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1. Bevezetés
Gyakran hivatkozunk a mai időkre úgy, mint az információs kor. Az Internettel
elérhetővé vált információ mennyisége exponenciális mértékben növekszik, például hírek, tudósítások, üzenetek formájában. Egy új kihívást jelent az információ
hozzáférése, keresése és a feldolgozás javítása és automatizálása, azért hogy minél
több előnyhöz jussunk ebből az értékes tudásforrásból.
A számítógépek megjelenésével a természetes szövegek nagy mennyiségét tároljuk
digitális formában. A természetesnyelv-feldolgozás (NLP, natural language
processing) az emberi nyelv feldolgozása számítógép segítségével (Jurafsky &
Martin, 2009), ami egy széles terület, sok mindent átfog a beszédfeldolgozástól
kezdve a szemantikáig. Az információkinyerés (IE, Information extraction) a
természetesnyelv-feldolgozás egy fontos területe. Strukturálatlan, vagy félig strukturált dokumentumokból gyűjt ki információkat, amiket strukturált formában tárol
el. Az eseménykinyerés (EE, event extraction) az információkinyerés egy fontos
részfeladata, célja strukturált információ kinyerése olyan eseményekkel kapcsolatban, amelyek strukturálatlan dokumentumokban találhatóak.
Az eseményi információk egyre időszerűbbé váltak sok NLP alkalmazás számára,
mint például a válaszkeresés (Moldovan, Clark, & Harabagiu, 2005), az automatikus összegzés (Mani & Shiffman, 2005), az információ visszakeresés (Alonso,
Gertz, & Baeza-Yates, 2007) és az információkinyerés (Surdeanu, Harabagiu,
Williams, & Aarseth, 2003). A válaszkeresési kutatások (Sauri, Knippen,
Verhagen, & Pustejovsky, 2005) szerint a legtöbb webes kereső kérdés eseményekkel kapcsolatos. Az eseménykinyerést a mindennapok sok területén felhasználják, mint például a politika, pénzügy, gazdaság, kereskedelem, piackutatás, döntéstámogatás, egészségügy. A parlamenti választások, bejelentések, igazgatóváltások,
felvásárlások eseményeket jelölnek. Események generálhatnak kereskedési jelzéseket részvénypiacokon, hiszen a pénzügyi piacok nagyon érzékenyek a fontos
hírekre.
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A dolgozat magyar nyelvű mintapéldáit, ahol lehetett a Szeged Korpuszból vettem
(Csendes, Csirik, & Gyimothy, 2004).
Példa a természetes szövegekben lévő események sorozatára:
De végül is odaértünk, mert jött az egyik osztálytársam apukája kocsival és elvitt
minket.
Ezekből a mondatokból az olvasó újjáalkothatja a következő valóságot: Van egy
esemény (jött), ami megtörtént egy adott időpontban. És egy másik esemény (elvitt), amelyik az első esemény után történt meg. A mondatban először említett
esemény (odaértünk) az előző két esemény után történt meg. Ezek az események
állapotváltozásokat jelentenek a történet szereplői számára. Nagyon értékes lenne,
ha az eseményeket hatékonyan és automatikusan tudnánk detektálni és kinyerni.
Az események detektálásának a feladata az esemény-előfordulások azonosítása a
szövegekben. Esemény előfordulásnak tekintünk minden olyan kifejezést, ami
olyan eseményt vagy állapotot jelöl, amit egy adott időponthoz, vagy intervallumhoz tudunk kapcsolni. A szövegekben lévő események felismerése, analizálása és
hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz időben, fontos a szöveg tartalmának megismerésében.
A szövegekben a legtöbb esemény igékhez kapcsolódik, és az igék általában eseményeket jelölnek. Például: Este, ahogy megbeszéltük, lementünk fürödni. Az
igék és főnévi igenevek közül azonban nem mindegyik tekinthető eseményjelölőnek (például: van, volt, lesz, marad, segédigék), így ezek kiszűrésére külön figyelmet kell fordítani. Például Ebben az évben is oda akartunk menni, de a nyaralót
eladták, így nem jött össze.
Az igéken kívül lehetnek események más szófajú szavak is pl. főnevek, igenevek
stb. Például: A futás után következett a torna negyed órán át, amit még közösen
csináltunk. A főnévi eseményeknek két nagy csoportja van: igéből képzettek
(deverbális) és nem igéből képzettek (nem deverbális). Példa igéből képzett főnevekre: futás, írás. Az igéből képzett főnevek két fő fajtája az események és az
eredmények. Ezeknél a főneveknél gyakori a kétértelműség is. Vannak olyan sza-
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vak (pl. írás), amelyek egyes mondatokban események, másokban pedig eredmények. Például az írás főnév a következő mondatban esemény: Azonban az idő
hamar elszaladt, a várakozás és a felvételi írása közben egyaránt. Viszont a következő mondatban nem esemény, hanem eredmény: Ezután megnéztük a vár alatt
lévő múzeumot, ahol különféle fegyvereket, harci eszközöket, írásokat lehetett látni.
A többértelműség miatt nem elég a szóalak vizsgálata, a szövegkörnyezetet is
elemezni kell.
Az események detektálása mellett egy másik fontos feladat a megtalált események
szerepeinek meghatározása, a szemantikus szerepek címkézése (SRL, Semantic
Role Labeling). Ez a természetesnyelv-feldolgozás azon feladata, ami detektálja
egy mondat predikátumának szemantikus argumentumait és osztályozza ezeket
speciális szerepek szerint. A szemantikus szerepek az események és a résztvevői
közötti logikai kapcsolatok. Az NLP magában foglalja a szövegek struktúrájának
feltérképezését morfológiai, szintaktikai és szemantikai szinteken. A szintaktikai
elemzés mellett fontos a szemantikai összefüggések feltárása is (Carreras, 2005). A
szemantikai információ a lexikai és szintaktikai alkotórészek és a predikátum között lévő kapcsolatokat írja le. Ezen kapcsolatok azonosítása fontos olyan kérdések
megválaszolása szempontjából, mint „Ki?”, „Mit?”, „Hol?”.
Például adott a következő mondat: Észre vettem egy bácsit, aki éppen újságot olvasott és kiflit evett az autójában. Az evett igének itt három szerepe van. Az evés
cselekvője = bácsi, Amit eszik = kifli és Ahol eszik = az autójában.
A szemantikus szerepek meghatározása félúton helyezkedik el a szintaktika és a
szemantika között. Inkább szemantikus feladat, mint a szófajok megállapítása vagy
a szintaktikai elemzés, de kevésbé szemantikai, mint az információkinyerés, vagy a
válaszkeresés. Előző munkák (Christensen, Mausam, & Etzioni, 2010) megmutatták, hogy egy SRL rendszer eredményét felhasználva javíthatjuk számos ilyen
magasabb rendű feladat hatékonyságát.
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Ez a disszertáció a természetes nyelven kifejezett események számítógépes feldolgozásával foglalkozik. Ezen belül az események detektálásával, osztályozásával,
valamint az események szereplőinek azonosításával.

2. Az értekezés eredményei
Az értekezésben elért főbb eredményeket az alábbiakban foglalom össze, felsorolva a hozzájuk kapcsolódó publikációkat is.
Mindhárom fő kutatási résznél kiemelt feladatomnak tekintettem olyan jellemzőcsoportok részletes kidolgozását, amelyek figyelembe veszik a magyar nyelv
sajátosságait. Ezek a morfológiai és a függőségifa-alapú jellemzőcsoportok voltak. Mivel a magyar morfológiailag gazdag nyelv, így a morfológiai jellemzőcsoportra kiemelt figyelmet fordítottam. És mivel a magyar nyelv szabad szórendű és
a függőségi fákkal dolgozó reprezentáció különösen jól használható szabad szórendű nyelvek elemzésére, ezért a függőségifa-alapú jellemzőcsoportot is kiemelten kezeltem. Ezek a jellemzőcsoportok jelentősen hozzájárultak az angol nyelvre
már alkalmazott jellemzők eredményeinek javításához a magyar nyelvű szövegeken.
Mindhárom témánál alkalmaztam a következő forrásokat és módszereket:
 Alkalmazásaimban a Szeged Dependency Treebank (Vincze, Szauter, Almási,
Móra, Alexin, & Csirik, 2010) egy részét használtam fel, a következő területekről: üzleti rövidhírek, szépirodalom, jogi szövegek, újsághírek, fogalmazás. Az
alkalmazás működését megvizsgáltam részkorpuszonként is.
 Rendszereimben a vizsgált főnevek szemantikai jellemzéséhez alkalmaztam a
magyar WordNet-et (Miháltz, és mtsai., 2008), ahol a WordNet hiperním hierarchiájában található szemantikai kapcsolatokat használtam fel. Mivel egy
szóalakhoz több jelentés is tartozhat a WordNet-ben, ezért az egyes jelentések
között egyértelműsítést végeztem a Lesk algoritmussal (Jurafsky & Martin,
2009).
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 Megvizsgáltam porlasztásos méréssel, hogy az egyes jellemzőcsoportok hogyan befolyásolják a gépi tanulórendszer eredményeit.
 Szintaktikai jellemzéshez felhasználtam a függőségifa-alapú reprezentációt.
Ennek során nem csak az igéhez közvetlenül kapcsolódó szavakat vizsgáltam,
hanem a jelölt főnév és a fában tőle távolabbi igék kapcsolatát is (2. és 3. téma).
A morfológiai és a függőségifa-alapú szintaktikai jellemzőcsoportoknak több
témánál is kiemelt szerepe volt, ami azt igazolja, hogy az angol nyelvű szövegekre
már használt jellemzők mellett hasznos olyan jellemzők definiálása is a magyar
nyelvű szövegek elemzésénél, amelyek felhasználják a magyar nyelv sajátosságait.

2.1. Igei és főnévi igenévi események detektálása és osztályozása
természetes nyelvű szövegekben
A szövegekben a legtöbb esemény igékhez kapcsolódik, és az igék általában eseményeket jelölnek, ezért külön foglalkoztam az igei és főnévi igenévi események
azonosításával és osztályozásával (Subecz Z. , 2014). Bemutattam gazdag jellemzőtéren alapuló gépi tanuló megközelítésemet, amely automatikusan képes igei és
főnévi igenévi események detektálására és osztályozására.
A legtöbb munkában csak adott eseményekkel foglalkoznak (például üzleti), vagy
még azon belül is csak kiemelt eseményekkel (például cégfelvásárlás). Én minden
típusú igei és főnévi igenévi esemény detektálásával és osztályozásával foglalkoztam.
A feladatot három részre osztottam. A szövegekben először az egy- és többszavas
főnév + igei és főnévi igenévi kifejezéseket válogattam ki, majd a kiválogatottak
közül detektáltam az eseményeket. A megtalált eseményeket ezután osztályoztam.
Az általam megvalósított megközelítés gépi tanuló módszer alapján detektálja és
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osztályozza az eseményeket, amit szabályalapú módszerrel is kiegészítettem a jogi
korpuszon.
Modellemben gazdag jellemzőtéren alapuló osztályozót használtam a következő
jellemzőcsoportokkal: felszíni, lexikai, morfológiai, szintaktikai (függőségifa-alapú
reprezentáció) és szemantikai (WordNet) jellemzők.
A WordNet jellemzőnél egy külön modellt is készítettem, ami kiválogatja azokat a
synseteket, amelyek alá jellemzően események tartoznak, majd a kiválogatott elemeket felhasználtam a fő osztályozónál. Ugyancsak a WordNet jellemzőnél kipróbáltam a Lesk algoritmus alkalmazásával és anélkül is a modellemet.
Morfológiai elemzéshez felhasználtam még a magyarlanc nyelvészeti programcsomag RFSA morfológiai elemzőjét (Zsibrita, Vincze, & Farkas, 2013).
A morfológiai és a szintaktikai (függőségifa-alapú) jellemzőknél alkalmaztam a
szózsák modellt szócsoportok jellemzésére a következő szócsoportokra: a szó töve
és toldalékai; a kapcsolatok címkéi és a kapcsolatban lévő szavak lemmája a függőségi reprezentációnál.
A detektálásnál megvizsgáltam külön az igékre és külön a főnévi igenevekre.
Domének közötti keresztmérést is végeztem, ennek során a forráskorpuszon tanított modellt értékeltem ki a célkorpuszon. A domének közötti hasonlóságot gráfban
ábrázoltam.
Mérésekkel megvizsgáltam, hogy a korpusz méretének változtatása hogyan befolyásolja az eredményeket.
Az igei események detektálása után osztályoztam azokat. Az osztályozást több
szempont szerint is elvégeztem. Az első csoportnál az igék alapkategóriáit vizsgáltam meg: cselekvés, történés, létezés, állapot. Ezek közül az eseményeknél a cselekvésnek és a történésnek van fő szerepe, így ezt a két kategóriát emeltem ki. Modellemet két kisebb, de még gyakori kategórián is megvizsgáltam: a mozgás és a
kommunikáció kategóriákon.
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Igazoltam a következőket az igei és főnévi igenévi események detektálásánál és
osztályozásánál (1. tézispont):
 Bizonyítottam, hogy ezen a területen a legjobban teljesítő jellemzőcsoportok a
morfológiai, a függőségifa-alapú szintaktikai és a szemantikai csoportok.
 Igazoltam, hogy a szabályalapú módszer alkalmazása a jogi korpuszon javítja a
gépi tanulási rendszer eredményeit.
 Megmutattam, hogy a WordNet jellemzőcsoportnál a Lesk algoritmus alkalmazása javítja az eredményeket.
 Megmutattam, hogy a morfológiai és a szintaktikai (függőségifa-alapú) jellemzőknél a szózsák modellt hatékonyan lehet alkalmazni a következő szócsoportokra: a szó töve és toldalékai; függőségi reprezentációnál a kapcsolatok címkéi és a
kapcsolatban lévő szavak lemmája.
 Igazoltam, hogy a detektálásnál az igékre jobb eredményt ad a modell, mint a
főnévi igenevekre.
 Megmutattam, hogy a detektálás és az osztályozás szempontjából a Fogalmazás, Szépirodalom, Üzleti rövidhírek és az Újsághírek domének hasonlítottak legjobban egymásra, ezektől jelentősen eltért a Jogi domén.
 Bizonyítottam, hogy a Detektálásnál és osztályozásnál is a korpusz méretének
növelése javítja az eredményeket, de a hozzáadott érték folyamatosan csökken.
A tézispontban elért eredményeket a következő publikációkban ismertettem:
(Subecz Z. , 2014), (Subecz & Csák, 2014). Az utóbbi munka társszerzője a nyelvészeti háttér biztosításában vett részt.
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2.2. Főnévi események automatikus detektálása magyar nyelvű
szövegekben függőségifa- és konstituensfa-alapú szintaktikai
reprezentációval és WordNettel
Az igéken kívül lehetnek események más szófajú szavak is pl. főnevek, igenevek
stb. Az igék mellett a főnévi események a leggyakoribbak, ezért a főnévi események detektálásával külön foglalkoztam (általános főnevek és igéből képzett főnevek) (Subecz Z. , 2016).
Bemutattam gazdag jellemzőtéren alapuló gépi tanuló megközelítésemet, amely
automatikusan

képes

főnévi

események

detektálására

függőségifa-

és

konstituensfa-alapú reprezentáció és WordNet alkalmazásával.
Modellemben gazdag jellemzőtéren alapuló osztályozót használtam a következő
jellemzőcsoportokkal: felszíni, morfológiai, függőségifa-alapú, konstituensfaalapú, szemantikai (WordNet), szózsák, lista és kombinált jellemzők.
A főnévi események detektálásához Névelem-felismerő alkalmazást (Szarvas,
Farkas, & Kocsor, 2006) is implementáltam.
Szintaktikai jellemzéshez függőségifa- és konstituensfa-alapú reprezentációt is
alkalmaztam és azok hatékonyságát összehasonlítottam.
Modellem teljesítményét megvizsgáltam az igéből képzett főnévi eseményekre és a
nem igéből képzett főnévi eseményekre is.
A feladathoz több jellemző esetén felhasználtam a szózsák modellt szócsoportok
jellemzéséhez.
A morfológiai elemzéshez két morfológiai elemzőt használtam fel. Két adatbányászati algoritmust implementáltam és hasonlítottam össze (Döntési fa, SVM).
Megvizsgáltam, hogy a jelöltek csoportosításával vagy anélkül lehet jobb eredményeket elérni.
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Az alapjellemzők mellé a következő kiegészítő módszereket is alkalmaztam, amelyek javították az eredményeket: jelöltek csoportosítása; jellemzők súlyozása.
Bizonyítottam a következőket a főnévi események detektálásánál (2. tézispont):
 Igazoltam, hogy a legjobban teljesítő jellemzőcsoportok a szemantikai és a szózsák csoportok.
 Megmutattam, hogy ezen a területen a szózsák modellt hatékonyan lehet alkalmazni a következő szócsoportok esetében: egy részfa tokenei; az elemzőfában két csomópont közötti tokenek; a WordNet hiperním hierarchiájában két
synset közötti synsetek; a jelöltek környezetében lévő szavak a mondatban.
 Igazoltam, hogy ezen a területen jobb eredményt lehet elérni a függőségifaalapú szintaktikai reprezentáció használatával, mint a konstituensfa-alapú reprezentáció használatával.
 Bizonyítottam, hogy ha a főnévi események detektálását a jelöltek csoportosításával végezzük el, akkor jobb eredményeket lehet elérni, mintha egy csoportban
kezelnénk minden jelöltet.
A tézispontban elért eredményeket a következő publikációkban ismertettem:
(Subecz Z. , 2016), (Subecz Z. , 2017a), (Subecz Z. , 2017b).

2.3 Események szemantikus szerepeinek automatikus címkézése
Az események detektálása mellett fontos azok szemantikus kapcsolatainak, szemantikus szerepeinek megtalálása is (szemantikus szerepek címkézése). Az események és azok szemantikus szerepeinek detektálását a természetesnyelv-feldolgozás
sok területén lehet hasznosítani, például az összegzéskészítés, gépi fordítás és a
válasz-keresés területein.
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Ismertettem gazdag jellemzőtéren alapuló gépi tanuló megközelítésemet, amely
automatikusan képes események szemantikus szerepeinek (Subecz Z. , 2015a). Az
igei és főnévi igenévi célszavak szerepeit kerestem.
A szemantikus szerepek címkézése területén a vállalati vásárlások, tulajdonváltozások és a tőzsdei hírek kereteit vizsgáltam, mindkét esetben több doménspecifikus szerepet címkéztem (5 és 8 szerep az egyes keretek esetén).
Modellemben gazdag jellemzőtéren alapuló osztályozót használtam a következő
jellemzőcsoportokkal: felszíni, morfológiai, szintaktikai (függőségifa-alapú reprezentáció) és szemantikai (WordNet) jellemzők.
A WordNet jellemzőcsoportnál a modellt kipróbáltam a Lesk algoritmus alkalmazásával és nélküle is.
A szózsák modellt alkalmaztam a morfológiai, szintaktikai és szemantikai jellemzőknél a következő szócsoportokra: szótő és toldalékok; egy részfa tokenei; az
elemzőfában két csomópont közötti tokenek; a WordNet hipernim hierarchiájában
két synset közötti synsetek.
A szerepek a legegyszerűbb esetekben a célszó szintaktikai kapcsolatai voltak, de
voltak ettől eltérő esetek is. Megvizsgáltam a modell eredményét arra az esetre, ha
csak azokkal a jelöltekkel foglalkozok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a célszóhoz az elemzőfában.
A vásárlásokkal kapcsolatos kereten belül megvizsgáltam modellem teljesítményét
a célszavak vevő-centrikus és eladó-centrikus csoportokra bontása esetén is.
Az osztályozás szempontjából jelentéktelen (kis számban előforduló) jellemzőelőfordulásokat kihagytam az osztályozásnál, ezzel csökkentettem a vektortér méretét. Megvizsgáltam, hogy ennek a kihagyásnak milyen hatása van az eredményekre.
Megvizsgáltam, hogy az egyes doméneken melyik szerepeket lehet legeredményesebben meghatározni.
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Igazoltam a következőt az események szemantikus szerepeinek címkézésénél
(3. tézispont):
 Megmutattam, hogy az Igei események célszavaihoz hatékonyan lehet szerepeket keresni gépi tanulásos módszerekkel.
 Bizonyítottam, hogy ezen a területen a legjobban teljesítő jellemzőcsoport a
szintaktikai és a morfológiai elemzés csoport, ezeknek a csoportoknak minden
vizsgált szerepre pozitív hatása van.
 Igazoltam, hogy ezek mellett a szemantikai jellemzők használata is a legtöbb
esetben javítja az eredményeket, ezért a WordNet használata javasolt ezen a
területen is.
 Bizonyítottam, hogy a WordNet jellemzőcsoportnál a Lesk algoritmus alkalmazása javítja az eredményeket.
 Igazoltam, hogy a szózsák modell alkalmazása a morfológiai, a szintaktikai
(függőségifa-alapú) és a szemantikai jellemzőknél javítja az eredményeket a következő jellemzőcsoportokra: szótő és toldalékok; egy részfa tokenei; az elemzőfában két csomópont közötti tokenek; a WordNet hipernim hierarchiájában két
synset közötti synsetek.
 Megmutattam, hogy jobb eredményeket érek el, ha az elemzőfában a célszótól
távolabbi jelöltekkel is foglalkozok a tanításnál és kiértékelésnél.
 Bizonyítottam, hogy ezen a területen, ha a kis előfordulású jellemző-eseteket
elhagyjuk az osztályozó kialakításánál, akkor jobb eredményeket kapunk.
 Igazoltam, hogy a vállalati vásárlások doménen a vizsgált szerepek közül az Ár
és az Áru szerepeket, a tőzsdei rövidhírek doménen az Ár és az Elmozdulás-irány
szerepeket lehet legeredményesebben meghatározni.
A tézispontban elért eredményeket a következő publikációkban ismertettem:
(Subecz Z. , 2015a), (Subecz Z. , 2015b).
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A publikációk és a fentiekben ismertetett tézispontok közti kapcsolatot az 1. táblázat szemlélteti.

MSZNY

2014

TSD
MSZNY
ICIST
Informatics

2014
2017
2016
2017

Subecz Z.
et al., 2014a
Subecz Z., 2014b
Subecz Z., 2017
Subecz Z., 2016
Subecz Z., 2017b

MSZNY
TSD

2015
2015

Subecz Z., 2015a
Subecz Z., 2015b

Tézispontok
1
2
3
•
•

•

•
•
•
•
•

2.5. Összegzés és jövőbeli tervek
Az értekezésben események detektálásával, osztályozásával és szemantikus szerepeik címkézésével foglalkoztam. Módszereimnél törekedtem a gazdag jellemzőtér
alkalmazására, ahol sok fajta jellemzőt teszteltem és hasonlítottam össze. Kiemelt
feladatomnak tekintettem olyan jellemzőcsoportok részletes kidolgozását, amelyek
figyelembe veszik a magyar nyelv sajátosságait. A legfontosabb eredményeimet
a következő pontokban összegzem:


események detektálására, osztályozására és szemantikus szerepeik címkézésére
sikeresen alkalmaztam felügyelt gépi tanuláson alapuló megközelítéseket;



szövegek eseményeinek különböző fontos részei automatikusan kinyerhetőek
gépi tanulásos módszerekkel;



az angol nyelvű szövegekre már használt jellemzők mellett hasznos olyan jellemzők definiálása is a magyar nyelvű szövegek elemzésénél, amelyek felhasználják a magyar nyelv sajátosságait; ezek a morfológiai és a függőségifa-alapú
szintaktikai jellemzőcsoportok;



13
események detektálására, osztályozására és szemantikus szerepeik címkézésére
a morfológiai és szintaktikai jellemzők mellett a szemantikát is érdemes felhasználni



a szózsák modellt érdemes alkalmazni szócsoportok jellemzésére speciális
területeken is, például a következő esetekben: egy részfa tokenei; az elemzőfában két csomópont közötti tokenek; a WordNet hiperním hierarchijában két
synset közötti synsetek; a jelöltek környezetében lévő szavak a mondatban;



a jelöltek megfelelő csoportosítása, elő-feldolgozása javítja az osztályozás
eredményeit;



A WordNet jellemzőcsoportnál a Lesk algoritmus alkalmazása javítja az eredményeket.



A szabályalapú módszer alkalmazása sok esetben javítja a gépi tanulási rendszer eredményeit.



eseményekkel kapcsolatos információkinyerésnél a korpusz méretének növelése javítja az eredményeket, de a hozzáadott érték folyamatosan csökken;

Az eseményi információk kinyerése egyre időszerűbbé vált sok NLP alkalmazás
számára, mint például a válaszkeresés, az automatikus összegzés, az információ
vissza-keresés és az információkinyerés. A válaszkeresési kutatások szerint a legtöbb webes kereső kérdés eseményekkel kapcsolatos. Az automatikus összegzés
szintén igényli az eseményinformációkat, felhasználva az események egymáshoz
viszonyított sorrendjét.
A jövőben szeretném rendszereimet továbbfejleszteni az egyes jellemzők hatásainak részletesebb elemzésével, valamint azokat kidolgozni a magyartól eltérő más
nyelvek esetére is, nyelv-specifikus jellemzők megvalósításával. Emellett szeretném a jellemzőket általánosítani, hogy rendszerem alkalmas legyen nyelvfüggetlen eseményi információkinyerésre is. Továbbá tervezem az eseménydetektáló, eseményosztályozó és a szerepfelismerő alrendszerek összekapcsolását egy
összetett rendszerbe.
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Véleményem szerint az értekezésben ismertetett módszereim, amelyeket az események detektálására, osztályozására és szemantikus szerepeik címkézésére dolgoztam ki, jól hasznosíthatóak más számítógépes nyelvészeti feladat megoldása során
is.
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