

I. Bea gyorsan fut, gyalogol a parkban. 
II. Bea gyorsan fut a kertben, gyalogol a parkban. 

I. Mondat elemzése 

	
Elemzés	4	-	Bea	gyorsan	fut,	gyalogol	a	parkban.	

	
ID Target id Word Word tag Lemma Pos tag Other 
1 3 Bea PROPN Bea SUBJ Case=Nom|Number=Sing 
2 3 gyorsan ADJ gyors MODE Case=Ess|Degree=Pos|Number=Sing 

3 0 fut VERB fut ROOT 
Definite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing| 
Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin| 
Voice=Act 

4 3 , PUNCT , PUNCT _ 

5 3 gyalogol VERB gyalogol COORD 
Definite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing| 
Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin| 
Voice=Act 
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6 7 a DET a DET Definite=Def|PronType=Art 
7 5 parkban NOUN park OBL Case=Ine|Number=Sing 
8 0 . PUNCT . PUNCT _ 
	
II. Mondat elemzése 

 

 
Elemzés	5	-	Bea	gyorsan	fut	a	kertben,	gyalogol	a	parkban.	

ID Target id Word Word tag Lemma Pos tag Other 
1 3 Bea PROPN Bea SUBJ Case=Nom|Number=Sing 
2 3 gyorsan ADJ gyors MODE Case=Ess|Degree=Pos|Number=Sing 

3 0 fut VERB fut ROOT 
Definite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing| 
Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin| 

Voice=Act 

4 5 a DET a DET Definite=Def|PronType=Art 
5 3 kertben NOUN kert OBL Case=Ine|Number=Sing 
6 3 , PUNCT , PUNCT _ 

7 3 gyalogol VERB gyalogol COORD 
Definite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing| 
Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin| 

Voice=Act 

8 9 a DET a DET Definite=Def|PronType=Art 
9 7 parkban NOUN park OBL Case=Ine|Number=Sing 
	
Elemzésekből	 látható,	 hogy	 külön	 jelzés	 nincs	 arra,	 hogy	 egy	 mellérendelő	 mondat	 vagy	
halmozott	ige	van	a	mondatban.	Annak	megoldása,	hogy	egy	mondatban	több	főige	is	van,	
külön	fel	kel	készülni.	Igék	szerepének	meghatározása	azért	is	fontos,	mert	a	mondat	további	
szavainak	hatáskörét	erősen	befolyásolja.	 Érezhető,	hogy	a	 “a	parkban”	helymeghatározás	
első	 alkalommal	 a	 futásra	 és	 gyaloglásra	 vonatkozik,	 második	 esetben	 a	 csak	 a	 gyaloglás	
részre.	 Így	 az	 igék	 specializált	 igékké	 alakulnak,	 tehát	 az	 adott	 igére	 specifikusan	 vannak	
módosítók	(szépen	futó,	gyorsan	sétáló).	
Első	 esetben	 olyan	 halmozott	 igék	 vannak,	 ahol	 egyenrangúak	 az	 igék.	 Ugyanazok	 a	
módosítók,	 jellemzők	 vonatkoznak	 rájuk.	 Hasonlóan	 kell	 eljárni	 ebben	 az	 esetben,	mint	 a	
többszörös	alany,	illetve	tárgy	esetében.	Azonban,	ha	több	tagmondat	vagy	specializált	igék	
vannak,	 abban	 az	 esetben	 a	 határozókat	 és	 egyéb	 szavakat,	 kifejezéseket	 már	 külön	 kell	
választani	és	az	adott	 tagmondathoz,	 igéhez	 illeszteni.	A	 tagmondatokat	ebben	az	esetben	
viszont	 különálló	mondatonként	érdemes	kezelni.	A	 tagmondatok	 sorrendjére	ügyelni	 kell,	
hogy	 ne	 módosuljon,	 mivel	 korábban	 definiált	 és	 adott	 tagmondatban	 hivatkozott	 alany,	
tárgy	jó	helyre	kell,	hogy	mutasson.	
Ontológai	 rendszerek	 számára	 azonosítani	 kell	 tudni	 egy-egy	 entitást.	 Hiszen	 ezek	 alapján	
tudja	 összekapcsolni	 a	 felsorolt	 tripleteket.	 Ezért	 a	 hármasok	 kialakításánál	 minden	 új	
entitást	 külön	 azonosítóval	 kell	 ellátni.	 Ennek	 meghatározása	 további	 elemzési,	 szöveg	
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kontextus	 teljes	 összefüggésében	 való	 értelmezése	 szükséges.	 Egy	 példán	 keresztül	
szemléltetve:	“Egyik	lány	elment	a	boltba	és	utána	sietett	a	másik	lány	is.”	Ebben	a	példában	
egy	mondaton	belül	kétszer	szerepel	a	lány	szó.	A	két	lány	viszont	más	entitásnak	minősül,	
amit	 csak	 a	 mondaton	 belüli	 kapcsolatok,	 kifejezések	 értelmezésével	 lehet	 meghatározni.	
Ami	 egy	 ilyen	 esetben	 utalhat	 az	 entitás	 eltérésére	 az	 “egyik”,	 “másik”	 szó,	 illetve	 az	 “is”	
szócska	 is	 egy	 újabb	 alany	 megjelenésére	 utalhat.	 Rejtett	 alany	 esetében	 meg	 kell	 tudni	
határozni	a	contextusból,	hogy	ki	az	alanya	az	aktuális	mondatnak,	mondatrésznek.	
Eltérések	 felismerése	 mellett	 az	 azonosság	 felismerése	 se	 egyszerű.	 Egy	 szépen	
megfogalmazott	szövegben	a	szóismétlések	kerülése	miatt	egy-egy	fogalmat,	szót	más	szóval	
illik	helyettesíteni.	Példaként:	“Juli	a	boltba	megy	kenyérért.	A	lány	fehér	pulcsit	visel.	A	felsőt	
a	 boltba	 tartó	 gyerek	 fordítva	 vette	 fel.”	 Itt	 látszik,	 hogy	 végig	 Juliról	 és	 az	 ő	 pulcsijáról	
beszélünk.	 Azonban	 három	 szóval	 van	 kifejezve	 az	 alany:	 Juli,	 lány	 és	 gyerek.	 Ezeknek	 a	
felismerése	 és	 feldolgozása	 további	 fejlesztési	 területet	 ad.	 Ugyanis	 nem	 elegendő	
felismerni,	 hogy	 egy	 entitásról	 szól	 a	 szöveg,	 hanem	 a	 különböző	 kifejezések	 további	
információkat	 is	 tartalmaznak.	 Itt	 például,	 hogy	 Julcsit	 definiálja	 az	 első	 mondatban,	 a	
másodikban	utal	arra,	hogy	egy	fiatal	emberről	van	szó,	hiszen	lánynak	nevezi	és	nem	nőnek.	
Utolsó	 mondatban	 viszont	 konkrétan	 definiálja,	 hogy	 melyik	 életszakaszában	 van	 az	
alanyunk.	 Ontológiában	 ezért	 is	 vannak	 csoportok,	 osztályok	 amibe	 sorolható	 egy-egy	
entitás.	Két	osztály	öröklődhet	is,	így	például	megoldható	hogy	van	egy	gyerek	ősosztály	és	a	
lány	pedig	gyerek	osztályként	jelenik	meg.	
	
Ez	 a	 szövegbányászati	 terület	 további	 információkra	 építkezik.	 Hiszen	 egy-egy	 szónak	
ismernie	kell	a	szinonimáit,	 illetve	azt	 is,	hogy	egy	szó	mit	akar	kifejezni	és	milyen	értelemi	
átfedések	 vannak.	 Alapesetben	 lexikonok	 adatbázisával	 lehet	 elősegíteni	 az	 értelmezést,	
azonban	 mindenképpen	 szükséges	 lehet	 egy	 öntanulási	 folyamat,	 ami	 pontosabb	
elemzéseket	 adhat.	 Ebben	 akár	 korábbi	 szövegeknél	 statisztikai	 összefüggések	 alapján	
súlyozhatja	az	értelmezési	lehetőségeket.	
Dolgozatomban	ezekkel	a	kérdésekkel	elméleti	szinten	a	létrehozandó	konverziók,	modellek	
tervezése	során	számításba	vettem.	Így	a	kialakított	adatok	támogatják	a	későbbi	
fejlesztéseket.	
	

3.1.2 Triplet	köztes	fa	gráf	[1]	

	 Előző	 fejezetben	 a	 Tripletek	 logikai	 megfeleltetéséről	 volt	 szó,	 hogy	 egy	 szövegből	
logikailag	milyen	hármasokat	 lehet	 generálni.	Mostani	 fejezetben	 egy	 olyan	 logikai	modell	
kerül	bemutatásra,	 amely	a	 triplet	hármasokra	épít.	 Ebből	a	modellből	már	egyértelműen,	
csak	a	gráf	bejárásával	generálhatóak	atomi	ontológiai	triplet	listák.		
	 Ebben	 a	 fázisban	 szükség	 van	 nyelvtani	 elemzésre.	 Meg	 kell	 tudni	 határozni	 a	
szavaknak	a	mondatban	betöltött	szerepét.	A	megkapott	POS	(Position	of	sentence)	és	DG	
(dependency	 grammar)	 elemzés	 segítségével	 a	 teljes	 mondatot	 be	 lehet	 járni.	 A	 DG	
segítségével	 meghatározott	 ROOT	 kiindulási	 pontból	 indul	 a	 mondat	 bejárása.	 Bejárás	
közben	 pedig	 minden	 szóhoz	 meghatározható	 a	 triplet	 szerepe.	 Ennek	 tárolására	 lett	
kidolgozva	 a	 köztes	 gráf	 modell.	 A	 modell	 felépítésénél	 példaként	 nézzük	 a	 következő	
mondatot:	 “A	 kedves	 lány	 telefont	 használ.”	 Ezt	 a	 mondatot	 a	 következőképpen	 lehet	
átalakítani	(Ábra	6).		
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Ábra	6	-	Alapeseti	logikai	modell	ábrázolása	

A	tripletek	kialakításánál	már	említésre	került,	hogy	a	felsorolások	az	elsősorban	hierarchikus	
felépítést	 befolyásolja.	 Az	 előző	 minta	 mondat	 kibővítve	 egy	 felsorolással:	 “Az	 aranyos,	
kedves	lány	telefont	használ.”	(Ábra	7)	
	

	
Ábra	7	-	Mellérendelt	logikai	modell	ábrázolása	

Ebben	a	felépítésben	már	megjelent,	hogy	a	lenni	tripletnek	már	két	tárgya	is	van.	Logikailag	
így	lehet	helyesen	tárolni,	azonban	egy	tripletben	több	tárgy	nem	lehet.	Ezért	egy	triplet	
modell	nem	feltétlen	egy	tripletet	jelent.	Ennek	a	feloldását	a	későbbi	felhasználási	
logikában	kell	feloldani.	
A	 halmozott	 tárgyak	 és	 alanyok	 mellett	 lehetnek	 halmozott	 állítmányok	 és	 több	
tagmondatból	 álló	 mondatok	 meghatározása.	 Legyen	 a	 következő	 mintamondat:	 “Bea	
könyvet	ír,	olvas.”	(Ábra	8)	
	

	
Ábra	8	-	Több	állítmánnyal	rendelkező	logikai	modell	ábrázolása	

	
A	struktúrában	az	igéknek	is	lehet	felsorolása,	ami	azonos	szintű.	Ebben	az	esetben	az	írás	és	
olvasás	állítmányra	is	ugyanaz	az	alany	és	állítmány	vonatkozik.	
	



	 17	

	
Ábra	9	-	Több	specializált	állítmánnyal	rendelkező	logikai	modell	ábrázolása	

	
A	 halmozott	 igék	 esetében	 előfordulhat,	 hogy	 vannak	 határozók,	 ami	 csak	 az	 adott	 igére	
vonatkozik.	A	logikai	fa	struktúrába	mégis	bele	kell	valahogy	tenni	úgy,	hogy	a	többi	szót	ne	
befolyásolja	 (Ábra	 9).	 Ebben	 az	 esetben	 az	 állítmány	 tripletje	 egy	 összetett	 triplet	 lesz.	 A	
többi	 szabályhoz	 hasonlóan	 a	mód	 határozó	miatt	 az	 igéből	 alany	 lesz	 és	 állítmányként	 a	
“lenni”	állítmány	válaszható.	Az	állítmány	amiből	alany	 lesz,	ott	az	 igéből	 főnévi	alakot	kell	
csinálni,	 hogy	 a	 triplet	 helyes	 legyen.	 A	 teljes	 mondat	 szempontjából	 történő	
felhasználásakor	 figyelembe	 kell	 venni	 és	 annál	 meghatározni	 a	 tényleges	 állítmányt	 a	
mondat	szempontjából.	
	

3.1.3 Triplet	generálása	a	köztes	modellből	[1]	

A	hierarchikus	triplet	gráf	modellből	már	könnyebben	lehet	generálni	egy	olyan	ontológiát,	
amelyben	 megtalálhatóak	 az	 egyedek-,	 állítmányok-	 és	 tripletek	 listája.	 Ezek	 a	 listák	
szükségesek	 az	 ontológiák	 	 definiálásához.	 Ezeknek	 a	 definiálása	 után	 lehet	 kapcsolatot	
felállítani	predikátum	segítségével	az	egyedek	és	tárgyak	között.	Legtöbb	esetben	ezeket	 is	
tripletekként	 kell	 meghatározni.	 Ezek	 a	 tripletek	 azonban	 függhetnek	 az	 exportálandó	
típustól	(owl,	rdf,	turtle,	tdb,	stb),	ezért	csak	egy	listát	és	nem	közvetlen	tripleteket	generál	
ez	a	fázis.	
Triplet	 mondatokból	 alkotott	 listát	 korábban	 definiált	 köztes	 logikai	 fa	 struktúra	 rekurzív	
bejárásával	 lehet	 létrehozni.	 A	 fa	 modell	 minden	 tripletjére	 kell	 keresni	 alanyi	 és	 tárgyi	
elemet,	 illetve	összetett,	halmozott	állítmány	esetén	az	állítmány	előállítása	is	szükséges.	A	
közvetlen	gyereke	lehet	elemi	szó,	ami	jelen	esetben	a	legegyszerűbb	eset,	hiszen	megvan	a	
keresett	szó,	ami	az	adott	triplet	tárgya	vagy	alanya	lesz.	Ha	a	gyerek	elem	egy	másik	triplet	
akkor	 a	 fában	 addig	 kell	 keresni,	 amíg	 elemi	 szót	 nem	 találunk.	Mivel	minden	 két	 gyerek	
elem	is	lehet,	ezért	nem	mindegy,	hogy	merre	megy	tovább	a	keresés.	Az	adott	gyerek	triplet	
elemeknél	továbbiakban	mindig	az	alanyi	oldalon	kell	tovább	haladni.	
A	modellben	 nem	 csak	 egy-egy	 kapcsolat	 van	 a	 szülő	 gyerek	 között,	 hanem	 egy	 elemhez	
több	gyerek	elem	 is	 kapcsolódhat	 (mellérendelő,	 felsorolások	miatt).	 Ilyen	esetben	viszont	
minden	variációt	le	kell	generálni.	Ez	a	probléma	fenn	áll	az	állítmányok	esetében	is,	azonban	
itt	 további	 teendők	 vannak.	 Ha	 az	 adott	 mondatban	 több	 állítmány	 is	 van,	 de	 azok	 csak	
felsorolások	és	egyéb	hozzá	kapcsolódó	szavak	nincsenek,	akkor	csak	a	variációk	száma	nő	
meg.	 Azonban,	 ha	 egy-egy	 állítmány	 összetett	 esetű,	 tehát	 például	 valamilyen	 határozó,	
hely,	 idő,	 stb	 is	 kapcsolódik	 hozzá,	 akkor	 az	 állítmányunk	 is	 egy	 triplet	 és	 az	 állítmány	
tripletnek	 az	 állítmánya	 a	 “lenni”	 lesz,	 és	 az	 alanya	 lesz	 a	 keresett	 állítmányunk.	Mivel	 az	
igénk	alanyi	szerepet	tölt	be	jelenleg,	ezért	vissza	kell	alakítani	igei	formára.	
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3.1.4 Mintamondatok	felbontásának	eredménye	

Néhány	mintamondaton	keresztül	bemutatok	néhány	atomi	triplet	felbontást.	A	alany,	tárgy	
és	 predikátumok	meghatározása	 is	 atomi	 tripleteken	 keresztül	 történik.	Mintamondatok	 a	
korábbi	 dolgozat	 mintamondai	 [1],	 amelyek	 úgy	 lettek	 kiválasztva,	 hogy	 lefedje	 az	
egyszerűbb	feldolgozásokat,	illetve	olyan	eseteket	is,	amelyek	feldolgozása	már	komplexebb.	
Több	 különböző	 felsorolást	 is	 tartalmaz.	 Állítmányi,	 illetve	 főnévi	 felsorolást	 is.	 Főnévi	
esetében	külön	eset	mikor	a	felsorolandó	főnevek	el	vannak	látva	jelzőkkel	is.	
Mintamondatok:	

1. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ és az ügyes fiú tejet iszik. 
2. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ. 
3. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ és iszik. 
4. Mondat: Aranyos Éva, kedves Bea egy hosszú könyvet és népszerű újságokat 

olvasnak. 
	
1.	Az	aranyos	lány	nagy	fekete	szemüveget	használ	és	az	ügyes	fiú	tejet	iszik.	
Individuumok	
Fiú	 alanyi	
Lány	 alanyi	
Tej	 tárgy	
Szemüveg	 tárgy	
Ügyes	 tulajdonság	
Nagy	 tulajdonság	
Fekete	 tulajdonság	

Predikátumok	
iszik,	lenni,	használ	

Tripletek	
Fiú	iszik	tej.	
Fiú	lenni	ügyes.	
Lány	használ	szemüveg.	
Szemüveg	lenni	nagy.	
Szemüveg	lenni	fekete.	
Lány	lenni	aranyos.	

	
2.	Az	aranyos	lány	nagy	fekete	szemüveget	használ.	
Individuumok	
Lány	 alanyi	
Szemüveg	 tárgy	
Nagy	 tulajdonság	
Fekete	 tulajdonság	

Predikátumok	
lenni,	használ	

Tripletek	
Lány	használ	szemüveg.	
Szemüveg	lenni	nagy.	
Szemüveg	lenni	fekete.	
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Lány	lenni	aranyos.	
	
3.	Az	aranyos	lány	nagy	fekete	szemüveget	használ	és	iszik.	
Individuumok	
Lány	 alanyi	
Szemüveg	 tárgy	
Aranyos	 tulajdonság	
Nagy	 tulajdonság	
Fekete	 tulajdonság	

Predikátumok	
lenni,	használ	

Tripletek	
Lány	használ	szemüveg.	
Szemüveg	lenni	nagy.	
Szemüveg	lenni	fekete.	
Lány	lenni	aranyos.	
	

4.	Aranyos	Éva,	kedves	Bea	egy	hosszú	könyvet	és	népszerű	újságokat	olvasnak	
Individuumok	
Bea	 alanyi	
Éva	 alanyi	
Könyv	 tárgy	
Újság	 tárgy	
Népszerű	 tulajdonság	
Hosszú	 tulajdonság	
Kedves	 tulajdonság	
Aranyos	 tulajdonság	

Predikátumok	
lenni,	olvas	

Tripletek	
Bea	olvas	újság.	
Bea	olvas	könyv.	
Éva	olvas	újság.	
Éva	olvas	könyv.	
Újság	lenni	népszerű.	
Könyv	lenni	hosszú.	
Bea	lenni	kedves.	
Éva	lenni	aranyos.	

	
	

3.2 Összetett	mondatok	

3.2.1 Összetett	mondatok	problémája	[2]	

Az	e-magyar.hu	egyszerű	mondatok	esetében	jól	használható,	megfelelő	elemzéseket	készít,	
aminek	segítségével	létre	lehet	hozni	ontológiai	tripleteket.	Az	egyszerű	mondatok	elemzési	
szintje	 azonban	 önmagában	 nem	 elegendő,	 mivel	 a	 szövegek	 és	 korpuszok	 tartalmaznak	
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összetett	 mondatokat	 is.	 Vizsgálataim	 során	 kiderült,	 hogy	 az	 e-magyar	 keretrendszer	 az	
összetett	 mondatok	 esetében	 rendszerint	 az	 ontológia	 felépítés	 igényeiből	 nézve	 hibás	
eredményt	 ad.	 Előfordult,	 hogy	 egy-egy	 szót	 olyan	 tagmondathoz	 kapcsol,	 ami	 nincs	 is	
függőségben	 egymással.	 A	 vizsgálathoz	 több	 olyan	 mintamondatot	 gyűjtöttem	 össze,	
amelyek	a	beszélt	nyelvben	is	tipikusnak,	gyakran	előfordulnak	tekinthetőek.	
Az	összetett	mondatoknál	az	elemzőnek	meg	kell	tudni	határozni,	hogy	a	tagmondat	az	mire,	
kire	vagy	hova	tartozik,	vonatkozik.	Az	elkészült	függőségi	gráf		ezen	kapcsolatokat	hivatott	
reprezentálni,	 emiatt	 ezen	 kapcsolati	 rendszer	 képezi	 a	 szemantikai	 megértés	 alapját	 is.		
Azonos	szókészlet	és	eltérő	kapcsolati	rendszer	már	különböző	jelentést	fog	eredményezni.	
Így	 kizárólagosan	 a	 morfológiai	 szerkezetek	 elemzésével	 nem	 hozható	 létre	 megfelelő	
ontológiai	elemzés.		
A	 vizsgálatomban	 több	 ilyen	 összetett	 mondatot	 is	 elemeztem	 az	 e-magyar	 rendszer	
elemzőjének	segítségével.	Példaként	vegyük	az	Elemzés	6	-	A	fiú	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	
apja....	mondatokat.		
	

	
Elemzés	6	-	A	fiú	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	apja...	

A	 generált	 elemzésből	 az	 derül	 ki,	 hogy	 az	 elemző	 minden	 szót	 mindkét	 esetben	 mindig	
ugyanoda	kötötte,	ami	nem	tekinthető	helyes	megoldásnak.	Mind	a	két	mintamondatnál	a	
második	 tagmondatban	 található	 ige	 az,	 ami	meghatározza	 szemantikailag	 a	 főmondatból	
öröklött	alanyát.	Egyik	esetben	a	beoltást	a	kutyához	kellene	kötnie,	míg	a	másik	mondatnál	
pedig	a	leszidást	a	fiúhoz.	
Többszörösen	 összetett	 mondatok	 esetében	 gyakran	 tapasztaltam,	 hogy	 egy-egy	
tagmondatot	 rossz	 tagmondathoz	 kapcsol.	 Így	 előfordulhat	 olyan	 eset,	 hogy	 teljesen	
másként	értelmezi	a	mondatot	az	ontológiai	feldolgozó,	mint	amilyen	információt	szeretett	
volna	 közölni	 a	 mondat	 írója.	 Mintának	 vegyünk	 olyan	 mondatot,	 ami	 lineáris	 felépítésű,	
egymás	után,	kiegészítve	találhatóak	a	tagmondatok	(Elemzés	7),	illetve	egy	olyan	mondatot,	
ahol	egy	új	párhuzamos	kontextus	is	létrejön,	egy	viszonyító	szó	segítségével	(Elemzés	8).	
	
	

	
Elemzés	7	-	Ági	sütit	süt,	és	közben	várja	a	telefonhívást.	
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Elemzés	8	-	A	kutyás	ember,	aki	szereti	a	piskótát,	elment	enni.	

	
Mind	a	két	esetben	látható,	hogy	a	tagmondatok	kapcsolatai	nem	megfelelő	helyre	kerültek	
kötve.	Az	Elemzés	8-ben	nagyon	 jól	 látható,	hogy	két	olyan	 tagmondatban	ad	kapcsolatot,	
ami	logikailag	teljesen	függetlenek.	
A	 mondatok	 típusát	 tekintve	 egy	 olyan	 elemzést	 is	 végeztem,	 amikor	 a)	 az	 információ	
tartalom	 szempontjából	 az	 egyik	 tagmondat	 a	 korábbi	 tagmondat	 kiegészítése;	 b)	 a	
tagmondat	 új,	 párhuzamos	 szálon	 viszi	 tovább	 az	 információvonalat.	 Mellérendelő	 és	
alárendelő	típusként	fogom	nevezni	ezeket	a	dolgozatom	további	részében.	Néhány	példa	az	
alárendelő	típusú	mondatokra	és	azok	elemi	mondatokra	történő	bontásai:	
	

1. Éva elment tegnap a boltba, vett tejet és kenyeret. 
- Éva elment tegnap a boltba. 
- Éva tegnap vett tejet és kenyeret. 

2. Éva elment tegnap a boltba, és ma sütött süteményt. 
- Éva elment tegnap a boltba. 
- Éva ma sütött süteményt. 

3. Éva, aki ma nagyon szép, elment a boltba. 
- Éva nagyon szép. 
- Éva elment a boltba. 

	
Az	1.	típus	esetében	azt	látjuk,	hogy	a	mondat	a	múlt	időre	vonatkozik	és	minden	esemény	a	
tegnapi	 nap	 folyamán	 történt.	 Második	 esetben	 a	 tagmondat	 örökölné	 a	 tegnapi	 napot,	
azonban	 a	 történet	 láncolása	 során	 az	 időhatározó	 felülíródik	 a	mai	 nappal,	 így	 a	mondat	
többi	részén	a	mai	nap	fog	tovább	élni.	
Harmadik	 példában	 a	 lineáris	 mondat	 láncolás	 helyett	 a	 viszonyszóval	 elért	 új	 alternatív	
kontextust	 indítva	 történik	 az	 öröklődés.	 Az	 új	 kontextus,	 ahol	 a	 viszonyszó	 az	 'aki'.	 Ott	
kijelölésre	történik	egy	szófaj.	 Jelen	esetben	ez	a	szófaj	a	 főnév.	Az	előző	mondatrészből	a	
főnevet,	 főneveket	képes	örökölni.	Nem	csak	egy	 főnév	 lehet	egy	 tagmondatban,	 így	 több	
esélyes	jelölt	is	öröklődhet.	
	
Összességében	az	e-magyar.hu	rendszerben	a	következő	típusú	problémákat	fedezhetjük	fel	
az	összetett	mondatok	esetén:	

- Hiányzó hivatkozás a tagmondatok között  
- Hiányzó hivatkozás a kapcsolt szóra 
- Pontatlan hivatkozás típus az egyes tagmondat szavai között 
- Tagmondat típusok pontatlan feltárása. 

	
A	 projekt	 célja	 a	 fenti	 egy	 olyan	 elemző	modul	 kidolgozása,	 mely	 alkalmas	 a	 fenti	 típusú	
hiányosságok	kiderítésére	és	azok	javítására.		
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3.2.2 Összetett	mondatok	dekompozíciója	[2]	

Az	 említett	 hiányosságokra	 egy	 olyan	megoldást	 kerestem,	 ami	 a	 korábbi	 dolgozatomban	
kialakított	 rendszernek	 a	 kiegészítése	 lehet.	 Tehát	 az	 elemzés	 első	 fázisát	 az	 e-magyar.hu	
rendszer	végzi	el,	majd	annak	eredményén	végzek	el	utófeldolgozást,	hogy	egy	pontosabb	
függőségi	 gráfot	 kapjunk.	 Az	 így	 kapott	 függőségi	 gráf	 és	 morfológiai	 elemzés	 adataira	
építkezve	végezhető	el	a	 	 tripletekre	való	konvertálás.	Az	összetett	mondatok	elemzésénél	
elsőként	az	összetett	mondatokat	kisebb	egységekre,	egyszerű	tagmondatokra	bontom.	Ha	a	
kisebb	 egységekre	 bontás	 megtörtént,	 utána	 a	 korábbi	 triplet	 konvertáló	 eszköz	 már	
könnyen	 felhasználható,	 hogy	 ontológiai	 tripleteket	 gyártson.	 Az	 Ábra	 10	 bemutatja	 a	
mostani	rendszert,	melyben	szaggatott	vonal	jelzi	az	új	elemeket.	
	

	
Ábra	10	-	Dekompozíciós	logika	illeszkedése	a	korábbi	rendszerbe.	

Az	elkészített	új	dekompozíciós	logika		három	egymástól	függetleníthető	lépésre	bontható.	
	

tagmondat	tokenizáció		»		variációk	előállítása	»		súlyozás	
	
Ezek	 a	 lépések	 különálló	 fázisoknak	 is	 tekinthetőek.	 Ezek	 egymástól	 független	 logikai	
feldolgozó	egységek.	Ezen	modulok	láncolása	alkotja	az	összetett	mondatok	felbontásának	a	
logikáját.	
	
A	 mintamondatok	 szerkezetét	 az	 információ	 hordozás	 jellege	 szempontjából	
csoportosítottam.	A	mellérendelő,	kiegészítő	tagmondatok	esetén	a	kapcsolatot	egy	lineáris	
vonallal	 ábrázolhatjuk.	 Az	 alárendelő	 típus	 esetén	 egy	 új	 szálon	 jelenik	 meg	 a	 	 plusz	
információ	a	korábbi	kontextus	alapján,	ilyenkor	elágazást	jelenik	meg	a	fastruktúrában.	
A	struktúra	leírás	szemléltetéséhez	a	következő	példamondatot	választottam:	Kati,	aki	szeret	
úszni,	 elment	 enni,	 és	 befőttet	 főzött.	 (Ábra	 11)	 A	 mondatban	 az	 ‘aki’	 viszonyító	 szó	
használatával	egy	új	irány,	új	kontextus	indul,	ami	örökli	az	eddigi	információkat.	
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Ábra	11	-	Mondat	információhordozásnak	ábrázolása	

	

Tagmondatok	tokenizációja	
	
A	 bemutatott	 e-magyar	 eszköz	 esetében	 a	 legnagyobb	 hiányosság	 az	 összetett	mondatok	
elemzésében	található.	A	probléma	megoldására	az	egyik	lehetséges	irány,	hogy	az	összetett	
mondatokat	 kisebb	 részekre,	 egyszerű	 mondatokra	 bontja	 a	 rendszer.	 Ez	 ugyanúgy,	 mint	
ahogy	a	POS	alapú	elemzőrendszerek	is,	több	lépésből	állnak.	
Első	 lépésként	 a	 tokenizáció	 szükséges.	 Ennek	 során	 meg	 kell	 határozni	 a	 tagmondatok	
határait.	 Magyar	 nyelvben,	 minden	 mondatrészt	 vessző,	 pontosvessző	 választ	 el.	 Pontos	
vesszőt	 akkor	 használhatunk,	 ha	 teljesen	 független	 tagmondatok	 kerülnek	 egymás	 mellé.	
Vesszőt	pedig	akkor	használunk,	ha	a	két	tagmondat	között	van	tartalmi	összefüggés.	Vessző	
nem	kizárólagosan	a	tagmondatok	közötti	elválasztást	jelöli,	hanem	felsorolások	esetében	is	
vesszőt	teszünk.	Felsorolásnak	tekinthetjük,	ha	a	vesszővel	elválasztott	két	kifejezés,	azonos	
szófajba	 tartozik	 (pl.:	 szép,	 okos	 és	 ügyes;	 Évi,	 Heni	 és	 Anna).	 Ezeknek	 a	 szabályoknak	 a	
segítségével	felbonthatóvá	válik	a	mondat	tagmondatokra.	
	

Alárendelő	kötőszavak	
	
A	 feldolgozó	 számára	 kell	 egy	 olyan	 szótárgyűjtemény,	 ami	 a	 magyar	 nyelvnek	 azon	
kifejezéseiből	 áll,	 aminek	 kiemelt	 jelentés	 tartalma	 van	 a	 tagmondat	 kapcsolatelemzése	
során.	 Ez	 a	 gyűjtemény	 tartalmazhat	 szavakat,	 kifejezéseket,	 és	 mintákat	 is.	 A	 feldolgozó	
rendszer	 ennek	 segítségével	 tudja	 a	 feldolgozás	 minőségét	 javítani.	 Ilyen	 gyűjteménynek	
része	a	mondatrészek	kapcsolatát	leíró,	kifejező	kötőszavak	halmaza.	A	gyűjtemény	tartalma,	
tematikája	 lehet	 többfajta	 is.	Mellérendelő	 kötőszavaknál	 elegendő	 a	 szavak	 listája	 (és,	 s,	
stb.),	 azonban	 az	 alárendelő	 mondatok	 estében	 a	 viszonyító	 szavak	 már	 bonyolultabb	
összefüggéseket	 határoznak	 meg.	 Ebben	 az	 esetben	 egy	 kötőszó	 állhat	 a	 tagmondat	
határában,	ami	lehet	valós	kötőszó	(ott,	akkor,	az,	azért,	stb.),	de	lehet	vonatkozó	névmás	is	
(hol,	 ahol,	 aki,	 stb.).	 Az	 alárendelés	 típusa	 attól	 függ,	 hogy	 a	 kötő-	 vagy	 utalószó	 milyen	
mondatrészi	szerepben	áll.	A	kötőszó	lehet	alanyi	(pl.:	az,	azok,	azé);	állítmányi	(pl.:	az,	azok,	
olyan);	tárgyi	(pl.:	azt,	azokat,	azét,	stb.);	határozói	(pl.:	abból,	abba,	arra,	oda,	stb.)	és	jelzői	
alárendelés	(olyan,	akkora,	annyi,	annak,	stb.).		
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A	példákból	 is	 látszik,	 hogy	egy-egy	 szóhoz	 tartozhat	 több	 típusú	mondatrész	 is,	 ezért	 egy	
olyan	 adatmodellre	 van	 szükség,	 aminél	 tárolásra	 kerül	 a	 mondatban	 is	 megtalálható	
kifejezés,	 a	 hozzá	 kapcsolható	 szófajok,	 illetve	 mondatrész	 típusok.	 Ezen	 kívül	 még	
kapcsolódhatnak	 hozzá	 a	 szülő	 tagmondatból	 olyan	 kifejezések	 is,	 amik	 a	 tagmondat	
mondatrészeinek	a	kiemelésére	szolgálnak.	
	

Berakta	azt	a	könyvet	a	polcba,	amit	tegnap	vett.	
Példa	1	

Berakta	a	könyvet	abba	a	polcba,	amit	tegnap	vett.	
Példa	2	

Zoli	áthívta	Fruzsit,	ezért	az	apja	adott	neki	egy	csokit.	
Példa	3	

Példa	1-ben	látszik,	hogy	az	‘azt’	kiemelő	szó	van	megadva	a	könyv	előtt,	ami	az	alárendelő	
tagmondatnak	 meghatározza	 az	 alanyát.	 Az	 hivatkozott	 tagmondat	 a	 kiegészítés	 után	 a	
következő	 lesz:	 Könyvet	 tegnap	 vett.	 A	 Példa	 2	 –ben	 annyi	 eltérés	 van	 az	 előző	
példamondathoz	képest,	hogy	ott	az	 ‘abba’	kifejezés	van	a	polc	előtt,	ami	kiemeli	azt.	 Itt	a	
polc	lesz	súlyozva	és	ez	határozza	meg	a	tagmondat	alanyát.	Így	a	hivatkozott	tagmondat	a	
kiegészítéssel	a	következő	alakú	lesz:	Polcot	tegnap	vett.	Példa	3	esetében	nincs	semmilyen	
kiemelés	a	főmondatban,	csak	az	almondatban	található	az	’ezért’	kötőszó.	Ekkor	nem	lehet	
egyértelműen	 eldönteni	 az	 értelmét.	 Ilyen	 mondat	 összeállítást	 kerülni	 is	 illik	 a	 magyar	
nyelvben.	Egy	tartalmilag	más	témakörű,	de	szerkezetileg	hasonló	mondatpárt	mutat	be	az	
alábbi	példa	is:	
	

Zoli	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	apja	leszidta.	
Zoli	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	apja	beoltatta.	

Példa	4	

A	 két	 minta	 mondatnál	 az	 ember	 tudja	 értelmezni	 és	 tudja	 megfelelően	 kötni	 az	 egyes	
szavakat.	Az	emberi	agy	tartamilag	össze	tudja	rendelni	a	tagmondat	részeit,	külön	kiemelés	
nélkül.	Emberi	agy	valószínűbbnek	tartja	azt	a	kötést,	hogy	az	apja	a	gyerekét	fogja	leszidni,	
mert	 egy	 kutyát	 hazavitt.	 Másik	 mondat	 esetében	 pedig,	 a	 kutyát	 a	 beoltáshoz	 lehet	
valószínűsíteni.	De	ez	nem	jelenti,	hogy	a	másik	alternatív	kötés	ne	valósulhatna	meg.		
Az	 előző	 példák	 jól	 mutatják	 a	 kapcsolatok	 valószínűségi	 jellegét.	 Ezen	 szempont	
érvényesítésére	 be	 lehet	 vezetni	 a	 kapcsolatok	 súlyozását	 a	 szófaji,	 mondatban	 való	
elhelyezkedési	 viszonyok	 alapján.	 A	 legjobb	 valószínűségi	 illesztést	 szemantikai	 alapon	
lehetne	 elérni,	 ehhez	 azonban	 külső	 szemantikai	 adatbázisokra	 lenne	 szükség.	
Dolgozatomban	erre	nem	nyújtok	megoldás,	azt	egy	későbbi	projektben	lehet	kifejleszteni.	
	

Tagmondat	variációk	előállítása	
	
Mint	 ahogy	 a	 tagmondatok	 közötti	 kapcsolatoknál	 is	 kifejtésre	 került,	 hogy	 nem	 lehet	
egyértelmű	 egy-egy	 kapcsolatokat	 megállapítani,	 ezért	 olyan	 megoldást	 kellett	 keresni,	



	 25	

aminek	segítségével	minden	lehetőséget	számításba	lehet	venni.	A	moduláris	felépítés	miatt,	
illetve	 azért	 is,	 hogy	 a	 mondatot,	 mint	 egységet	 lehessen	 kezelni,	 első	 lépésként	 minden	
referencia,	 kapcsolat	 variációt	 ki	 kell	 gyűjteni.	 Az	 utófeldolgozás	 során	 ezen	 lista	 elemeit	
lehet	részletesen	értékelni	és	kiválasztjuk	az	aktuális	ismereteknek	megfelelően	a	legjobbnak	
tartott	összerendelési	megoldást.	
Bemenetként	 van	 egy	 jól	 elhatárolt	 tagmondat	 listánk,	 ehhez	 számoljuk	 ki	 a	 tagmondatok	
közötti	 kapcsolati	 valószínűsíthetőségeket.	 A	 feladat	 nehézsége,	 hogy	 a	 magyar	 nyelvtan	
nem	 határoz	 meg	 erre	 vonatkozólag	 egyértelmű	 nyelvtani	 szabályokat.	 Mint	 ismert,	
nyelvtani	 és	 tartalmi	 értelemben	 vannak	mellé	 és	 alárendelő	 tagmondatok.	 A	 kapcsolatok	
előállításában	 ez	 azért	 fontos	 tulajdonság,	 mert	 emiatt	 egy	 összetettebb,	 nem	 lineáris	
tagmondat	 kapcsolati	 rendszer	 alakulhat	 ki.	 Alárendelő	 mondat	 esetében	 a	 tagmondat	 a	
korábbi	 kontextust	 örökölteti,	 másolhatja	 és	 létrehoz	 egy	 saját	 információs	 kontextust.	
Mellérendelő	almondatok	esetében	pedig	a	tagmondat	a	korábbi	tagmondatok	információit	
bővíti	ki.	A	 tagmondatok	határoló	 részénél,	a	vessző	után	 lehetnek	olyan	kötőszavak,	amik	
segítséget	 nyújthatnak	 a	 tagmondat	 típusának	 meghatározásában.	 Ennek	 segítségével	
meghatározható,	 hogy	 az	 adott	 tagmondat	 alárendelő	 vagy	 mellérendelő.	 Az	 alárendelő	
mondatok	 esetében	 van	 egy	 viszonyító	 szó,	 ami	 megadja	 az	 alárendelésnek	 a	 kapcsolati	
pontját.	 Ezeknek	 a	 meghatározásához	 elengedhetetlen	 azon	 nyelvtani	 szótár	 gyűjtemény	
megléte,	 amely	 tartalmaz	minden	 ilyen	 nyelvtani	 segéd	 kifejezést.	 Az	 almondat	 kapcsolati	
variációk	szempontjából	elegendő	felismerni,	hogy	alárendelő	vagy	mellérendelő	a	kötőszó.	
Későbbi	 utófeldolgozásnál	 viszont	 további	 szempontot	 jelentenek	 a	 kötőszó	 további	
tulajdonságai.	
A	 tagmondat	 variációk	 előállításának	 metodikája	 szerint,	 minden	 tagmondaton	 végig	 kell	
menni,	 megvizsgálni,	 hogy	 alárendelő	 vagy	 mellérendelő.	 Ezek	 után	 a	 tárolási	 modellbe	
elhelyezni.	
Egy	minta	mondaton	keresztül	mutatjuk	be	a	tagmondatok	közötti	variációkat:	

	
	

Ma	reggel	mondta	Anna,	aki	Ausztriába	utazik,	hogy	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét,	
megpróbálja	pótolni.	

	

	
	
		I.	tagmondat:	ma	reggel	mondta	Anna	
	II.	tagmondat:	(aki)	Ausztriába	utazik	
III.	tagmondat:	(hogy)	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét		
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IV.	tagmondat:	megpróbálja	pótolni		
Ábra	12	-	Minta	mondtad	hierarchikus	ábrázolása	

Az	 első	 tagmondat	 lesz	 a	 kiinduló,	 utána	 a	 mintában	 látható	 'aki'	 viszonyító	 szó	miatt	 az	
adott	tagmondat	alárendelt	lesz,	ezért	új	variáció	nem	jön	létre,	csak	az	első	tagmondatnak	
lesz	 alárendelt	 esete.	 A	 III.	 tagmondat	 már	 mellérendelő	 mondat,	 így	 tartozhat	 az	 I.	
tagmondat	és	a	II.	tagmondathoz	mellé	is.	Így	egy	új	variáció	kerül	bevezetésre,	így	lesz	egy	
variáció	 ahol	 az	 I.	 tagmondat	 alá	 és	 lesz	 egy	 másik	 variáció,	 amiben	 a	 II.	 tagmondat	 alá	
tartozik.	 IV.	 tagmondat	 esetében	 is	 hasonló	 a	 helyzet.	 Egy	 mellérendelő	 mondat	 ez	 is,	
azonban	 itt	már	 alapból	 két	 variáció	 van.	 2.	 variációnál	 csak	 a	 III.	 tagmondat	 része	 lehet,	
azonban	az	1.	variáció	esetében	már	egy	újabb	variáció	lehet.	Ott	tartozhat	az	I.	tagmondat	
alá	és	tartozhat	a	III.	tagmondat	alá	 is.	 Így	a	minta	mondat	tagmondat	variációjának	száma	
három	lesz.	Minél	több	az	alárendelő	szerkezet,	annál	nagyobb	a	variációk	száma.	
	
A	kialakul	variációk	tagmondatai	és	kontextusból	érkező	előzményei:	
1.	variáció:	

Ma	reggel	mondta	Anna.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(aki)	Ausztriába	utazik.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(aki)	Ausztriába	utazik,	(hogy)	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	megpróbálja	pótolni.	

	
2.	variáció	

Ma	reggel	mondta	Anna.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(aki)	Ausztriába	utazik.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(hogy)	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(hogy)	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét,	megpróbálja	pótolni.	
	

3.	variáció:	
Ma	reggel	mondta	Anna.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(aki)	Ausztriába	utazik.	
Ma	reggel	mondta	Anna,	(aki)	Ausztriába	utazik,	(hogy)	tegnap	otthon	hagyta	a	jegyét,	
megpróbálja	pótolni.	

	
Tagmondatok	 előállítása	 során	 kialakulnak	 az	 elemi	 mondatok,	 saját	 kontextussal	 együtt,	
amikből	 lehet	 kész,	 teljes	 állításokat	 alkotni.	 Ha	 adott	 a	 következő	 két	 tagmondat:	 "Zoli	
hazavitt	 egy	 kutyát"	 és	 "ezért	 az	 apja	 beoltatta"	 Ebből	 a	 két	 tagmondatból	 a	 következő	
kiegészített	teljes	mondat	alkothatóak.	Az	első	tagmondat	marad	változatlan:	 	Zoli	hazavitt	
egy	 kutyát.	 Ez	 a	 variáció	 egyértelmű,	 nincs	 más	 lehetőség.	 Ha	 a	 második	 tagmondatot	
nézzük,	akkor	az	'ezért'	kötőszó	miatt	a	tagmondat	örökli	a	tárgyat.	Annyit	tudunk,	hogy	egy	
főnevet	keresünk.	Így	a	kiegészített	mondat	lehet:	"Kutyát	az	apja	beoltatta."	vagy	"Zolit	az	
apja	 beoltatta.".	Mind	 a	 két	mondat	 nyelvtanilag	 helyes,	 ezért	 itt	 is	 egy	 variáció	 lista	 jön	
létre,	melynek	tagjait	majd	súlyozással	fogjuk	rangsorolni.	
	

Súlyozás	módszertana	
Az	 előző	 lépések	 eredményeként	 rendelkezésre	 állnak	 az	 összes	 tagmondatok	 közötti	
variációk	 és	 adott	 tagmondat	 variáción	 belül	 is	 minden	 belső	 kapcsolatok,	 hogy	 az	 adott	
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tagmondat	alanya,	állítmánya	mik	 lehetnek	a	korábbi	 tagmondatok	alapján.	Mint	ahogy	az	
agyunk	is,	a	program	is	kiértékeli	az	egyes	lehetőségek	valószínűségeit.	A	súlyozási	módszer	
célja,	 hogy	 minél	 több	 szempontot	 figyelembe	 vegyünk	 a	 rangsorolás	 során.	 Dolgozatom	
keretén	 belül	 olyan	 szempontokat	 vizsgálok,	 amelyek	 egy	 mondat	 hatáskörén	 belül	
megtalálható.	Ez	 lehet	például	nyelvtani	 szabályból	adódó,	mondatban	való	elhelyezkedés,	
vagy	 akár	 annak	 a	 vizsgálata,	 hogy	 a	 kialakul	 variációk,	 elemek	 minden	 elemzésnek	
utólagosan	is	megfelelnek-e.	
Elsődleges	célkitűzés,	hogy	minden	véglegesített	mondatban	megtalálható	legyen	az	alany	és	
az	állítmány.	Alany	esetében,	mint	ahogy	a	magyar	nyelv	is	megengedi	bármely	mondatnál,	
lehet	 rejtett	 alanyt	 is	 használni.	 Ezek	 teljesülése	 után	 először	 a	 tagmondatok	 közötti	
kapcsolatokat	 érdemes	 súlyozni.	 Kötőszavak	 formai	 követelményei	 további	 segítséget	
nyújtanak	a	súlyozás	kérdésében,	hiszen	további	információk	birtokában	könnyebben	tudjuk	
értelmezni	a	vizsgált	szöveget.	A	 felvázolt	elvet	a	következő	két	minta	mondaton	keresztül	
érzékeltetem.	
	

Jani	arra	a	polcra	tette	a	lekvárt,	ahol	a	konzervek	vannak.	
Jani	a	polcra	tette	a	lekvárt,	ahol	a	konzervek	vannak.	
Példa	5	-	Jani	a	polcra	tette	a	lekvárt,	ahol	a	konzervek	vannak.	

Olvasva	a	szöveget,	az	első	esetben	könnyebben	olvasható,	a	szöveg.	A	második	is	helyes	és	
egyértelműen	 meghatározhatóak	 a	 kapcsolatok,	 mivel	 a	 ragok,	 kötőszavak,	 szófajok	 a	
főmondatban	másnál	nem	teljesülnek.		
	

Jani	a	polcra	tette	a	lekvárt,	amit	most	vett.	
Példa	6	-	Jani	a	polcra	tette	a	lekvárt,	amit	most	vett.	

Azonban,	 ha	 a	 Példa	 6	mondatot	megvizsgáljuk,	 akkor	már	más	 a	 helyzet.	 Itt	 sincs	 külön	
kiemelés,	azonban	ebben	az	esetben	már	az	"amit"	a	kötőszó.	Az	"amit"	kötőszó	valamilyen	
főnévhez	 kapcsolható.	 A	 főmondatban	 viszont	 két	 olyan	 főnév	 is	 van,	 amihez	 az	 "amit"	
kötőszó	kapcsolódhat.	Egyik	a	"polcra",	a	másik	pedig	a	"lekvárt".	Mind	a	két	mondat	helyes	
eredményt	okoz.	
	
Jani	polcra	tette	a	lekvárt.	-	(Fő	mondat)	
Jani	lekvárt	most	vett.	-	(Egyik	alternatív	almondat)	
Jani	polcot	most	vett.	-	(Másik	alternatív	almondat)	
	
Összegezve	 az	 értékelés	 elveit,	 a	 következő	 szempontok	 befolyásolják	 modellünkben	 a	
kapott	súlyértéket:	

- A	 kialakított	 mondat	 variáció	 teljes-e,	 nyelvtanilag	 megtalálható-e	 benne	 minden	
fontos	elem.	

- Kiemelő	szavak	jelenléte	nagymértékű	valószínűség	növelést	eredményez.	
- Minél	 távolabb	helyezkednek	el	egymástól	a	szópár	 tagjai,	annál	kisebb	a	kapcsolat	

valószínűsége.	
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3.2.3 Egy	összetett	mintamondat	felbontásának	bemutatása	

Mostani	 dolgozatomban	 is	 azt	 a	mintamondatot	 választottam	elemzésként,	 amely	 több	
súlyozási	szempontot	vizsgál,	illetve	későbbi	szövegkontextus	fejlesztéséhez	is	jó	mintát	ad.		

		
Zoli,	aki	tegnap	a	játszótérre	ment,	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	apja	beoltatta.	
|		1.		|																															2.													|																	3.												|																		4.															|	

	
Két	kötőszó	van,	amihez	használni	kell	a	nyelvi	szótár	modult:	
aki	-	alanyi	eset,	főnevet	kell	keresni.	
ezért	-	tárgy	eset,	főnevet	kell	keresni.	
A	tegnap	időhatározót	a	következő	testvér,	illetve	gyerek	elemek	örökölni	fogják.	
A	elemző	által	generált	adatok	megjelenítése:	
	
I.	eset	

Fa	struktúra:	

	
	
Variációk:	

tagmondat	 generált	mondat	 kötőszó	+	távolság		+	helyesség	 súly	
1	 Zoli.	 0	+	0	+	0.5	 0.5	
2	 Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	 1	+	1	+	1	 3	
3	 Játszótér	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	 0	+	0.8	+	1		 1.8	
3	 Zoli	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	 0	+	0	+	1	 1	
4	 Játszóteret	az	apja	tegnap	beoltatta.	 0	+	0.5	+	1	 1.5	
4	 Zolit	az	apja	tegnap	beoltatta.	 0	+	0	+	1	 1	
4	 Kutyát	az	apja	tegnap	beoltatta.	 1	+	1	+	1	 3	

	
Legnagyobb	súlyú	variációk:	
-	Zoli	
-	Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	
-	Játszótér	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	
-	Kutyát	az	apja	tegnap	beoltatta.	
	
Legjobb	pontok	összege:	8,3	

	
II.	eset	

Fa	struktúra:	

	
	
Variációk:	
tagmonda generált	mondat	 kötőszó	+	távolság		+	helyesség	 súly	
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t	
1	 Zoli.	 0	+	0	+	0.5	 0.5	
2	 Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	 1	+	1	+	1	 3	
3	 Játszótér	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	 0	+	0.8	+	1		 1.8	
3	 Zoli	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	 0	+	0	+	1	 1	
4	 Zolit	az	apja	beoltatta.	 0	+	0	+	1	 1	

	
Legnagyobb	súlyú	variációk:	
-	Zoli	
-	Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	
-	Zoli	tegnap	hazavitt	egy	kutyát.	
-	Zolit	az	apja	beoltatta.	
	
Legjobb	pontok	összege:	6,3	

	
	
III.	eset	

Fa	struktúra:	

	
	
Variációk:	
tagmonda

t	
generált	mondat	 kötőszó	+	távolság		+	helyesség	 súly	

1	 Zoli.	 0	+	0	+	0.5	 0.5	
2	 Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	 1	+	1	+	1	 3	
3	 Zoli	hazavitt	egy	kutyát.	 0	+	1	+	1	 2	
4	 Zolit	az	apja	beoltatta.	 0	+	0	+	1	 1	
4	 Kutyát	az	apja	beoltatta.	 1	+	1	+	1	 3	

	
Legnagyobb	súlyú	variációk:	
-	Zoli	
-	Zoli	tegnap	a	játszótérre	ment.	
-	Zoli	hazavitt	egy	kutyát.	
-	Kutyát	az	apja	beoltatta.	
	
Legjobb	pontok	összege:	8.5	
	
A	három	eset	közül	ez	a	legnagyobb	súlyú	variáció.	
	
A	 a	 súlyozás	 alapján	 kiválasztott	 variációból	 megkapott	 elemi	 mondatokat,	 az	 atomi	
triplet	elemző	segítségével	atomi	tripleteket	lehet	képezni,	majd	exportálható	valamilyen	
formátumba.	 A	 turtle	 formátumot	 az	 egyszerűsége	 és	 tömörsége	 miatt	 választottam,	
hogy	könnyen	olvasható	legyen.	
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@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
:subject rdf:type owl:Class . 
:object rdf:type owl:Class . 
:attribute rdf:type owl:Class . 
 
:kutya rdf:type owl:NamedIndividual , 
:object . 
:játszótér rdf:type owl:NamedIndividual , 
:object . 
:apa rdf:type owl:NamedIndividual , 
:subject  . 
:Zoli rdf:type owl:NamedIndividual , 
:subject  . 
 
:hazavisz rdf:type owl:ObjectProperty ; 
rdfs:domain :subject . 
:megy rdf:type owl:ObjectProperty ; 
rdfs:domain :subject . 
:beolt rdf:type owl:ObjectProperty ; 
rdfs:domain :subject . 
 
:Zoli :hazavisz :kutya . 
:apa :beolt :kutya . 
:Zoli :megy :játszótér . 

		

3.3 Keretrendszer	

Tripletek	kialakítása	során	számos	lépés,	feldolgozáson	keresztül	megy	át	a	feldolgozni	kívánt	
tartalom.	Feldogozási	folyamat	egymástól	függetlenül	fejleszthetőek,	variálhatóak.	Ezért	egy	
olyan	fejlesztői	keret	kidolgozásra	lett	szükséges,	amely	támogat	jópár	modell-t,	interface-t,	
amelyek	 implementálásával	 annak	 felhasználója	 egyedivé	 tudja	 tenni	 az	 elemző	 rendszert.	
Kiemelten	fontos	betartani	a	SOLID	elvek	tervezési	mintáit.	Például	az	open	/	closed	elv,	ami	
pontosan	ezt	a	rugalmas	működést	segíti	elő.				
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Ábra	13	-	Mintarendszer	kialakult	hierarchiája	[2]	

A	 rendszer	 alapját	 egy	 modul	 kezelő	 rendszer	 adja	 az	 Ábra	 13	 felépítésnek	 megfelelően.	

Moduláris	 felépítés	 ezen	 rétegen	 csővezeték	 jellegű,	 tehát	 egymás	 után	 következő	

folyamatok,	aminél	az	egyik	visszatérési	értéke	a	következő	input	értéke	lesz.	A	bevezetésre	

kerülő	modulkezelő	 rendszernél	 is	 érvényesül	 az	Open	 /	 Close	 elv.	 Így	 a	 bevezetés	 után	 a	

korábbi	 kódokat	 nem	 kell	 módosítani.	 Azonban	 a	 feldolgozó	 rendszer	 bővíthető,	 mivel	 a	

legkülső	folyamatirányító	osztályban	kell	egy	bővítést	elvégezni.	Modul	kezelő	bevezetésével	

a	 korábbi	 kódot	 kapnak	 egy	modul	 kezelő	wrapper-t,	 így	 az	 üzleti	 logikán	módosítás	 nem	

történik,	de	beilleszthető	ebbe	a	folyamatba.	Ezen	kívül	egy-egy	modul	is	magas	absztrakciós	

szinten	van	definiálva,	így	a	különböző	említett	feldolgozók	implementációja	is	módosítható,	

bővíthető.	 A	modulkezelő	 belépési	 pontja	 adott,	 annak	 implementációját	 a	 keretrendszer	

adja.	 Azonban	 a	 korábban	 tárgyalt	 dekompozíciós	 folymat,	 triplet	 feldolgozó	 és	 triplet	

generálására	 vannak	 előre	 definiált	 interfacek,	 amelyenek	 meg	 kell	 felelnie	 az	 adott	

implementációnak.	

Mintarendszerben	 az	 export	 folyamat,	 ami	 felelős	 az	 elkészült	 tripletek	 mentésért,	

kezelésért.	Három	implementációja	is	rendelkezésre,	szükség	szerint	változtatható	a	futtatás	

során.	(Turtle	file	-	export,	in-memory	-	saját	api,	Jena	-	adatbázis)	

	

4 Mintarendszer	implementációja	

Ebben	 a	 fejezetben	 egy	 minta	 rendszer	 implementálását	 ismertetem.	 A	 rendszer	 Java	
nyelvben	 íródott,	Maven	 build	 tool	 használatának	 segítségével.	 Végeredményként	 egy	 Jar	
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modult	 kapunk,	 ami	 felhasználható	 más	 rendszerek	 számára	 is.	 A	 e-magyar.hu	 által	
összeállított	magyarlanc	java-s	csomagot	felhasználom,	mint	külső	nyelvtani	elemző.	
	

4.1 Elemi	mondatok	feldolgozása	

4.1.1 POS	elemzés	segítségével	köztes	triplet	gráf	létrehozása	[1]	

	 A	3.1.1	Tripletek	kialakítása		fejezetben	bemutatott	logikai	gráf	modellt	egyértelműen	
le	 lehet	 képezni	Objektum	Orientált	 Java-s	modellekre	 (Ábra	 14).	 A	 logikai	 ábrán	 (Ábra	 6)	
piros	 és	 kék	 színnel	 jelöltem	a	 kialakult	 tripleteket.	 Jól	 látható	 a	 szülő	 gyerek	 kapcsolat.	 A	
modell	 szempontjából	 két	 típusú	 elemet	 határoztam	 meg.	 Egyik	 az	 elemi	 szó,	 ami	 a	 fa	
levélelemei,	mint	a	példában	a	kedves,	 lány,	telefon.	Ennek	az	elemi	szónak	van	egy	gyerek	
típusa	a	PredicateElementryWord.	Ez	a	predikátumokhoz	van,	ahol	az	a	plusz	 információ	 is	
kell,	 hogy	az	 adott	 állítmánynak	milyen	kapcsolati	 viszonya	 van	a	mellette	 lévő	 két	 szóval.	
Például:	bolt-hoz	vagy	bolt-ba	megy.	A	postfix	értéket	kell	tárolni	pluszban.	Azért	van	külön	
véve	 a	 szótól,	mert	 ontológia	 és	 környezet	 függő,	 hogy	hogyan	milyen	módon	 kapcsolja	 a	
szóhoz	ezt	a	kapcsolatot	leíró	kiegészítést.	Lehet	például:		camelCase,	kötőjel	vagy	aláhúzás	
is.	
	

	
Ábra	14	-	Logikai	modell	UML	osztály	diagram	

Ezen	kívül	vannak	a	tripletek,	ezek	azok,	ahol	a	tárgy(ak),	alany(ok)	és	állítás(ok)	vannak.	
Az	elemi	szavak	esetében	még	a	későbbi	azonosítás	miatt	szükséges	tárolni	egy	id-t.	Ennek	
az	 id-nak	 a	 generálása	 is	 a	 köztes	 modell	 létrehozása	 során	 történik,	 azonban	 ennek	 a	
logikáját	 egy	 külső	 service	 határozza	meg.	 Egy	másik	 külső	 service-ben	 található	még	 az	 a	
logika	 is,	 ami	meghatározza,	hogy	az	adott	 szó	milyen	 csoportba	 (osztályba)	 tartozik.	 Ilyen	
csoport	lehet	például	a	tulajdonság,	személy,	tárgy,	stb.	
Ennek	a	köztes	gráf	modellnek	az	előállításánál	elsőként	el	kell	készíteni	a	szöveg	elemzését	
a	szólánccal.	Majd	az	általa	kapott	elemzést	mondatonként	feldolgozni.	A	getRootWord	egy	
olyan	hívás,	ami	az	elemzésben	keresi	a	ROOT-tag-el	ellátott	szót.		
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Ábra	15	-	Modell	előállítása	UML	folyamat	ábra:	A	fő	ciklus	

GetTriplet	metódus	(Ábra	16),	ami	alapjában	rekurzívan	járja	be	a	fa	elemeit.	Paraméterként	
megkapja	a	fa	elemeinek	listáját	és	hogy	hol	tart	a	fában.	Ez	a	feldolgozó	algoritmus	központi	
eleme.	
A	 getConjectedWords	 metódus	 visszaadja	 az	 adott	 szóhoz	 kapcsolódó	 szavakat.	 Azokat	 a	
szavakat,	ahol	célként	az	adott	szó	van	megadva.	Ehhez	az	elemző	id	és	targetID-t	használja.	
Szétválasztja,	 hogy	 melyik	 kapcsolódó	 szó	 milyen	 irányba	 legyen	 tárolva	 (testvér,	 tárgy,	
alany),	majd	annak	a	 szónak	 is	 lekéri	 a	gyerek	elemeit.	 Ezzel	 létrehozva	egy	 rekurziót,	 ami	
addig	tart,	amíg	elemi	szavakat	nem	kapunk.	

	

	
Ábra	16	-	Modell	előállítása	UML	folyamat	ábra:	getTriplet	metódus	

Külön	folyamatábrába	veszem	a	testvér	objektumok	meghatározását	(Ábra	17).	Mivel	ez	töri	
meg	az	egy	gyerek	egye	szülő	 felépítést.	Függőségi	szerkezet	szó	alapú	elemzést	csinál,	 így	
azt	 kell	 alakítani	 logikai	 kapcsolatokra.	 Átalakítás	 leírásához	 vegyük	 a	 következő	 példát:	
”Anna	 szép,	 csinos	 és	 kedves	 lány”.	 Ennek	 a	magyarlánc	 által	 generált	 elemzését	 láthatjuk	
(Elemzés	 9).	 Szókapcsolatoknál	 lehet	 közvetlen	 kapcsolódású,	 például:	 mikor	 vesszővel	
sorolunk	 fel	 mellékneveket	 az	 alanyhoz.	 Ilyenkor	 az	 adott	 szónak	 a	 szülője	 a	 tényleges	
szülője.	Másik	eset	mikor	a	testvér	szerepet	közvetve	örökli	a	függőségi	fa	többi	eleme	által.	
A	 példa	mondatban	 ilyen	 a	kedves	melléknév.	A	kedves	 szó	 itt	 a	 lány	 alanyhoz	 tartozik.	 A	
függőségi		szerkezetben	a	kedves	szónak	a	bejárási	útvonala:	kedves	à	és	à	csinos	à	lány.	
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Elemzés	9	-	Anna	szép,	csinos	és	kedves	lány.	

Az	 egész	 függőségi	 elemzés	bejárást	 rekurzív	 hívásokkal	 használjuk,	 így	 lehetséges,	 hogy	 a	
bejárás	 során	 feltérképezett,	 a	 függőségi	 fában	mélyebben	 található	 testvér	 elemet	 is	 fel	
tudjuk	térképezni	és	logikailag	megfelelő	helyre	lehet	tenni.	
	

	
Ábra	17	-	Modell	előállítása	UML	folyamat	ábra:	getSiblings	metódus	

Szavak	azonos	szinten	elhelyezkedése	minden	típusú	szónál	előfordulhat.	Az	 igék	esetében	
azonban	 további	 vizsgálat	 szükséges	 ahhoz,	 hogy	 a	 logikai	 modellbe	 átültethető	 legyen.		
Igéknél,	ami	a	“VERB”	pos	tag-el	vannak	ellátva	ott	meg	kell	 tudni	határozni,	hogy	a	hozzá	
kapcsolódó	 szavak	 melyik	 állítmányra,	 vagy	 állítmányokra	 vonatkoznak.	 Vegyünk	 két	
mintamondatot	 és	 azoknak	 a	 függőségi	 elemzését.	 Az	 egyszerűség	 kedvéért	 a	 két	 igét	
vesszővel	választottam	el	és	nem	az	“és”	kötőszóval.	
	

1. “A lány gyorsan fut, frissen sétál.” 

	
Elemzés	10	-	A	lány	gyorsan	fut,	frissen	sétál	

2. “A lány reggel gyorsan fut, frissen sétál.” 
 

	
Elemzés	11	-	A	lány	reggel	gyorsan	fut,	frissen	sétál.	
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Első	mondat	esetében,	a	gyorsan	és	frissen	azonos	szerepet	tölt	be	(módhatározó)	az	igére	
nézve.	Akkor	ott	a	szavak	hatásköre	csak	az	adott	állítmányra	vonatkozik.	Példában	említett	
esetben,	 a	 sétáló	 nem	 lesz	 gyors	 és	 a	 futó	 nem	 lesz	 friss.	 Azonban	 a	 második	 mondat	
esetében	a	reggel,	mint	időhatározó	már	mind	két	igére	hatással	lesz.		
A	teljesen	külön	álló	mondatok	azok	a	tagmondatok,	amelyeknél	nincs	közös	függőségi	szó.	
Tehát	 alany,	 tárgy,	 határozó	 szavak	 is	 mind	 független	 a	 többitől.	 Ezt	 így	 egy	 mondat	
tripletjébe	nem	lehet	beépíteni.	

A	triplet	két	entitását	a	predikátum	(állítmány)	fogja	közre.	Ennek	pontos	meghatározása	kell		
a	korábban	említett	szótövezéses	probléma	miatt	 (ragok	elvételével	 információt	vesztünk).	
Ez	a	predikátum	postfix	meghatározásával	elkerülhető.	Összekapcsolási	párosításokat,	amely	
tartalmazza,	 hogy	 milyen	 határozóhoz,	 milyen	 postfix	 tartalmaz,	 külön	 service	 szintre	
kitehető	 a	 feldolgozás	 kódjában.	 Ennek	 a	 service-nek	 kell	 tudni	 eldönteni,	 hogy	mihez	mi	
kapcsolódik.	Azért	érdemes	külön	szolgáltatásként	megvalósítani,	mivel	környezet	válogatja,	
hogy	 hol	 milyen	 tárolás	 lehetséges,	 vagy	 esetlegesen	 valahol	 már	 tárolva	 van	 és	 adapter	
írásával	felhasználható	más	adatbázis	is.	Amit	a	rendszer	definiál	az	a	PredicatePrefixService	
interface.	

	

	
Ábra	18	-	UML	osztály	diagram:	PredicatePrefixService	

Egyik	 megvalósítási	 lehetőség	 a	 konfigurációs	 állományba	 történő	 mentés.	 Project	 többi	
részén	 JSON	 leíró	 nyelvet	 használok.	 Ennek	 a	 servicenek	 az	 egyik	 implementáció	 az	 a	
PredicatePrefixServiceJsonImpl	 osztály,	 amely	 konstruktor	 paraméter	 alapján	 tölt	 be	 egy	
json	 filet.	 Minta	 json	 tartalma	 (	
Ábra	19):	

{ 
  cases: 
  { 
    “Ade” : “nál”, 
    “Ill” : “ba”, 
    “All” : “hoz” 
  } 
} 

	
Ábra	19	-	Predicate	Prefix	data	json	

Egy	egyednek	van	egy	azonosítója,	de	van	egy	csoportja	is,	amibe	tartozik	az	adott	szó.	Ilyen	
például	az	alany,	tárgy,	vagy	egy	tulajdonság.	Ezért	az	IndividualGroupService	(Ábra	20)	felel.	
Ennek	egyik	lehetséges	implementálása,	hogy	a	szó	elemzésben	megtalálható,	hogy	az	adott	
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mondatban	 milyen	 szerepet	 lát	 el	 (alany,	 állítmány).	 Korábbi	 fejezetben	 már	 felmerült	
kérdéses	 területnek	 az	 egyedek	 azonossága,	 különbsége.	 Ez	 a	 probléma	 itt	 is	 felmerül.	
Például:	Éva	szemüveget	néz.	A	szemüveg	keretes.	Itt	az	első	mondatban	látszik,	hogy	Éva	az	
alany,	ami	helyes	is,	azonban	a	második	mondat	esetében	nyelvtanilag	a	szemüveg	az	alany,	
közben	a	szövegkörnyezetet	tekintve	az	tárgyi	szerepet	lát	el.	
	

	
Ábra	20	-	UML	osztály	diagram:	IndividualGroupService	

4.1.2 Tripletek	létrehozása	a	köztes	gráf	modellből	[1]	

Adott	 a	 köztes	 tripletekhez	 készített	 köztes	 gráf	 modell,	 aminek	 rekurzív	 bejárásával	
létrehozhatóak	 a	 tripletek	 listája.	 Illetve	 elő	 kell	 tudni	 állítani	 az	 egyedek-,	 állítmányok-	
listáját	 is.	 Egyedek	 közé	 tartoznak	 a	 tárgyak	 és	 alanyok	 is	 (Ábra	 21).	 Ezt	 a	 listát	 könnyen	
egyszerűen	fel	lehet	használni	más	ontológia	adatleíró	előállításához.	Pl.:	rdf,	owl.	
	

	
Ábra	21	-	Ontológia	listás	reprezentációjának	UML	osztály	diagramja	

Mivel	 az	 ontológiáknál	 külön	 kell	 definiálni	 a	 predikátumokat	 és	 az	 egyedeket	 is,	 ezért	 a	
logikai	 fából	 egyszerűen	 ki	 lehet	 gyűjteni.	 Predikátumnak	 a	 logikai	modellbeli	 állítmányok,	
míg	egyednek	pedig	a	tárgy	és	alany	elemek	felel	meg.	Megvalósításaként	a	teljes	fát	be	kell	
járni	és	legegyszerűbb	megoldásként	egy	Map-be	tárolni,	ahol	a	kulcs	az	adott	azonosító	és	
az	 érték	 pedig	 Predicate	 vagy	 Individual	 objektum.	 Így	 könnyen	 elkerülhető	 az	 esetleges	
duplikáció.	Értékekei	pedig	a	logikai	fa	modellből	egy	az	egybe	megtalálható,	átalakítás	nem	
szükséges.	
	
Következő	 lépésként	 a	 tripleteket	 kell	 előállítani	 az	 adott	 gráfból.	 A	 modellt	 rekurzív	
bejárásával	 lehet	 létrehozni.	 A	 bejárás	 során	 mindig	 az	 aktuális	 predikátumhoz	 keresünk	
szükséges	alanyi	és	tárgyi	elemeket.	Ezek	az	elemek	az	elemi	triplet	osztály	reprezentálja.	Ha	
összetett	 elemet	 találunk,	 akkor	 a	 fát	 mindig	 alanyi	 triplet	 felé	 kell	 keresni,	 és	 addig	
ismételni,	amíg	elemi	triplet	gyerek	példányt	nem	találunk.	
	
Ha	 a	 gyerekelem	 nem	 csak	 egy	 elemet	 tartalamaz,	 hanem	 több	 elemű	 lista,	 akkor	 egy	
felsorolás	 vonatkozik	 rá	 és	 az	 adott	 alany	 vagy	 tárgyhoz	 és	 predikátumhoz	 több	 elem	 is	
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kapcsolható.	 Ilyenkor	 a	 lista	 minden	 eleméhez	 meg	 kell	 keresni	 a	 leírt	 szabály	 szerint	 a	
kapcsolódó	 elemeket.	 Így	 a	 végén	 nem	 csak	 egy	 tripletet	 fog	 generálni	 az	 adott	
csomóponthoz,	hanem	többet.	
	
Állítmányok	 esetében	 van	 lehetőség	 felsorolásra,	 azonban	 ebben	 az	 esetben	 már	
összetetted	 a	 helyzet.	 Ennek	 előállítási	 logikáját	 a	 3.1.3	 fejezetben	 leírtak	 szerint	 kell	
megvalósítani:	 "Ha	 azok	 csak	 felsorolások	 és	 egyéb	 hozzá	 kapcsolódó	 szavak	 nincsenek,	
akkor	csak	a	variációk	száma	nő	meg.	Azonban,	ha	egy-egy	állítmány	összetett	esetű,	tehát	
például	valamilyen	határozó,	hely,	idő,	stb	is	kapcsolódik	hozzá,	akkor	az	állítmányunk	is	egy	
triplet	 és	 az	 állítmány	 tripletnek	 az	 állítmánya	 a	 “lenni”	 lesz,	 és	 az	 alanya	 lesz	 a	 keresett	
állítmányunk.	Mivel	 az	 igénk	alanyi	 szerepet	 tölt	be	 jelenleg,	 ezért	 vissza	 kell	 alakítani	 igei	
formára."	
	
Az	igei	formára	történő	alakítás	és	nyelvtani	elemek	a	rendszer	egy	külső	modulból	
használja.	A	rendszer	belső	interfacei	definiálnak	saját	nyelvtani	elemző	apikat.	Ebben	
találhatóak	saját	gyűjtemények,	ahol	a	"lenni"	szó	is	definiálva	van.	Nyelvtani	elemzéseket	és	
konvertálásáért	az	e-magyar.hu	api	csomagban	található	komponensek	felelnek.	
	
A	tripletek	előállításakor	figyelembe	kell	venni	a	szavak	azonosítóit.	Ezt	az	azonosítót	a	
köztes	modell	előállításakor	generálódik,	valamilyen	adott	generáló	logika	szerint.	Erre	a	
későbbi	feldolgozások	során	van	szükség,	hiszen	ezek	az	azonosítók	fogják	egyértelműen	
megkülönböztetni	a	szavakat	egymástól.	
	

4.2 Összetett	mondatok	dekompozíciója	

4.2.1 Mondattag	részekre	való	bontás	[2]	

	
A	 rendszer	 megvalósítása	 során	 törekedtem	 a	 moduláris	 felépítésre.	 A	 következő	 ábra	 a	
fontosabb	modulok	listáját	tartalmazza.	
	

	
Ábra	22	-	Rendszer	moduláris	felépítése	
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	Ezek	a	modul	egymásra	épülő	rétegek.	Ezek	az	egységek	jól	bővíthetőek,	illetve	igény	esetén	
cserélhetőek,	 átalakíthatóak.	 A	 modularizációs	 felépítés	 megvalósítását	 az	 integrációnál	
részletezem.	Illetve	minden	modult	külön-külön	ismertetek.		
	

4.2.2 Nyelvi	elemző	modul	[2]	
	

Nyelvi	 elemzés	 segítségével	 lehet	 meghatározni	 egy	 szóról,	 hogy	 milyen	 nyelvtani	
tulajdonságai	vannak.	Ez	a	lépés	megadja	a	szótövet,	meghatározza	milyen	szófajba	tartozik	
a	 szó,	 és	 a	 ragozás	 jellegén	 keresztül	 meghatározza	 a	 mondatrészbeli	 szerepet.	 Ez	 által	
bizonyos	szemantikai	tartalmat	is	ki	tudunk	nyerni	a	szóról.	Ezen	elemek	ismeretében	lehet	
az	elemzési	döntéseket	meghozni.	Ennek	hiányában	nem	lehet	a	legelemibb	lépéseket	sem	
megtenni,	például	nem	lehet	egy	felsorolást	megkülönböztetni	az	új	tagmondattól.	
	

	

Ábra	23	-	magyar	nyelvi	elemző	modul	függőse	

A	fejlesztés	során	fontos	szempont,	hogy	a	kialakított	rendszer	rugalmas	legyen	az	esetleges	
változásokra.	Dolgozatomban	az	e-magyar.hu	magyarlanc	java-s	csomagot	használom,	mivel	
igen	sok	funkciót	biztosít	az	elemei	mondatok	szintjén.	A	nem	egységesített	interfészek	miatt	
létrehoztam	 egy	 olyan	 réteget,	 ahol	 a	 rendszer	 számára	 használt	 osztályok,	 service	
interfészek	 vannak	definiálva,	 illetve	 tartalmazza	ennek	egy	 implementációját	 is,	 ami	 az	 e-
magyar	rendszerre	épül	rá.		
	
	

	
Ábra	24	-	Nyelvi	elemző	interface	
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4.2.3 Nyelvi	szótár	modul	[2]	
	

	

Ábra	25	-	magyar	nyelvi	szótár	modul	függőség	

	
Ábra	26	-	magyar	nyelvi	szótár	API	definíció	

Nyelvi	 szótár	modul	 	 statikusan	 	 tartalmazza	 az	 elemzés	 során	 szükséges	 kötőszavakat	 és	
kiemelő,	hivatkozó	szavakat.	Mivel	itt		nem	egy	dinamikusan	bővülő	adathalmazról	van	szó,	
így	 valamilyen	 konfigurációs	 állományból	 elegendő	 az	 adatokat	 felolvasni.	 A	 konfigurációs	
állomány	 kezelésénél	 az	 objektum	 alapú	 szerializációs	 megoldást	 a	 javasolt,	 	 emiatt	
döntöttem	 a	 jackson	 ObjectMapper	 alapú	 megvalósítás	 mellett.	 Ez	 a	 modell	 támogatja	 a	
yaml,	json	és	xml	alapú	szerializációt	és	deszerializációt	is.	Így	nincs	megkötve,	hogy	milyen	
formában	 készüljön	 el	 a	 konfigurációs	 állomány.	 A	 fejlesztés	 során	 én	 a	 yaml	 típusú	
konfiguráció	mellett	döntöttem	az	olvashatóság,	és	az	egyszerűsége	miatt.	
A	következő	minta	a	teljesség	igénye	nélkül	a	konfigurációs	állomány	felépítésére	ad	példát.	
	
Minta	yaml	konfiguráció:	
clauseConjunctions:	
				-	és	
				-	s	
subClauseConjunctions:	
						-	word:	ahol	
								connectedPartOfSpeechs:	
											-	NOUN	
											-	ADVERB	
								highlightedWords:	
											-	arra	
											-	abba	
						-	word:	ahol	
								connectedPartOfSpeechs:	
											-	NOUN	
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											-	ADVERB	
								highlightedWords:	
											-	arra	
											-	abba	

	
	

4.2.4 Tagmondat	tokenizációs	modul	[2]	

	

	
Ábra	27	-	tagmondat	tokenizációs	modul	függőség	

Ez	a	modul	már	a	konkrét	alkalmazási	logikáért	felel.	Ez	az	első	lépést	jelenti	a	mondat	szintű		
feldolgozás	 során,	 amely	 az	 eredeti	mondatokat	 tagmondatokra	 bontja.	 Az	 elemzés	 során	
figyelembe	 vesszük	 a	 magyar	 nyelvtanban	 definiált	 kétfajta	 mondatelválasztást.	 Ha	 a	
tagmondat	elválasztás	a	";"	karakterrel	történik,	akkor	tekinthetünk	úgy	rá,	mint	két	teljesen	
független	mondat.	Így	az	eredeti	mondatot	a	";"	karakternél	felbontjuk.	Ezt	a	lépést	a	lehető	
legegyszerűbben	 a	 splittel	 valósíthatjuk	meg	 és	 így	 kapunk	 egy	 String	 tömböt,	 amin	 végig	
haladva	 megkapjuk	 a	 kapcsolatban	 álló	 tagmondatokat.	 	 A	 lista	 elemein	 végigmenve,	 az	
egyes	 tagmondatokat	 tovább	 bontjuk	 az	 alsóbb	 tagmondatokra.	 Ha	 a	mondaton	 belül	 ","	
karaktert	talál	a	rendszer,	akkor	az	lehet	tagmondat	határ,	vagy	felsorolás.	Ezért	következő	
lépésként	ennek	az	eldöntése	 történik	meg.	A	megvalósítás	 legegyszerűbb	módja	elsőként	
megnézni,	 hogy	 van-e	 benne	 kötőszó.	 Ha	 található,	 akkor	 egyértelműen	 új	 tagmondatot	
kaptunk.	Ha	nem	található	kötőszó,	akkor	el	kell	indítani	egy	újabb	nyelvtani	elemzést,	amely	
a	 vessző	 körül	megnézi	 a	 releváns	 szavak	 szófaját.	Ha	 azok	 azonosak,	 akkor	 felsorolásként	
van	értelmezve	a	vessző,	azonban,	ha	nem,	akkor	tagmondat	határt	jelöl.		
A	modul	 feladata	 a	 kapott	 tagmondatokat,	 illetve	 a	 kötőszavak	 felderíteni,	majd	 tárolni	 a	
későbbi	elemzési	lépésekhez	(Ábra	28	-	Tagmondat	tokenizer	modellek).	
	

	
Ábra	28	-	Tagmondat	tokenizer	modellek	
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Ábra	29	-	Clause	tokenizáció	(UML	diagram)	

4.2.5 Variáció	előállító	modul	[2]	

	

	
	

Ábra	30	-	Variációs	modul	függősége	

A	modul	a	bejövő	mintát	a	korábban	bemutatott	alkalmazási	 logikával	 továbbalakítja.	Ez	a	
réteg	felel	a	tagmondatokra	feldarabolt	mondatok	logikai	kapcsolatainak	a	feltérképezésére.	



	 42	

Ennek	a	szintnek	annyi	a	feladata,	hogy	minden	lehetséges	variációt	előállítson,	függetlenül	
attól,	hogy	az	szemantikailag	helyes	vagy	helytelen.	A	korábban	elemzett	problémák	miatt,	
az	egyszerű	szintaktika	alapú	algoritmus	nem	lesz	elegendő	a	pontos	válaszok	megadására.	
A	 variációk	 előállításához,	 egy	 olyan	 új	 adathordozási	 osztály	 létrehozatala	 szükséges,	
amiben	 ezt	 kezelni	 lehet.	 Az	 implementálásnál	 figyelembe	 kell	 venni,	 hogy	 a	 korábban	
használt	 POJO	 (Plain	 Old	 Java	 Object)	 módszertől	 eltérően	 itt	 már	 minimális	 logikát	 is	
tartalmaz	 a	 modul	 (Ábra	 31).	 Az	 aktuális	 tárolási	 modell	 egy	 fa	 szerkezetet	 használ.	 A	
feldolgozás	 miatt	 fontos,	 hogy	 a	 fában	 könnyen	 tudjunk	 navigálni,	 ezért	 szükséges	 a	
modellbe	 beépíteni	 a	 szülőre	 való	 referencia	 hivatkozásokat	 is.	 Ezen	 kívül,	 ami	 eltér	 a	
hagyományos	POJO	objektumoktól,	a	modul	maga	kezeli	 le	a	klónozási	 funkciót.	Erre	azért	
van	 szükség,	 mivel	 a	 variációkat	 előállító	 modul	 működése	 során,	 mikor	 végig	 iterál	 a	
tagmondatokon,	 akkor	 tudja	 csak	 eldönteni,	 hogy	 alá	 vagy	 mellérendelő-e	 a	 mondat	 és	
melyik	 mondatokhoz	 lehet	 kapcsolni.	 Mellérendelő	 tagmondatok	 esetében,	 ha	 több	 mint	
egy	variáció	van,	akkor	szükséges	lehet,	hogy	egy	új	kontextust	létrehozzon	a	több	lehetőség	
kezelésére.	Így	szükséges	lesz	az	adatmodellek	"mély	(deep)"	másolása	is.		
	

	

Ábra	31	-	Variációkat	előállító	modellek	

A	 szétválogatás,	 a	 variációk	 létrehozása	 első	 fázisban	 a	 tagmondatokkal	 kezdődik.	
Létrehozunk	 minden	 tagmondat	 kapcsolati	 lehetőséget.	 Végig	 megyünk	 a	 korábbi	 modul	
által	 generált	 tagmondat	 listán	 és	 a	magyar	 nyelvi	 szótár	 segítségével	megvizsgáljuk,	 hogy	
alá	 vagy	 mellérendelő	 mondatról	 van	 szó.	 Alárendelő	 mondat	 esetében,	 a	 tagmondatot	
minden	meglévő	variációhoz	hozzáadjuk,	mint	gyerek	objektum.	Mellérendelő	esetben	pedig	
meg	 kell	 vizsgálni,	 hogy	 milyen	 szülőkhöz	 lehet	 kapcsolni,	 hiszen	 bármelyik	 korábbi	
gyereknek	része	lehet.	Jelenlegi	szülőn	kívül,	ahány	korábbi	szülőt	talál,	annyi	másolatot	hoz	
létre,	és	mindegyikhez	ad	egy	kötést.	
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Ábra	32	-	Variációkat	előállító	logika	folyamatábrája	

4.2.6 Súlyozási	modul	[2]	

	
	

Ábra	33	-	súlyozási	modul	függősége	

A	rendszernek	ez	az	egyik	olyan	pontja,	ami	a	későbbi	fejlesztésekben	finomításra,	bővítésre	
szorulhat.	 Ezért	 a	 fejlesztés	 tervezésénél	 igyekeztem	 ezt	 az	 igényt	 figyelembe	 venni.	 Az	
elméleti	 részben,	 összegyűjtöttem	 pár	 szempontot,	 amit	 figyelembe	 lehet	 venni	 jelenlegi	
ismeretek	mellett	 is.	 Azonban	 ezt	mindenképpen	 érdemes	 bővíteni	 egy	 szemantikai	 alapú	
elemzőrendszerrel.	
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Igyekeztem	a	 SOLID	 elvekből	 a	 nyitva/	 zárt	 elvet	 kiemelten	 követni.	 Tehát	 a	 kód	 nyitott	 a	
bővítésre,	 de	 zárt	 a	 módosításra.	 Készül	 egy	 "WeightService"	 interface	 (Ábra	 34),	 ami	
definiál,	 egy	 súlyozó	 szolgáltatás	 (pl.:	 kiemelő	 szavak	 figyelése,	 teljes-e	 a	 mondat)	
metódusait.	 Ezen	kívül	 van	egy	olyan	Service	osztály,	 ami	 a	 szolgáltatások	 listát	megkapva	
állítja	össze	az	értékelt	pontot.	Ez	a	service	lesz	súlyozó	modul	interface	is.	A	súly	értéke	két	
számból	tevődik	össze.	Egyik	egy	[-1;	1]	zárt	 intervallum	közötti	tört	szám	(double).	 Így	van	
lehetőség	 negatív	 pontokat	 adni,	 így	 ha	 van	 olyan	 eset,	 amikor	 annyira	 helytelen,	
ellentmondásos	a	mondat,	ami	értelmezhetőség	rovására,	akkor	így	lehet	csökkenteni	a	súly	
érétkét.	 A	 másik	 érték	 egy	 súlyozás,	 szorzó	 érték.	 Így	 lehetséges,	 hogy	 egy	 súlyozási	
szempont	erősebben	teljesüljön,	mint	egy	másik.		
	
A	súlyozó	osztályok	definiálására	több	bevett	módszer	is	lehetséges:	
		1.	Valamilyen	keretrendszer,	amely	kezeli	az	objektumok	példányait.	
		2.	Példányosítandó	osztály(ok)	classpath	kiszervezése	konfigurációs.	
		3.	Az	összefogó	service	megkapja	egy	külső	helyről	a	súlyozó	osztály	listáját.	
A	választás	egyértelműen	a	harmadik	lehetőségre	esett.	Az	első	esetnél	nem	indokolt	plusz	
keretrendszer	bevezetése	és	további	integrációban	okozhat	nehézséget.	Második	eset	pedig	
az	adott	szolgáltatási	osztály	dependency	injectiont	gátolná.	
	

	
Ábra	34	-	Súlyozási	modul	services	

Kiemelt	szavak	súlyozó	szolgáltatás	
	
A	 súlyozó	 metodika	 megvizsgálja,	 hogy	 ha	 egy	 alárendelő	 tagmondat	 és	 az	 aktuális	
kötőszóhoz,	tartozik-e	az	előző	tagmondatban	kiemelő	szerkezet.	Mellérendelő	esetben	nem	
kell	figyelembe	venni	ezt	a	service-t.	Így	az	a	0	értékkel	fog	visszatérni.	
Ha	 tökéletes	 egyezést	 talál,	 ami	 szófajilag	 is	 megegyezik	 az	 elvárttal,	 akkor	 a	 visszatérési	
érték	1,	ha	pedig	nem	talál	 jó	kiemelést,	csak	hibásat,	akkor	 -1-el	 tér	vissza.	Nincs	kiemelő	
szerkezet,	akkor	0-val,	hiszen	nincs	mit	vizsgálnia.	
	

Berakta	azt	a	könyvet	a	polcba,	ezért	az	apja	adott	neki	egy	csokit.	
Példa	7	-	Hibás	kiemelő	és	viszonyító	kötőszó	

Szótávolság	alapú	súlyozó	szolgáltatás	
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Zoli	hazavitt	egy	kutyát,	ezért	az	apja	beoltatta.	
	

A	mintamondatot	tekintve	a	második	tagmondatból	kétfajta	mondat	generálható.	
		1.	Zolit	az	apja	beoltatta.	
		2.	Kutyát	az	apja	beoltatta.	
Az	első	esetben	az	 ’ezért’	helyére	 ’Zoli’	nevet	helyettesítette	be,	míg	a	második	esetben	a	
’kutyát’.	 Ha	 nincs	 kiemelés,	 akkor	 nagyobb	 valószínűséggel	 lesz	 a	 közelebbi	 a	 helyes	
megoldás.	Ezért	e	szerint	adja	meg	súlyt,	hogy	hány	szótávolságra	van	a	behelyettesített	szó	
és	 az	 utaló	 kötőszó.	 Természetesen	 itt	 is	 csak	 az	 alárendelő	 esetben	 van	 értelmezve	 ez	 a	
vizsgálat.	 Itt	 is	a	[-1,	+1]-es	zárt	 intervallum	korlát	adott,	 így	a	szavak	távolságát	valamilyen	
módon	 át	 kell	 tudni	 konvertálni.	 Mindig	 az	 adott	 generált	 tagmondat	 variációhoz	 képest	
nézi.	Minél	közelebb,	annál	valószínűbb.	Ha	közvetlen	mellette	helyezkedik	el,	akkor	1,	ha	a	
legtávolabbi	pontban,	akkor	0.	A	többi	érték	pedig	lineárisan	számítható.	Ha	nincs	olyan	szó,	
ami	a	kötőszóra	illeszkedik,	akkor	-1	értékkel	tér	vissza,	hiszen	helytelen	a	generált	mondat.	
	

Nyelvtani	helyesség	súlyozó	szolgáltatás	
	
Az	 aktuális	 generált	 mondat	 variációt	 megvizsgálja,	 hogy	 nyelvtanilag	 helyes-e.	 Ha	 az	
állítmány	vagy	az	alany	hiányzik	 (rejtett	alany	 sincs	benne),	akkor	 -1-el	értékeli	 a	 súlyt.	Ha	
nyelvtanilag	 helyes,	 akkor	 mindenképpen	 pozitív	 súlyt	 kap.	 Mivel	 nem	 lehet	 tudni	 még	
ebben	 a	 fázisban,	 hogy	 mi	 lesz	 a	 jó	 megoldás,	 hogy	 pontos	 milyen	 szófajoknak,	
kifejezéseknek	 kell	 benne	 majd	 lennie,	 ezért	 minél	 több	 szófaj	 van	 egy	 rekomponált	
mondatban,	annál	nagyobb	súlyértéket	adunk.	
	

4.3 Integráció	

4.3.1 	Protégé	integráció	Turtle	segítségével	[1]	

	
Protégé	egy	java-ban	íródott	ontológia	szerkesztő	és	framework.	Támogatja	a	w3c	ontológiai	
szabványokat.	 Illetve	 rendelkezik	 java-s	API	 interface-el.	 Integráció	 során	 több	 lehetőség	 is	
felmerült.	Az	általános	triplet	modell	miatt	az	összes	integrációra	lehetőség	van.	
Java-s	 apin	 keresztüli	 integráció	 előnye,	 hogy	 nincs	 semmilyen	 köztes	 réteg,	 közvetlen	 az	
adott	 ontológia	 frameworkkel	 történik	 a	 kommunikáció.	 Előny	 lehet	 még	 a	 későbbi	
lehetséges	fejlesztéseknél,	mikor	az	ontológia	kezelőre	is	szükség	van	(például	lekérdezések)	
és	minden	egy	API	keresztül	kommunikál.	Hátránya,	hogy	így	egy	ontológia	kezelőt	támogat	
csak.	
Másik	irány	mikor	valamilyen	szabványos	csatornán	keresztül	történik	az	ontológia	átadása,	
ami	valamilyen	text	alapú	tartalom.	Ezeket	az	OWL	(Web	Ontology	Language)	gyűjti	össze.	
Formailag	lehet	például	xml	vagy	a	Turtle	saját	formája.	
A	Turtle	(Terse	RDF	Triple	Language),	mint	ahogy	a	neve	 is	mondja	egy	tömör	tripletekben	
leíró	 nyelv.	 Tripleteken	 van	 a	 hangsúly	 és	 hogy	 minél	 rövidebben	 lehessen	 megadni	 azt.	
Előnye	 nagy	 ontológiáknál,	 hogy	 a	 felesleges	 ismétlődések	 elkerülésének	 lehetőségével	
igyekszek	 a	 tartalom	méretének	 minimalizálására.	 Egyszerűsége	 és	 szabad	 szemmel	 is	 jól	
olvashatósága	miatt	 választottam	 ezt	 a	 végső	 formát.	 A	 triplet	 három	 részből	 áll	 (subject,	
predicate,	object).	Ezek	egymással	szóközzel	vannak	elválasztva.		
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Minden	kifejezés	előtt	áll	egy	prefixum.	Ez	azonosítja	az	adott	kifejezés	névterét.	Ezt	URI-ban	
szokás	megadni.	Azonban	az	olvashatóságot	és	a	 tömörséget	zavarná,	ha	mindig	ki	kellene	
írni	 a	 teljes	 URI-t	 ezért	 van	 lehetőség	 @Prefix-el	 megadni	 egy	 rövid	 azonosítót	 az	 adott	
névtérnek.	Pl.:	“@prefix	:	<http://example.org/ns#>	.”	
A	 dokumentum	 többi	 része	 pedig	 a	 tripletek	 felsorolása	 található.	 Triplet	 végét	 három	
karakter	 is	 jelölheti	 (,	 ;	 .).	 Attól	 függ,	 hogy	 melyiket	 használjuk,	 hogy	 a	 következő	 triplet	
definiálása	 során	 a	 tripletből	 az	 első	 vagy	 első	 kettő	 triplet	 elem	 (subject,	 predicate)	
ismétlődik-e	vagy	teljes	új	definíció	következik.	
A	tripletek	generálása	során	mindig	minden	részét	legenerálom,	így	minden	sor	végén	‘.’-ot	
használok.	 A	 tripletek	 prefixumai	 a	 logikai	 modellben	 megtalálható	 (objectId,	 subjectId,	
verbId	néven),	így	a	tripletek	generálása	során	ezt	csak	be	kell	helyettesíteni.		
Rdf,	 owl	 meghatároz	 bizonyos	 tripleteket,	 amiket	 definiálni	 kell,	 hogy	 logikailag	 tudjon	
későbbiekben	 dolgozni	 vele.	 Meg	 kell	 határozni	 osztályokat,	 ami	 alá	 a	 többi	 elem	 fog	
tartozni.	Definiálni	kell	az	individualokat	és	propertyket,	mivel	az	ontológiai	rendszerek	innen	
tudják,	 hogy	 melyik	 elem	milyen	 egyéb	 tulajdonsággal	 rendelkezik.	 Individum	 definiálása:	
rdf:type	 owl:NamedIndividual.	 Property	 definiálása,	 ami	 az	 állítmány	 szerepét	 látja	 el:	
rdf:type	 owl:ObjectProperty.	 Illetve	 mind	 két	 esetben	 meg	 kell	 adni	 azt	 is,	 hogy	 melyik	
osztályba	tartoznak.	
Egy	egyszerű	generált	minta	turtle	file	tartalma	így	néz	ki:	
	

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
 
:subject rdf:type owl:Class . 
 
:Fiú rdf:type owl:NamedIndividual , 
              :subject . 
:Lány rdf:type owl:NamedIndividual , 
               :subject . 
:Szemüveg rdf:type owl:NamedIndividual , 
                   :subject . 
:tej rdf:type owl:NamedIndividual , 
              :subject . 
:ügyes rdf:type owl:NamedIndividual , 
                :subject . 
:nagy rdf:type owl:NamedIndividual , 
               :subject . 
:fekete rdf:type owl:NamedIndividual , 
                 :subject . 
:aranyos rdf:type owl:NamedIndividual , 
                  :subject . 
 
:iszik rdf:type owl:ObjectProperty ; 
       rdfs:domain :subject . 
:lenni rdf:type owl:ObjectProperty ; 
       rdfs:domain :subject . 
:használ rdf:type owl:ObjectProperty ; 
         rdfs:domain :subject . 



	 47	

 
:Fiú :iszik :tej . 
:Fiú :lenni :ügyes . 
:Lány :használ :szemüveg . 
:Szemüveg :lenni :nagy . 
:Szemüveg :lenni :fekete . 
:Lány :lenni :aranyos . 

Ábra	35	-	Minta	a	Turtle	file	tartalmára	

4.3.2 	Apache	Jena	alkalmazása	a	rendszerben.	[2]	

	

	
	

Ábra	36	-	NLP	rendszer	TDB-vel	-	architektúra	

Jelen	rendszerben		a	tripletek	kezelésére	van	egy	saját	belső	modellem,	amihez	rendelkezem	
egy	 turtle	 formátum	 exportálóval.	 Moduláris	 felépítésnek	 köszönhetően	 a	 jelenlegi	 turtle	
export	formátum	mellé	bekerült	egy	Triplet	Store	adatbázis	alapú	tárolás	is.	Az	Apache	Jena	
open-source	 triplet	 kezelő	 rendszerére	esett	a	 választásom.	Választásom	egyik	 szempontja	
az	 integrálhatóság	 volt.	 Mivel	 a	 rendszer	 biztosít	 egy	 Java	 API-t	 is,	 a	 kommunikáció	 ezen	
keresztül	 megoldható.	 Az	 egyéb	 nem	 java-s	 rendszerek	 számára,	 illetve	 service	 alapú	
architektúra	 esetén	 hozzáférhetőek	 a	 http	 alapú	 rest-es	 végpontok	 is.	 Ezt	 az	 interface-t	
Fuseki-nek	nevezték	el.	Támogatja	a	SPARQL	lekérdező	és	update	kéréseket.		

4.4 Keretrendszer	architektúrája	

4.4.1 Keretrendszer	alap	folyamata	

A	 keretrendszernek	 az	 inicializáció,	 konfiguráció	 után	 van	 egy	 belépési	 pontja,	 amelyet	
meghívva	 a	 saját	 beállításai	 alapján	 elkezdi	 a	 kapott	 tartalom	 feldolgozását.	 A	 feldolgozó	
egységeket	 külön	 modulárisan	 vannak	 megírva,	 így	 könnyen	 beilleszthető,	 variálható	 a	
feldolgozó	egység.	
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Ábra	37	-	Module	handler	interface	

Modulkezelő	 rendszer	 felépítését	 tekintve	 itt	 is	 van	 egy	 olyan	 interfész	 (Ábra	 37),	 ami	 a	
modulok	működését	definiálja.	Pipeline	elven	működik,	így	láncolhatóak	a	modulok.	Annyival	
kiegészül	 a	 unixos	 világból	 is	 ismert	 pipeline	 rendszer,	 hogy	 nem	 csak	 stringgekkel	 tud	
dolgozni	a	rendszer.	Minden	modulnak	van	egy	request	és	egy	response	típusa.	Ha	az	előző	
response-a	 és	 a	 láncban	 a	 következő	modul	 kezelője	 támogatja	 az	 adott	 requestet,	 akkor	
nincs	semmi	teendő,	csak	fel	kell	venni	a	kezelők	 listájába.	Ha	egymással	nem	kompatibilis	
modulokat	akarunk	összekötni,	akkor	hibával	 leáll	a	működés.	Ha	idővel	mégis	szükségessé	
válik	egy	nem	kompatibilis	modul	közbeékelése,	de	a	típusok	eltérnek	egymástól,	akkor	egy	
konverziós	modul	megvalósítása,	majd	a	két	modul	közé	rögzítése	szükséges.	
	

	

Ábra	38	-	Module	handler	Controller	

Implementálás	során	létre	lett	hozva	néhány	modul,	ami	további	interfaceket	tartalmaz,	így	
pár	előre	definiált	modul	implementációi	is	külön	cserélhetőek	anélkül,	hogy	a	megírt	többi	
feldolgozó	egységet	cserélni	kellene.		
	

4.4.2 Előre	definiált	modulok	

Implementációs	fejezetben	leírtak	egy-egy	modul	résznek	az	implementációs	leírása.	Ezek	a	
részek	 kerültek	 modulba.	 Azok	 az	 implementációk	 kerültek	 becsomagolásra	 az	 említett	
modul	 interfacek	 implementálásával.	Azok	a	kódok	nem	módosultak,	csak	kiegészültek.	 Így	
tartalmi	változást	nem	tartalmaz.		
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Nyelvi	elemző	modul	
Ez	 egy	 olyan	 modul,	 ami	 egyéb	 más	 külső	 modulokat	 homogenizálja.	 Mediátor	 tervezési	
minta	alapján	kapcsolatot	teremt	a	különböző	nyelvtani	elemzőkkel	és	a	saját	api-n	keresztül	
a	 belső	 nyelvtani	 elemzések,	 konvertálási	 igények	 között.	 A	 mintarendszerben	 az	 e-
magyar.hu	implementációkat	használtam	fel	ezeknek	az	implementálására.	
Ebben	a	modulban	történik	az	a	saját	fejlesztés,	ami	a	teszteléseket,	kutatások	felgyorsítása	
érdekében	 létrehozott	 cachelési	eljárás	 is.	A	 fő	probléma	a	nyelvi	elemző	 lassú	elindulása.	
Azonban	 a	 tesztek	 során	 nagyon	 sok	 esetben	 ugyanazt	 a	 mondatot	 elemezzük,	 így	 az	
elemzések	 tárolhatóak.	 Jackson	 Object	 Mapper	 segítségével	 a	 pojo	 model-eket	 könnyen	
lehet	serializálni	és	deserializálni.	Az	API	támogatja	gyárilag	a	file-ba	írást	és	file-ból	olvasást.	
Így	 egy-egy	 szövegelemzést	 egy-egy	 file-ba	 könnyen	 be	 lehet	 írni.	 Egy-egy	 szövegnek	
azonban	nincs	külön	azonosítója,	ami	egyértelműen	azonosítja	egy	rövid	id-val	a	mondatot.	
De	mégis	 valahogy	 azonosítani	 kell.	Megoldás	 lehetne,	 hogy	magát	 a	 szöveget	 adni	 a	 file	
nevének,	de	a	szóközök	és	speciális	karakterek	megnehezítik	annak	kezelését,	illetve	ha	egy	
vesszőt	 törlünk,	 akkor	 már	 az	 értelme	 is	 megváltozik	 a	 szövegnek.	 Így	 két	 hasonló,	 de	
jelentésében	 eltérő	 mondatnak	 lenne	 ugyanaz	 az	 elemzése.	 Ennek	 kiküszöbölésére	 a	
jelszavak	 esetében	 is	 használatos	 hash	 eljárást	 használtam.	 MD5-s	 hash	 azonosítás	 egy	
megfelelő	megoldás.	 Id	előállításával	kapcsolatban	biztonsági	kérdések	nincsenek,	mivel	ez	
csak	a	junit	tesztek	esetében	lesznek	használva	és	csak	a	file	nevek	előállításához	kell.	Ezzel	
az	eljárással	a	modult	használó	egyéb	komponensek	számára	nincs	külön	teendő	a	cachelési	
eljárással,	ezt	ebben	a	modulban	központilag	van	megoldva.	
	

Dekompozíciós	modul	
A	dekompozíciós	modul	bementi	eleme	az	összetett,	többszörösen	összetett	mondatok,	míg	
kimenete	 pedig	 egy	 lista,	 ami	 az	 ebből	 generált	 egyszerű	 mondatok	 listáját	 tartalmazza.	
Ebben	a	modulban,	egy	olyan	kiemelt	terület	van,	amelynek	a	bővíthetősége	fontos,	ez	pedig	
a	 modulon	 belüli	 súlyozási	 eljárásnak	 a	 logikája.	 Ennek	 az	 alrendszernek	 a	 flexibilis	
megoldása	 már	 bemutatásra	 került	 az	 adott	 fejezetben.	 Ez	 a	 súlyozási	 interface	 is	 részét	
képzi	a	keretrendszer	api	csomagjának.		
	

Triplet	gráf	létrehozás	
A	 tripletek	 létrehozása	 is	 egy	 kész	 implementáció.	 Ebben	 a	modulban	 lettek	 olyan	 logikák	
definiálva,	 mint	 az	 entitásokat	 azonosító	 ID	 generátor	 és	 olyan	 nyelvtani	 elemző,	 ami	
felsorolást	képest	meghatározni.	
	Integrációhoz	azonban	szükséges	a	gráfot	reprezentáló	osztályok	api-ban	történő	definíciója	
(Ábra	21).	 Így	bemenetként	egy	mondat	 listát	kapva,	kimenetként	pedig	 tud	generálni	egy	
triplet	gráfot.	
	

Triplet	export	
Az	 előző	 modulra	 épülő	 modul,	 ami	 gráfot	 bejárva	 konkrét	 tripleteket	 és	 entitás	 listát	
generál.	 Ez	 egy	 olyan	 modul,	 aminek	 a	 tesztrendszer	 elkészítésekor	 már	 több	
implementációja	is	elkészült.	A	feladata,	hogy	a	tripleteket	megfelelő	formátumban	tárolja.	
Lehet	 ez	 például	 file	 alapú	 OWL,	 TDB	 adatbázis	 alapú	 vagy	 akár	 memória	 alapú	 is.	 Egy	
interface	definiálja	a	tripletek	kommunikációs	módját,	ami	visszaadja	a	konkrét	tripleteket	és	
az	entitásokat,	amiket	tárolni	szükséges.	
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4.4.3 Logolás	

Szeretnék	kiemelni	egy	olyan	területet,	ami	külön	modulnak	nem	nevezhető,	azonban	mégis	
nagyon	 fontos	 és	 szerves	 része	 egy	 ilyen	 szoftvernek.	 Valamilyen	 információ	 közlésére	
mindenképpen	 szükség	 van	a	 rendszer	működéséről.	 Ezekre	 vannak	 kifejlesztve	 különböző	
logolási	rendszerek.	A	mostani	rendszerben	a	Log4J	eszköz	lett	használva.	Előnye	a	kialakított	
konfigurálhatóság.	 A	 korábban	 szemelőtt	 tartott	 tervezési	 elvekhez	 könnyen	 illeszthető.	
Olyan	 konfigurációs	 állományok	 hozhatóak	 létre,	 amely	 függetlenül	 a	 kódba	 illesztéstől	
állítható	az	előállított	logolási	file-ok	tartalma,	scope-ja.	Egymástól	független	beállításokat	is	
tud	 kezelni,	 így	 a	 hagyományosabbnak	 nevezhető	 informális	 állapot,	 hiba	 logokon	 kívül	
speciálisabb	például	mérési	 logolásra	 is	használható.	 Formátumának	 létrehozható	CSV	 file-
nak	megfelelő	pontosvessző	elválasztású	tartalom	is.	
	

4.4.4 Teljesítmény	mérése	

	 Idő	alapú	teljesítmény	mérésével	foglalkoztam	elsősorban.	Ennek	a	legjobb	módja	a	
kódban	 időbélyegek	 elhelyezése.	 Mivel	 egy	 mérés	 során	 nem	 csak	 a	 teljes	 futási	 lehet	
érdekes,	hanem	egy-egy	kisebb	logikának	is	a	futási	ideje,	így	egy	olyan	egységes	formátum	
lett	 létrehozva,	 amelyben	 egyértelműen	 és	 könnyen	 meghatározhatóak	 a	 mérni	 kívánt	
értékek.	 Az	 utólagos	 feldolgozáshoz,	 akár	 kézzel,	 akár	 más	 program	 által	 történik	 egyik	
legjobb	 formája	 a	 CSV	 file.	 Olyan	 CSV,	 amelynél	 a	 karakterek	 pontosvesszővel	 van	
elválasztva.	A	táblázat	az	Ábra	39	felépítés	szerint	történik.	
	

Dátum	
(yyyy-MM-dd	HH:mm:ss)	

Mérés	helye	 Mérés	azonosító	 Idő	
(millisecond)	

Ábra	39	-	Measurement	Log4j	adatok	

Mérési	pontok	között	vannak	automatikus	mérések,	illetve	kézzel	elhelyezett	mérési	pontok	
is.	Kézzel	elhelyezett	mérési	pontok	mindig	az	adott	modul	logikájától	függ.	Érdemes	azokat	
a	 pontokat	 vizsgálni,	 ahol	 rekurzív	 hívások,	 vagy	 nagyobb	 ciklusok	 vannak.	 Mivel	 jó	 pár	
esetben	a	feldolgozandó	szöveg	komplexitásától	függően	lehetnek	ezeknél	erősebben	eltérő	
eredmények.	Automatikus	mérési	pontok	pedig	a	keretrendszer	adja.	Olyan	pontoknál,	mint	
például	 a	 modul	 indulása,	 lezárása,	 vagy	 a	 teljes	 program	 futásának	 megkezdése,	 illetve	
befejezése.	

5 Tesztelés	

Az	 előző	 két	 TDK	 dolgozatomban	 külön-külön	 vizsgáltam	 az	 adott	 témában	 kidolgozott	
módszereket	 teszteltem	elsősorban	 teljesítmény	alapú	 tesztekkel.	Mostani	 tesztek	 során	a	
teljes	 rendszer	 működését	 tesztelem,	 ami	 az	 elkészült	 minta	 rendszerre	 alapszik.	 Része	 a	
keretrendszer,	ami	futtatja	a	modulokat	és	a	ontológiát	előállító	modulokat	is.	Továbbra	is	a	
teljesítmény	teszteket	végeztem	a	teljes	rendszerre	tekintve.	Ez	az	eljárás	segít	a	 fejlesztés	
során	is,	mivel	ennek	segítségével	látható,	ha	kiugróan	magas	futási	időt	kapunk.	
Megvizsgáltam,	 hogy	 további	 tesztek	 bevezetésével	 fejlesztési,	 futtatási	 hatékonyság	
mennyire	növelhető.	A	keretrendszer	definiálásával	 jobb	szeparáltság	érhető	el,	 így	a	 Junit	
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tesztek	 lehetősége	 is	 megnő.	 Vannak	 modulok,	 modul	 részek,	 ahol	 a	 TDD	 (Test	 Driven	
Development)	 is	 megvalósítható,	 ahol	 egzakt,	 előre	 ismert	 bemeneti	 és	 kimeneti	 értékek	
vannak.	 Azonban	 a	 teljes	 rendszerre	 tekintve	 továbbra	 is	 igaz	 a	 korábban	 megállapított	
kutatás	 -	 fejlesztésből	 adódó	 gyorsan	 változó	 igénymódosulások.	 Az	 eredmények	 emberi	
felülvizsgálata,	 kielemzése	 pedig	 továbbra	 se	 hagyható	 el.	 Így	 a	 bonyolultabb	 integrációs	
logikákra	írt	Junit	tesztek	nem	adnak	feltétlen	egyértelmű	segítséget.	
Továbbvizsgálva	 az	 egység	 és	 integrációs	 tesztek	 lehetőségét,	 rendelkezésre	 áll	 egy	 sokkal	
komplexebb	 lehetőség	 is.	 Egy	 olyan	 tesztelési	 környezet	 felállítása,	 amely	 nagyszámú	
mintamondatok,	 korpuszok	 és	 annak	 pontos	 elemzéseit,	 elemi	 felbontásait	 tartalmazza.	
Számos	előnye	van	egy	ilyen	nagy	mintából	álló	teszteknek,	hiszen	a	fejlesztés	során	kiderül,	
ha	 valami	 új	 fejlesztés	 valamelyik	 szempontot	 figyelmen	 kívül	 hagyja,	 így	 romlik	 annak	 a	
hatékonysága.	Dolgozatomban	számos	olyan	az	emberek	számára	se	egyértelmű	elemzést	is	
felhoztam	 példaként,	 ami	 tovább	 bonyolítana	 egy	 ilyen	 komplex	 környezetet.	 Ebben	 az	
esetben	pedig	nincs	egyértelmű	sikeres	vagy	megbukott	teszt,	hanem	a	mintában	megadott	
közelítési	értékkel	lehet	vizsgálni	a	javulást,	a	priorizálásból	adódó	módosulásokat.	
Korábban	a	tesztelés	és	fejlesztés	gyorsításához	elkészült	 fejlesztéseket	az	új	keretrendszer	
elkészítésével	az	adott	modul	részeként	kezelem	tovább.	Ilyen	volt	a	nyelvtani	elemző	lassú	
indítása	miatt	elkészült	elemzés	cachelésének	megoldása.	

5.1 Korábbi	tesztek	összegzése	

Az	 újabb	 tesztek	 elvégzése	 utána	 összehasonlítható	 a	 korábbi	 tesztek	 eredményével.	 Így	
előszőr	 a	 korábbi	 a	 tesztek	 eredményét	 szeretném	 bemutatni.	 Teszteltem	 a	 külső	 nyelvi	
elemzőnek	 az	 indulási	 idejét,	 mivel	 feltűnően	 lassúnak	 mondható	 az	 első	 indulás.	 Ennek	
eredményeként	 készült	 el	 az	 elemző	 cachelésének	 logikája.	 Ezen	 kívül	 két	 típusú	 tesztelés	
történt	még.	 Egyi	 az	 atomi	 tripletek	 készítésének	a	 teljesítmény	 idő	alapú	 tesztelése	és	 az	
összetett	mondatok	dekompozíciós	idejének	a	tesztelése.	

5.1.1 Szólánc	rendszer	inicializálása	

A	mérési	eredmények	milisec-ben	vannak	megadva.	Látható,	hogy	23-32	másodperc	közé	
esnek	ezek	az	értékek.		
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Ábra	40	-	Magyar	lánc	indulási	ideje	[1]	

Ennek	fontossága	a	fejlesztés	során	van,	mikor	sűrűn	kell	elindítani	az	alkalmazást.	Egy	web-
es	 területen,	 ahol	 állandó	 kontextus	 van	 és	 nem	 kell	 minden	 elemzésnél	 elindítani	 csak	
egyszer,	nem	jelentős	idő.	

5.1.2 Elemi	ontológia	előállítása	

Négy	mondat	elemzését	mértem:		
1. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ és az ügyes fiú tejet iszik. 
2. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ. 
3. Mondat: Az aranyos lány nagy fekete szemüveget használ és iszik. 
4. Mondat: Aranyos Éva, kedves Bea egy hosszú könyvet és népszerű újságokat 

olvasnak. 
Előállítási	ideje	1	és	2	millisec	közé	esik.	A	nagyobb	mondatok	esetében	ahol	komplexebb	
mondat	van,	ott	mérhető	nagyobb	érték	csak.	Összetett	mondatok	esetében	a	jellemző	
inkább	a	több	egyszerű	mondat	elemzése	a	gyakoribb	

	
Ábra	41	-	Modell	konvertálások	ideje	[1]	

	

5.1.3 Összetett	mondatok	elemzése	

Harminc	 mintamondat	 alapján,	 amely	 eltérő	 komplexitású	 átlagosan	 23,68	 millisec	 futási	
idővel	 rendelkezik.	 Itt	 láthatóan	 lassabb	 a	 feldolgozás	 a	 nagy	 számú	 variációk	miatt.	 Az	 új	
rendszer	esetében	is	hasonló	futási	idő	várható,	a	keretrendszer	futási	költsége	minimális.	
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Ábra	42	-	Minta	mondatok	feldolgozási	ideje	milli	sec-ben.	(szűrt	eredmény)	[1]	

5.2 Új	tesztekhez	használt	mintamondatai	

A	 korábbi	 dolgozatomból	 [2]	 használom	 az	 első	 harminc	 mintamondatot,	 amiknél	 olyan	
példamondatot	 igyekeztem	 összegyűjteni,	 ami	 komplexitásában,	 jellegében	 eltérő.	 A	
mondatok	 összeállításának	 egy	 részéhez	 fölhasználtam	 egy	 összetett	 mondatokról	 szóló	
gyakorlati	anyagot	is	[7].	Az	első	harminc	mintamondatot	még	kiegészítettem	néhány	újabb	
random	mondattal,	ami	az	interneten	böngészés	során	véletlenszerűen,	cikkekből,	hírekből,	
fórumbejegyzésekből	 vettem.	 Célom,	 hogy	 ne	 csak	 "iskolai"	 példamondatok,	 hanem	
tényleges	kommunikációra	szánt	tartalmakra	is	vizsgáljam	a	rendszer	működését.	
	

1. Zoli, aki tegnap a játszótérre ment, hazavitt egy kutyát, ezért az apja beoltatta. Berakta 
azt a könyvet a polcba, ezért az apja adott neki egy csokit. 

2. Jani arra a polcra tette a lekvárt, ahol a konzervek vannak. 
3. Jani a polcra tette a lekvárt, ahol a konzervek vannak. 
4. Tegnap este Anna, aki megvette az almát, elment virágot venni, majd feldíszítette a 

lakást. 
5. Ma reggel mondta Anna, aki Ausztriába utazik, hogy tegnap otthon hagyta a jegyét, 

megpróbálja pótolni. 
6. Zoli hazavitt egy kutyát, ezért az apja leszidta. 
7. Zoli hazavitt egy kutyát, ezért az apja beoltatta. 
8. Zoli, aki tegnap a játszótérre ment, hazavitt egy kutyát, ezért az apja beoltatta. 
9. Berakta azt a könyvet a polcba, amit tegnap vett. 
10. Berakta a könyvet abba a polcba, amit tegnap vett. 
11. Zoli áthívta Fruzsit, ezért az apja adott neki egy csokit. 
12. Éva elment tegnap a boltba, vett tejet és kenyeret. 
13. Éva elment tegnap a boltba, és ma sütött süteményt 
14. Éva, aki ma nagyon szép, elment a boltba 
15. A kutyás ember, aki szereti a piskótát, ami a sütőben sült, ahol tegnap még kacsa sült, 

és zsemle pirul, elment enni, és paradicsomot evett. 
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16. A játszótér, ahol jókat játszottunk tavaly, nem nyitott ki idén. 
17. Az élet szép. 
18. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. (Petőfi Sándor)  
19. Akit nem véd a szerelem, hiába védi az magát. (Csoóri Sándor)  
20. Nem érez (az), aki érez szavakkal mondhatót. (Vörösmarty Mihály) 
21. Kettős teher s kettős kincs (az), hogy szeretni kell. (József Attila)  
22. Akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gyalog vannak. (József Attila)  
23. Ezen az éjszakán történt, hogy a csörömpölő légiók alatt leszakadt az Arno-híd. 

(Szabó Lőrinc)  
24. Lehet, hogy kés vagy ónos víz alatt. (József Attila) 
25. Csak az bitang, és az hazátlan, ki here módra él magában. (Juhász Gyula) 
26. Várni tud, kinek Ön-énje nem hazug. (Ady Endre) 
27. Játék és munka az, amit nagyon szeretünk, így aki boldog a munkájában, az nem érzi 

terhére azt se, ha néha többet kell dolgoznia, mint amit más szokott, és így közben 
szép lassan fejlődik is az ember, és boldogabbnak is érzi magát tőle. 

28. Akik lakoznak csendben valahol, a gyötrődést azok már rég feledték. (Ady Endre) 
29. Mindig eszembe jut, ahogy jöttünk a dombról lefelé. (Szabó Lőrinc) 
30. A legszerethetőbb otthonok mindig az olyan kicsi terek, melyek az egyszerűségre 

alapozva nyújtanak stílusos kényelmet. [8] 
31. Ha nincs is olyan nagyon sok belőlük, de akad még néhány olyan népcsoport a 

Földön, ami teljes izolációban éli mindennapjait. [9] 
32. A nyolcvanas évek elején a sziget közelében zátonyra futott hajóról 28 tengerészt 

kellett helikopterrel kimenteni, mert a helyiek támadólag léptek fel velük szemben. [9] 
33. Több megyében és a fővárosban további intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos 

Meteorológiai Szolgálat. [10] 
34. Szerdán elsősorban a Tiszántúlon sokfelé valószínű jelentős vagy nagy mennyiségű 

csapadék. [10] 
35. Délelőtt a Dunántúlon, délután másutt is elszórtan valószínű zápor, zivatar, legkisebb 

eséllyel a délkeleti megyékben. [10] 
36. Pumatámadásban halt meg egy férfi, egy másik pedig megsérült az Egyesült 

Államokban, Washington államban, Seattle közelében, írja az MTI a helyi hatóságok 
vasárnapi közleménye alapján. [11] 

37. A szakértők jó előre figyelmeztettek, nem elég csak a szombati brutális hegyre, a 
Monte Zoncolanra figyelni, érdemes a vasárnapi szakasszal együtt kezelni. [11] 

38. Ez volt idei harmadik etapsikere, összetettben még nagyobbra nőtt az előnye. [11] 
39. A pumát a holttesttől nem messze, egy fán találták meg pár órával később, a helyi 

vadászati hatóság emberei agyonlőtték. [11] 
40. Nagy csata folyta, hol a svéd, hol a svájci kapu került veszélybe egy-egy remek 

keresztpassz után. [11] 
41. Az új fejlemények, valamint a Facebook azóta helyreállt részvényárfolyama azt 

tükrözik, hogy alaptalanok voltak az arról szóló elemzések, hogy az emberek bizalma 
végképp megrendült a Facebookban, és március óta zuhanórepülésben vannak. [11] 

42. Igaz, hogy a címben Holdfotózás szerepel, azonban szeretném megkérdezni, hogy a 
Tejúttól jobbra az Androméda látszik? [12] 

43. Holdra nem lesz jó, olyan távolra nem tudsz fókuszálni, nem lesz végtelen sem. [12] 
44. Ebayről kedvező áron kapsz olyan közgyűrűt, amelyik átvisz minden elektromos jelet. 

[12] 
45. Tanácsot szeretnék kérni tőletek öntözés ügyében, mert fúrt kútból még sosem 

öntöztem, semmi tapasztalatom. [13] 
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46. Most olvasom, hogy ez is a legutóbbi frissítéstől jött elő és azoknak akik chrome-ot 
vagy firefoxe-t használnak. [13] 

47. Véget ért az ötödik Bajnokok Hete a Honfoglalóban, a népszerű magyar fejlesztésű 
online területhódító kvízjáték televíziós változatában. [14] 

48. Ők négyen csatlakozhatnak a korábbi bajnokokhoz, akik júniusban a Szuperbajnokság 
selejtezőjében folytathatják a versenyt. [14] 

49. Lehetőség szerint vigyünk magunkkal távcsövet, hiszen kis szerencsével láthatunk 
gímszarvast, rókát, fácánt vagy parlagi sast. [14] 

 
 

5.3 Eredmények	

	
A	 futtatási	eredményeket	összehasonlítottam	50	mondat	esetében.	Mindegyik	egyszerű	és	
összetett	 mondatnál	 a	 rendszerterv	 esetében	 bemutatott	 módon	 kiválasztott	 a	 variációk	
közül	a	súlyozás	alapján	egy	eredményt,	majd	tripletekre	bontotta	és	turtle	owl	formátumba	
exportálta.	 Az	 5.1.3	 Összetett	 mondatok	 elemzése	 fejezetben	 bemutatott	 korábbi	 mérési	
eredményekhez	 hasonló	 eredmény	 a	 cél.	 A	 mostani	 tesztek	 során	 újabb	 húsz	 mondattal	
bővült	 a	 feldolgozási	 minta.	 Célja,	 hogy	 Illetve	 a	 dolgozatban	 bemutatott	 a	 korábbi	
munkákhoz	képest	bevezetésre	került	keretrendszer	fogja	össze	a	szövegfeldolgozást.	 Így	a	
kapott	 eredmények	különbsége,	 ennek	a	 keretrendszernek	a	 tényleges	erőforrás	 költségét	
mutatja	 be.	 Mérések	 mostani	 esetben	 is	 minden	 mondat	 száz	 alkalommal	 történő	
feldolgozását	tartalmazza,	ezzel	is	csökkenteni	lehessen	a	mérési	pontatlanságot.	
Jelen	 esetben	 is	 a	 mérési	 eredmények	 azon	 részét	 mutatom	 be,	 amely	 néhány	 kiugró	
értéken	kívül	ábrázolja	minden	mondat,	mind	a	száz	alkalommal	történt	feldolgozási	idejét.	
A	grafikon	is	látszik,	hogy	általánosságban	0	és	30	millisec	közé	esnek	a	feldolgozási	idők.	Az	
előző	 fejezetben	 felsorolt	 mintamondatokból	 is	 látszik,	 hogy	 van	 néhány	 bonyolultabb	
mondat	is,	amely	nagyobb	variációkkal	dolgozik.	Ezeknél	a	feldolgozási	idő	lassabb,	de	így	is	
70-80	millisec	volt	a	legbonyolultabb	mondat	feldolgozási	ideje	is.	
Összeségében	elmondható	a	kialakított	rendszer,	hogy	az	elvárt	intervallumon	belül	teljesíti	
az	elvárt	feldolgozási	időt.	



	
	

	
Ábra	43	-	Új	mérések	feldolgozási	ideje	



6 Összefoglalás	

Dolgozatom	 célja	 olyan	 keretrendszer	 készítése	 volt,	 amely	 alkalmas	 az	 összetett	
mondatokat	 is	 tartalmazó	 magyar	 nyelvű	 szövegek,	 korpuszok	 feldolgozása.	 Az	 elemzés	
elvárt	kimenete	egy	olyan	ontológiai	leírás,	amely	a	teljes	szöveghez	tartalmazza	a	jelentését	
leíró	 RDF	 tripletek	 együttesét.	 	 Olyan	 rendszert	 dolgoztam	 ki,	 amely	 későbbiekben	
univerzálisan	felhasználható	akár	más	nyelvek	értelmezésére	is.	A	rendszer	elkészítésének	fő	
motivációja,	 hogy	 segítse	 egy	 olyan	 eszköz	 létrejöttét,	 amely	 alkalmas	 ontológia	
generálására	tetszőleges	magyar	nyelvű	szövegek	esetén	is.	A	kidolgozott	rendszernek	két	fő	
feladatot	 kellett	 megoldania:	 összetett	 mondatok	 helyes	 elemzése	 illetve	 a	 nyelvtani	
elemzés	 RDF	 tripletekre	 történő	 konvertálása.	 Jelenleg	 nincs	 ilyen	 elérhető	 RDF	 generáló	
modul	 illetve	 a	 szabadon	 rendelkezésre	 álló	 legerősebb	 nyelvtani	 eszköz,	 az	 e-magyar.hu	
keretrendszer	esetében	is	problémát	jelent	az	összetett	mondatok	kezelése.		
A	 megvalósított	 értelmező	 egy	 többrétegű	 feldolgozást	 valósít	 meg.	 Az	 első	 modul	 az	 e-
magyar.hu	 POS	 elemző	 segítségével	 a	 bejövő	mondatokból	 készít	 ontológiai	 tripleteket.	 A	
második	 fázisban	 az	 összetett	 és	 többszörösen	 összetett	 mondatok	 dekompozíciójával	
foglalkoztam.	 A	 következő	 lépésben	 a	 kiegészített	 összetett	 mondatokat	 elemi	 RDF	
tripletekre	bontom.		
A	rendszer	működőképességét	egy	50	mondatos	teszttel	vizsgáltam.	Mindegyik	egyszerű	és	
összetett	 mondatnál	 a	 rendszer	 kiválasztott	 egy	 jónak	 tekinthető	 variációt,	 majd	 azt	
tripletekre	bontotta	és	turtle	owl	formátumba	exportálta.		
Összességében	elmondható	a	kialakított	rendszer,	hogy	az	elvárt	intervallumon	belül	teljesíti	
az	elvárt	tartalom	megőrzési	pontosságot	és	feldolgozási	időt.	
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