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1. Bevezetés 

Ez a rövid összefoglaló ismerteti a szerző tevékenységét és eredményéit a gépi tanuló algoritmusokkal és 

gyakorlati alkalmazasaikkal kapcsolatban. Л terület a mesterséges intelligencia tárgykörébe tartozó a — á g . 

A tanuló algoritmusok a számítógepek olyan aikaimazasat jelennie, amelyben a tanulás kcnessegevel nameflcezó 

szamitógepes rendszerek modositam tudják saját működésüket а naevrtaiar során nyert tapasztalamé alapján. Az 

altalános célú tanuló algoritmusos egy <ezden hijjotézis valammt tremng pddák téihasznaiásaval javitoa és а 

példákkal konzisztens hiDotenseket kepesek előállítani. Néhány fontos allraim*Ta«i területük az adarbánytszsh a 

biotnformanka es a termeszetesnyelv-fddolgozas. A szerző kutatasi tevekenysege alapvetően a harmadik hdyea 

említett területre. a termeszetesnydv.feidolgozasia irányul. Л dolgozat szamoa veszi az elért tudományt* 

eredmenyert nehany speciális m meszelés nyeivi feladattal Vajv-eolatban 

Egy termeszetes nydv milliós nagyságrendben tartalmaz szavakat. Ragozó (aggiutmaló) nydvek 

mmt amilyen a magyar is, a sok rag es jd mian a különböző szoaiakok szama dérben a 10 milliót is. Az áoa 

szöveg megerrésehez а kulcs az ósszeiüggések es a nyelvi szerkezetek eiemzese. ameiy feihasznalja a szavak 

morfo-szmtaknkai atmbunimait Az Internet elterjedésével a mmdenld által könnyen eiétbetó iron цДvígul. 

információ mennyisege dramai módon növekedett. Ennek a heterogen, soknydvü anyagnaic a bánnüyai kis 

mértékű rendezése. fddolgtxzasa. kivonatolása is nagy fontosságú, ezert került a tennészctesnydv-fddoigoeÉe a 

tudományos érdeklődés kózenponqába. A termeszetesnyeiv-feldoigozashoz szorosan kapcsolódnak a 

beszedfeiismeresset foglalkazo kuatasok. A tanuló algoritmusok hatékonyan alkalmazhatok például a. 

beszedfelismeresben. a szófaji egyértelműsítésben. vagy a névszói szerkezetek kijelöléseben. 

A doktori dolgozatban ismertetésre kerül egy a szerző által iálejieszietr IMPUT interaktív taonjó 

algontmus. amelyet később a szerző es munkatársai sikeresen alkalmazok tanulási problémák megoldása sonn. 

A termeszetes nyelvekhez kózd álló ukaimarn« voit, a magyar maganhangzok felismerésére ^tgytA 

szaoaivrendszer tanulása. A szerző ezen fdül kidolgozott egy eijárast a termeszetes nydvi tgytrtcanótilrn 

probléma tanuló programokkal tórtenó megoldásara. Az eljárás lehemseget nyújt a tanulási pddák L 

nagyobb mettekü növelésére azaital. hogy egymástól függetlenül megoidhato kisebb felaaamkat hoz léire. A 

tovabbiaxban a szerző es muusatarsai egy szainni tokent tartalmazó magyar tréning fcihasznalásivai 

teszteltek a mooszert A termeszetes nvavi interfésze* annbuaim nyelvtannal történő sjiecmkacioiár vtsgalvaa 

szerző kifalesztett egy módszert а stanims szemantikai modul leírására, illetve a technológia telhaanaiáaa is. 

került egy angol nvdvü. geometriai szenceszresexet taroogaxo termeszetes nyeivi tnterresz iétrenozasanaL 

2. Szabályalapú gépi tanulási módszerek 

Ebben a fejezetben a szabaivaiapu tamiió algontmusokkai kapcsolatos fogalmak definíciót. áletve az szerztt 

kutató munkaja során aikaimazoa egyes szabályaiajiu tanuló algontmusok ismertetésé található A szabdyaiapÉ* 

rendszerek egy fonms osztályt aikomas a tamiió algontmusok között. Elten epésüket előnyösen betdyiadj*. 

hogy a bennük alkalmazott szabaivoic az emoer szamara közvetlenül olvashatok es megenhemk. HiuhtykÚK 

szosas megemlíteni. hogy az ilyen tmusú rendszerek létrehozza nem teljesen aiimmankus. iletve. hogy a. 

•maian pontosság is SOK tsemen rosszaoo mint peidáui A ncuraiis-halózamson aiaouió modszerekkd elére 

eredmenyes. л szabálvaiaou tanuló algontmusok közül bemuraosra kerülnek az ID3. a FOIL, a Cnilm. a Progoi 

es a SPECTRE aigommusos. Л krvalaszma rendszeres mind kapcsoiódnaK a szerző tevekenysegebez. 

Az ID3 aigonimusi az ausztrál Oumian о un likai ta 1986-ban [QuinS6j. Később ennex felhn iinlítavai 

keszitette el munkaiarsaival а С 45 camuo renoszett [Quin93]. Az ÍD3 algontmus Gűntesi iák tanuiasara tmlgal 

A döntési fák tekmihetók a diszkrét változó kon értelmezett diszkrét értékű tüggvenvex egy itmr/nnn u sai иг 

Később az LD3 algonmmst knencsziettek folytonos armbünim etn-krare [Fay92j. Л oómesi fák "imnasasrr egy 

nolazaman megadiuk az ismereden lüggvenv erteket nehánv oonrnan. majd a tanuló algontmus teladaz egy 

olyan dúntcsi fa eikcszitese. ameiv a cabiázaman megadna helyesen az oa megadón errekeket waumja Ja. Ax 

ÍD3 aigontmusnas ашез szükségé kezoen döntési fára. minden esetben egy teljesen uj tat készít a oernna» 

adacos iüggvenyeben. 

2.1. Definíció |Mit97J: Fogatom nqinárwit nevezzük az oivan ramnási feladatot ameivben a feladat egy logikai 

( boolean I eitekú tüggvenv megtanulása az input es oumut értékesét tartalmazó pddák alapján. 

I 



Л jormaus oguuoan mar regota .smert и egyszerű .ogixai vaitozoitat es logikai művelete*et es, 'zagy, 
lagaoas, implikáció, ekvivalencia) tartalmazó fomtulák osztalya. Ezeket a fotmuiákat propoztcwknaiс nevezik, a 
eu tatás i rcrUlctct pedig propozicionális lomhának. А ГОЗ eredményéként kzoott föntest rak könnyen 
átalakíthatok ekvivalens Jut-mttkor' jellegű szabályokká, crmirr az tD3 a szabályaiapu tanuló rendszerek 
csooornaba tartozik. Mivel ezek a szabaiyok propozictok is, ezen az ЮЗ ajgonnnus tulajdonkeppen egy 
propoztciős formula umuiá algononus, vagy rövidebben propozicionális tanuló algoritmus [Lav9kl. 

Л logikai nyelv hierarchia szerint a prepozíciók azonosa* a Q-ad rendű logikai nydwei leírható 
formulákkal. .Az elsőrendű logikában bevezetésre kerűJó kvamorok, predilrámmok es űlggvenyszmabóhimok 
kőverkezteben az elsőrendű logikai formulák leíró ereje ugrásszerűen megnő. Л gyakorlati alkalmazások 
szempontjából az elsőrendű formuláknak kimagasló jelentőségűk van. mrvei a vaiósagoan eiöfrxduió 
törvényszerűségek, jelessegek sok esetben jól modellezhetők elsőrendű elmeletekkel. .Az elsőrendű logikára 
szokás preaikanimxaikumsicent is hivatkozni. Az ilyen formulák tanulását pedig predikátum tanulásnak 
(predicate learning), elsőrendű tanulásnak ífirst order learning), vagy relációs tanulásnak ( relational learning) 
nevezm. A továbbiakban bemtirarasra kerülő tanuló ligonnnnsokat mar tmnd elsőrendű logikai formulák 
tanulásain fejlesztették ki. A logikai programo* tanulását ILP-nek (Inducnve Logic Programming) nevezik 

A logikai programozásban egy prrmlrantm elvben kebeleképpen deTTnialharo: tényállítások (bosszú) 
sorozata vaj - ez az atenztonáiis definíció. Illetve klózokkai annt intencionális definíciónak nevezne*. Atmkor 
egy Prolog program, azon beiül egy predikátum tanulást feladatot összeállítunk, akkor rendszáma a rzrmlési 
példák halmaza tényállítások egy sorozata. Úgy la ki lehet fqenn a feladatot, hogy adott egy extenzmoális 
definíció és keressük a vele leginkább megegyező intenzranalis definíciót. A tanuló algorimmaok 
usooortostthato* az alapján, hogy igénybe veszik-e egy tanar < bölcs Y segítséget. Ha nem, akkor az aiguuiuua 
egyszerre megkaphatja az összes (pozitív a negatív) példát majd azokon dolgozik. .Az tlyen algoritmusokat 
empirikus tanuló algoritmusnak nevezik [LaMWl. Intendant algoritmusok esetben egy bölcs egyénként adja meg 
a tanulást példákat a pozitivokat és a negatívokat felvaltva. Az ilyen algoritmusoknak szamara eiöoyös. hogy a 
több ni<nrr*ч pontokon javaslatokat kérhetnek a bölcstől a folytatás iranyár Illetően. 

11. ÍLP tanulási módszerek 

22. Definíció [Lav94|: Elsőrendű logika kűrebe tartózó alaológalmalc 
a.) elsőrendű abc. Az elsőrendű abc hamm véges halmaznól álk a valtozok. a iàjggvenvszamooiumok és a 
nredikammoK halmazaboL .Az utóbbi kettő elemei rongáltok azaz mmden rüggverrv es premkánmr 
sztmoolumnoz tartozik egy aruás ettek, amely a lebetseges argumentumai* számát jelöli. A 0 antasu rüggveny 
azimOolumokat nevezzük копзапзокпак. 
b.) term. Minden vaitozo és konstans term. Ezeken kívül mmden esetben ha fin egy n antasu rüggveny 
tzimooium es í,. t., _ termek, akkor az fit,, t>, _ t.) Is term. 
c.) ают. Mmden esetben, ha p/m egy m antasu predikátum szimbólum es f,t Is —. tennék, akkor a pit,, ts . 

atom. A vaitozo nélküli atom neve temaüitás ( fáct). 
d.) literal. Egy atomot vagy annak a negaltját literaina* nevezik. A kettő kúzútt külöaiaseger lehet tenmt parsxrr 
literal az atom, neganv literal a negált atom nevet 
e.) klóz. Literalok egy nalmaza például (Li, Lb ~Lu Ez alatt a következő logikai formulát kell utiiii 
Vr,ttr..., hx, (Li V Li V -L, V —Ls V Az L(, _ . Lf literaiokban előforduló összes vaitozo a 1 kvantumi 
I bármely) le van kötve: Ez a formula ekvivalais a (Lt v L, L, a L a L i ) fomaiiávaL Eaneka 
elemese az. hogy nunden esetően. amikor a jobb oidalon ailó Li л-Li л L, kifejezés igaz. abból következik, 
hogy az Li v Li kiléjezes ts igaz. Az Li л L. л Ц kifejezest a klóz törzsének az Li v Li kifejezési a klóz/éjének 
hívjak. 

f.) Hansklóc. A legfeljebb egy pozibv literait tartalmazó klóz. Ez tartalmazza azt az esetet, annkor a klóz 1 
pozinv literait tartalmaz I ez a définit klózj. egyeben pozmv literalt sem tartalmaz lenne* a neve aeiimt cei/goai)_ 
На а klóz csak egyeben oozmv literait tartalmaz, akkor azt egyseg (umt) kióznak nevezik. 

g.) iProiogj program kiás. .Amennyiben a formula Vx, éx.._Yx, (H «—Li A _ л L«) alakú, ám mmoen U illeni 
vagy egy atom. vagy egy atom negalpa. Az mateke lehet Dis M klóz). 
h.) Normal <Prolog) program. Program kiózok egy halmara 
i.) Preaikanim definíció. Program kiózok egy hiima7a. ameiyeknex a tejében ugyanaz a orerukantm rai»4i««n 

•Az angoí nyelvű szazirooajofiman ezt a szemem oraclemes. magyarul bólanex nevezik. 



A tanulási folyamatban iltaiában rendelkezésre áll háttértudás. A háttértudás olyan predikátum deömdók 
sorozata, amelyek összefoglalják az adott proolémahoz tartózó szükséges ismereteket es fethasznaihaiok a 
tanuláshoz. .Az 1LP rendszerekben Prolog program klózok tanulása folyik. A klóz feje ismert, oa а megtamiandó 
predikátum áll. az antasának megfelelő számú különböző valtozóvaL A feladat a klóz törzsében szereplő 
literalok meghatarozasa. A klóz tőrzseben a háttér tudásban szereplő predikátumok fordulhatnak elő, illetve 
rekurzív szabaly eseten maga a megtanulandó predikátum. 

2J. Definíció: tAmagaba foglalás ( Asubsumpnon) [Lavóá]: А с klózt 0-magába foglalja а с ' klóz. ha létezik egy 

olyan 9heiyettesites. hogy i c í g c ' , azaz a 9helyettesiles után az eredményül kapott minden literal szerepelni 

fog а с klózoan. A klóz ebben a definícióban liteialok halmaza. Például a 

c : lánya(X, Y) «- szü lő je(Y, X). 

klózt £magaba foglalja az alábbi c' klóz, a 9" áXhelyenesitessei 

" с ' : lánya(X, Y) <- szülő je(Y, X), nő(Y). 

Ez a definíció bevezet a klózokon egy rendezést aim az általánossággal függ össze. Definíció szerek а e 

klóz legalább olyan altalános mint a c 'klózfc S с j , ha а с klózt (Amagaoa foglalja а с'. А с klóz általánosabb, 

mint ac'(c<c"), haa cSc ' teljesül, deac 'Sc nem teljesüL Ekkor i c i c ' klóz nW/hmnhf ac'Udzac 

kióz speaaiizaew/a (specialis esetei. .Amennyiben с Sc', akkor с с ' is teljesül. >c->c' tdjesúléseból vsaant 

nem következik, hogy с S с ' [Plot7I ]. 

A fenn definíciónak megfelelően a klóz jobb oldalához tőrténó literal hozzaadás egy spectalizádi. Az 
általánosujl a speciálisig stratégia soran az elsőrendű formulák szmtarisa kijelöli az adott klánból 9 
hetyeaesuessei kapham soectálisabb klórokat. A literal bozzaaoás egy különösen kritikus léoes. mert ekkor a 
keresesi tá hirtelen kiszeiesedik amiatt, hogy a klózok jobb oldalán elvben tetszőleges számú, azonos vagy 
különböző predikátumot tartalmazó literal állhat. A gyakorlan feladatok soran cclszofinek tnuQficozott la i útit oi 
a tanuló algononusoitba egy lenetóseget arra. hogy korlátozásokat lehessen megadni a jobb oldalon alló limiok 
szamara es predikátumara. .Az ilyen megszontasotcat nyelvi megszorításnak < language bias) neveik. 

—1.2. A FOIL tanuló algontmus 

Ha az ЮЗ (vagy а С -l_S) tanuló algoritmussal megkisemljük megtanulni a totcousagi kapcsutamlrar. prktánl 
a lánya/ 2 relációt, aatkor a megtanult prepozíciók ehhez hasonlók lesznek: 

1£ !ap]ajseve, * Ferenc) л (nót - igaz) л (neve, - Ferenc) uően lánya - igaz 

i f !ap]a_-.evet » Lajos) л (nói - igaz) л ínevei » Lajos) itten iánya » igax 

Ha növeljük a tréning adatok m m i a megtanult formulák szama egyre róni fog, egyre kevésbe-
ittddmhetó szabályrendszert kaphanmlr. amely természetesén eivileg egyre poarosaoöan leríja a kívánt mármr 
A orooozicionaiis rendszeres azonoan sohasem lesznek keoesex egyetlen zart formnlában kifétezm a i»1 gint lilt 
Elsórenttű tanuló programon eseten azt reméljük. hogy a megtanult szabaly a következő lesz 

YXVY apjjaíY. XI , nó(Y) -» l ánya lX , Y) . 

A legelső elsőrendű tanuió algoritmusok egyike volt a FOIL [Quin/Ol, amely az ID3-ai is kiírj к nu'» 
Qumlan es rmmiraiaisai nevéhez tüzödik. A FOIL pozmv es neganv példák sorozarat kapja meg untaként. 
Amennyiben van. ugy hanertudás is megadham extenzionalls fortnaban. azaz tenyek sorozamoent. .Az algtaniiw«. 
a szegy emails iefeoes modszerer hasznai ja valamint az altaiánosml a speciálisig stmrgrat 

A FOIL a legjoob literal kivaiasziasahoz egy nyeresegfilggvenvt hasznai A Fodjjam tUggveiiyudc két 
vaitozoia van. az L az új literaL az R az eddig mar megnatamzott szabalv. .Az R' szaoaiv ugy kannam meg; hogy 
az R szaoalyhoz nozzaiilesztiük az L iiteralL Az R es az R' zzanaivosban szereplő valtnzogat a FOIL az öesirs. 
lehetseges modon ieköfi. egy lekötést pozmvnak nevezne*, ha a klóz feje - amely a iekótes nun mar vaérao 
mentes tény lesz - a pozmv példák között explicit modon eiófordnL Az összes többi esetben a iekőtes uegaiit 
(ha a icny a neganv Dcidák között fordul eió. vagy ha sem a oozmv sem a neganv peidák kőzött nem forrni eió). 
Az R szaoaiv szenna pozmv ekűteseg szama рл a neganv lekőtesek szama n*. az R" szaoáiy pozmv 
lekötésemet szama pt, a neganvogé nr. A t parameter az R szaoaiv otyan pozmv iekötesemac а s7ama amelyek. 



az R' tzaoaivoan is poanv ieicötesek maradnak. Ha az R' szabalyban új valtozo jelenik meg, akkor azt az 

összehasonlításban aem veszik rigyelcmoe. 

2.1.3. A Chiílin tanuló algoritmus 

A ChiUin tanuló algoritmus Zelle és Mooney nevéhez fűződik [Zel94], A Texas egyetem kutatói egy 

kombinált szabály keresesi stratégiát valósítottak meg, ameiy az általánostól a speciálisig es a specidlisml az 

altalánosig - az ó szobasznalaiukkai élve feíüiről-leíele (top-down) és aiulrol-felfelé ibonom-up) - módszert is 

basznál a tanulás során. A ChiUin tekmtbetó több mar meglévő rendszer basznos komoináctójának. Az aiuirói-

felfelé (speciálistól az általános felé) stratégia alapvetően a GOLEM [MuggSO], a felülrol-lefeié stratégia pedig a 

FOIL [Quin90] tanuló algoritmus egy jelentősebb tovabbfqlesztese. 

A Chdlin tanuló algoritmus a termeszetes nyelvi aikaimazasai miatt szerepei a dolgozatban. Készítői egy 

rermeszetes nyelvi intenész szmtnkTilnis szabályainak lanuiásara 'ia*zr.altsl л tenncszetes nyelvi mtezteszek 

egy mas modon történő előállításával a dolgozat 4.3. Fejezete foglalkozik majd. A Chiliül rendszer a tanuló 

algoritmusok közöd is emütesre méltó, tóbb érdekes tulajdonsággal rendelkezik: pL új predikátumot hoz létre 

szükség eseten. 

2.1.4. A Progol tanuló algoritmus 

A Progol (Mugg95] tanuló algoritmust Muggleton es munkatársai fejlesztenék Id a Yorki Egyetemen. A 

rendszer a korábbi CIGOL (MuggéSl, és a GOLEM [MuggdOl tanuló algontmusok egy továbbfejlesztései Az 

előzőkhöz hasonlóan a pozmv példák közül véledenszerúen kivalasztod párok általánositásaval tanul újabb 

klózokae Míg azonoan az Indukcióra a CIGOL az id nem ismerteted inverz raolúadt. a GOLEM m i l u e az 

rigg transzformációt, továbbá a Chlllln a Ploddn aital bevezeted Igg transzformációt [P!o<70] alkalmazta, addig a 

Progolban az mverz iogíJcai tóveixezmenv Iinverse entailment) transzformációt hasznaitak. A nyelvi 

megszorítások segítségévéi szűkíthető az a keresési tér amelvben a tanuló a lgor i tmus mozog, amikor egy ujabb 

hipotézist keres. Л Progol rendszer keszitesexcr liueuii/tar egy a nyelvi tdtetd lenasat lehetővé tevó wbmlrb 

amelyet dejimz mod nyesvnee neveznek. Л Progol rendszert a szerző a szo táti egyeneimúsitesi probléma 

megoldása soran fethasznaita. ezen terült be az ismertetese a dolgozatba. 

A SPECTRE [Bos94) tanuló algormnus kiréjlesztes a svéd Bosirönt nevéhez fűződik. Ez a tanuló 

algoritmus jeiemós mertekben különoóztk az eodlgtexben látod aigontmusniooL Ez ugyanis egy aodsikm taxmió 

aigorttmus. amely egy kezoeb bmotezis araiakttasaval uroomi meg lonzssztats vegeredmenynez rtjume Az 

algommus szamara megengeded műveletek a Időz törlés és az imtolding transzformáció. .Az algiaiuuua 

feltételezi azt is. bogy a kezneu bmotezis induláskor nunden pozmv példát lefed. A tamiló program idadala az. 

hogy a hmoiezist ugy soecializalia. hogy az egyre kevesebb negurv példát fedjen le. A tanuló algoritmus akkor 

all meg, ha a hipotézis mar Konzisztens, azaz egyetlen negatív pddát sem fed mar le. A SPECTRE т щ Ь т 

szorosan •caocsoiooik a szerző aital kifdleszteo es a j . FqezetOen síuciteiesie kerülő IMPUT unmió 

ugonmnisnoz. .AZ IMPUT egyes eiemet a SPECTRE algoritmusban nasznalt megxózdltesex alapján vmmMrir 

Л SPECTRE tanuló aigonnnus ugy sneciailzaiiá a уппои'ту hiDotezist a pozmv es a neganv pddáknaic 

megfelelően, hogy ket kitünteted program xlóz transztotmaciot " b i m w iz un. imroiamg transztonmcaoc és a 

dót tóriést. Л bemuaiasra terülő IMPUT módszer ennex az aigontmusnax egy modonioa változata, ameiy az 

IDTS algoritmikus aibaxereso I algorithmic aeouggwg) algoritmus es a SPECTRE kommnacioiáuax 'ermmetó. 

.Az IMPUT rendszer legfontosaob ódete a kővetkezó: a Prolog ptugiauiuoi ki kell válaszom azt a 

program klóze amervre .ilkaimaznix az untoiding transziотпитое Mig a SPECTRE [Bos94j az i " . a 

övezetesben nasznalt program időzi választja ke addig az IMPUT az IDTS algoritmikus помета» 

algoritmussal megxaest а rossz, azaz а hibáéit valóban felelős program doze es axra sain ж vegnr а 

trans/1 ut u lanoL 

Z1.5. A SPECTRE tanuló algoritmus 

3. Az IMPUT algoritmus 
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Л bemuratasia icenlló IMPUT algoritmus a Uralma« egy kezdeti hipotézis több predikátumának inunkáv 
revíziójára. Alapvetően két részből ait az DOTS aigontmikus hibakereső módszerből [Hor931, [Kók94] és a 

SPECTRE algoritmusból. .Az alapötlete az. bogy a SPECTRE algoritmust kibővítve egy interaktiv hibakereső 

módszerrel a speciaiizaaó mmósegeben javulás erbetó eL Az IDTS módszer Shapuo ereden algocmnikns 

hibakereső modszerenek [Shap&] egy modosnasa, amely futása során kevesebb kérdést kell. hogy fdtegyen a 

bölcsnek. Ha egy eljáráshívás során kapott eredmeny helyessége kikövetkeztethető egy CPM (Categoty-Pirhlion 

testing Method) konfigurációból, akkor azt a kérdést a rendszer nem teszi fd. További előnye az IDTS 

módszernek, hogy csak az eredmeny szempontjából releváns futási útvonalai vizsgálja. 

.Az IMPUT Í5 törekvése, hogy az unfolding transzformációnak aláverni kívánt klóz megkeresése kuka 
fontosságú a spcciaiizknó folyamatanak hatékonysága szempontjából. Amennyiben az aimaalis hipotézis lefed 
egy neganv példát, akkor feltevés szermt létezik legalább egy olyan klóz. amely felelős ezert. Amikor az IDTS 
azonosltja a klózt, az törlésre keriiL .Amennyiben egy pozitív pdda levezetéséhez az éppen törölt klóz mégis 
szükséges, akkor egy umblding transzformációt bajt rajra végre, majd a transzfbrmáadvai kapott raobau 
klózokat a kezdeti hipotézishez hozzaadja. 

A Prolog programok egy speciális osztályát alkotják a formális nyelvekhez készített elemzők. A. 
leggyakrabban hasznait eszköz az ilyen programok írásához a DCG (Definite Cl*™«- Grammar) formáimmá 
[РегЗО]. A DCG megengedi nemcsak a formális nyelvi áfirasi szabaiyok. hanem változók (annbóenok) 
hasznalatai is a Prolog nyeivben. Az IMPUT rtadszer kepes DCG szabályok specralizáiásaia is. így képes lebet 
termeszeim vagy formális nyelvek vrmt*Trt«*n«ir tanulására, mmt például az EKG hullámok vagy más baoeb 
biológiai hullámok nyelvtana [Kók9T). 

3.1. Fogalmak, definíciók és elmelen háxxér 

A következőkben röviden isincurtesic kerülnek a fejezetben használt fogalmak. valamint az IMPUT 
algoritmus etkeszitesehez feihasznalt komponense*. 

3.1.1. Definíciók 

Legyen ? program klózok egy Haimar* Amennyiben a P program lefed egy e neganv példát és a 

levezeteseben azueucl a pt e P klóz. azonosa ez pi nem szcituel egyetlen pazmv példa levezetéséből som 

akkor a p, klóz tőiólhetó a P programóóL Ha a kezdeu hiDoimsóen eredetileg üyea eihagynaio kJóznk már 

nincsenek, akkor ujabbak kapnatok az unrbiding transzrormacio segusegevd. 

3J . Definíció: Levezetes [Lloy93]: legyen G, egy cd (goal) klóz. Gp <- A t. _ A , A, vaíammt См egy 

program klóz См'. A <— B,. _ 3, és R egy levezetési stratégia. Azt mondjuk, hogy Gm levezetnem a Grbói és-
C—,-ból felhasznalva a el., legaltaiáoosabb egyesítés operatort az Л levezetési soamgiávaL ha frmullraár a 
következők: 

• .Az Я által meghatározott literal a Grbca A* 

• A,4. , » Ad., 

• Gm a következő cd klóz Gm'. *- A,. _ Лш. 3,. _ 3„ — А». 

Továbbá a G,., klóz a G, és а См raontnse. 

3.2. Definldó: Unfolding (TamiAl: legyen p, pmgram klóz a kiinmitási P hipotézisbe. ppH*— A,. _ A.— A*, 

es С = je,.... с,) program klózok egy naimar. C j P ügy. hogy rmnnm c, s С klóz teje azonosnham A^-mei. 

egy vaiaaniyen 6j legaltaiánosaoo egyesítés oooamrraL .Az A , egy R levezpm snzttgm által lavaiaszma nana. 

Ekkor az unf olding transzrormacio a Következő: 

F = U{P) = P - ( p j U (Як— Am-i ,body (cl),Amml - Ak 

oeC 

Szobán megfogalmazva: a P kezdett hipotézisből eltávolítjuk a p, klózt majd hazzsadmk а геаЬюа&т. 
Valójában az unrbiding transzrormacio ket klóz szunoollkus egymasoa^idvegrsiirsrr jetom. .Alttlábao as 
umblding egyreszt növeü a piogiaui klózok számát masréiól egyre speaálisaob klózoaas állit elő (egyre 
hosszaobak íesznex a klóz lórzsek). A fent enuitetr Lí umóidlng ooeracort a kezoeti íuootessre alkalmazva egyre 
újaob es ujabb hiooieziseitet kanunk és döbb-umbb olyan program klázokhaz juthatunk eL amelyek tördthemie 
aneilűlL hogy eíronianak a nrootens viselkedéses a pozitív példákon. 



3J. Definíció: Hibás eljárás (false procedure) [Shap83]: legyen P program időzök egy halmaza és é egy 

tényállítás [negatív példa). Jé a megtanulandó program modellje, amit egy bölcs reprezentál. (Az modell 

természetesen különbözhet a P aiaualis hipotézis által megvalósított Jé? legkisebb Hcmrano-modetltóL) Feltéve, 

hogy a P program lefedi e-t, a p, cl őzt hibás eíjárasnax nevezzük, ha: 

• A pt egy példánya előfordul az é cél klóz levezetésében 

• A pit 3 t- A,, _ A« klóz példány törzseben szereplő minden Ai atom benne van az ^/modellben, de а В 

tunes. 

A modell a P logikai programmal kapcsolatos Igaz állítások halmaza A Prolog standard kiszámítási 

snaicgiája i Л), amely rnmdig a balról első literalt választja general egy standard modellt, amit a legkisebb 

Herbtand-tnodeilnek neveznek és _/í£-vd jelölnek. Ettől függetlenül létezik a program ̂ /elvárt modellje, amely 

például a (szóbeli vagy leírt) működési specifikációja. Az elvárt modell oem változik, az viszont vsltoztut 

annak megfelelően anogy a P program változik. A tanulás azt jelend, hogy az eivart modell alapján egy olyan, 

programot készítünk, amelynek a standard modellje a legjobban közelid az efvan modellt. 

3.1.2. Az ID TS algoritmikus hibakereső rendszer 

Az IDTS első verziójában [Hor931, [Paa94], [Kók94] Shapiro hibás eljárás (&Jse procedure) algoritmusát, 

később a fejlettebb un. aszd meg és kérdesz (divide and query) algoritmust [Shapő3] és a CPM teszt módszert 

kombinálták. 

íp((A,3),X) fp (A, Y) , (Y -- ok -» íp(B.X) ; X . Y) . 
íp(A.X) issyscem(A) -» (A), X - ok ;• 

clause (A, 3) . ;p(3. Y) . 
(Y ok -» X - Y ; 

query (Cora i l , A. crue) -> X • ok; X - (A:-31). 

ЗЛ. Ábra. Shapiro hibás eljárás algoritmusának Prolog váza 

A Shapiro által publikált algoritmikus hibakeresési eljárások lehetővé teszik a hibás eljárás megtalálásai, 

amennyiben adott a urogram, vaiammr az a cél klóz. amelyen a program helytelen eredményt ad. Shapiro 

hibakereső rendszere Prolog programokra készült és a kővetkező dpusu hibák megkeresesere szolgait 

• a program terminal, de rossz eredményt számít ká 

• a program terminai, de nem ka eredményt 

• a program nem leiiiiinal 

A legtöbb hátranya a módszernek az. hogy jeientös szamu kérdést tesz fel a bölcsnek a közbenső uudinéuydc. 

helyességeié vonadeozoan. Az IDTS rendszer a Szegedi Tudomány egyelem állal elvégzett kutatasa-fejlcszrón. 

feladat volt az JLP" ESPRIT 3RA-6020 projektben. Ez az altalános. Prolog programokhoz aasznalbaró 

hibakereső és teszreiő eszköz jeientös betblyassaí budai tanuló algoritmusok készítésé során [KókS*], amikor 

egy algoritmus altal gyártott hipotéziseket kcü hatékonyan tesztelni, illetve loértckeiin. 

3.Z Az IMPUT algoritmus ismertetése 

Az IMPUT egy abduküv tanuló algoritmus, amely az unfolding transzformációt és a klóz törlést alkalmazza, 

az iirnut bróocezisre miközoen tígyelembe veszi a pozitív es a neganv példákat. Minden uausztümiauóa lépes, 

után egy jobb hmotezist kapunk olyan utelouueu. hogy az új hiootezis továbbra is lefedi az összes pozmv-

példát, a neganv példák közül pedig egyre többet nem fed le. Atmkor az algoritmus veget er az eredmcnyOL 

caoott hrooceas egyeden neganv példát sem fog lerédni. 

.Az IMPUT algontmus három alanvetó lépesből áll: 

• Egy klóz kiválasztasz, amelyre az uniolding transzformációt fogja alkalmazm az algoritmus. Ezt a t'ciádamt 

az IDTS hibakereső alrendszer vegza. 

• A kiválasztod cl ózon beiül egy literal kiválasztása, amelyet az unfolding hcívenesrtnu fog. Ezt a léoest a-

SPECTRE algonmms szermt végzi az IMPUT, a literal! a FOIL algontmnsnal IQuinüOl cxgmual 

bonyolultsági mertek aiaojan valaszpa ia. 

• Végrettajt egy unfolding transzformációt. 
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recranglelX,Y, Z.tJÏ :- lefcs ide(X) , baselY), r ighcsidelZ), cop(U). 

base(X) 
cop(X) 
lefeside(X) 
righcaide(X) 

segmenc IX) 
aegmenc (X) 
segmenc (X) 
segmenc (X) 

segmenc (X) 
segmenc (X) 
boric ( l i n e (X) ) 
verc ( l i n e IX) ) 

- boric IX) . 
- verc(X). 
- Z i s abs(X). Z 
- Z i s abs(X), Z 

0.01. 
100. 

3.2.ЛЪга. Л reccang le /4 tanniási feladat az ПУСТОТ atgorrtnras s 

Az IMPUT rendsztx. amely ötvözi 2 SPECTRE tuirwfumauóu és az IDTS inmkmr híhakrrcsó inshrrit 

kepes meghataroznt a 3 J. abran látható megoldási a rec tang le /4 feladatra. 

receangle (X, Y, Z. Ш :- lefes ide(X) , base(Y). eignes ide I Z), copia) , 

base(X) s- bor ic (X) . 

copix) ho r i z l x ) . 
le f ts ide(X) verc(X). 
r igbcside IX) :- verc(X) . 

segmenc (X) borizIX) . 
зедтепс'Х) Ï- vertt(X). 
hor i z l l i ne (X) ) Z i s abs(X). Z < 0.01. 
verc ( l ine (X) ) Z i s abslX). Z » 100. 

3J .Abra .A r ec t ang l e /4 tanulási feladat egy elképzelt megoldása 

Az IMPUT algoritmus alapötlete az. hogy a Jutás" klór iovaiasztasa kulcsfontosságú a sormúrilán 

folyamat hatekonysaga szemponpaboL Azt fdtrtrlrn. hogy ha egy közbenső hipotézis leúsd egy adna negativ 

példát, akkor biztosan létezik egy olyan klóz. amely fddós ezert A Jutás" klóz megtalálására az 1МГОТ az 

IDTS nieraxnv bibaxeresó atrendszert hasznalia. Л megalált klós fogja maid transzmnnslm az aigonmms-e 

következő lépesben. 
. ~rt 

Az IMPUT rendszerben basonlósn más ILP -endszoezhez megengedetr a halta tudás hsrmslsls. amely m 

speciaúzacio folyaman változatlan formaben y " " - ^ Ezt úgy valósítja meg; hogy mmoen план klóihoz 

tartozik egy cimxc. amely megmutatja hogy a battée приеме тешке : A n . i .»IM • » tarmzo I t k l s i k t t 

[DTS hibakereső rendszer asn vtzsgaija. ezért az 1MFUT son Is fogja utuitiórmáhn őket. Finisll a bauuuslás 

változatlan formaban megmarad a tanulási folyamat sonn. 

.Az IMPUT algoritmus alkalmas DCG i Definite CUnse Gramms) IPeniO] formaban adott Icezőea hipotézis, 

snecializactójáia is. Л dolgazatúan egy az angol termeszetes nyelv stmtuisahnz kóéödő egyszoű péld» 

smerretesere kerúi sor. A példa atloumazas neve: sentence. A sentence nyelvtan olyan angol mondsokac 

Ir le. ameryexben egy egy satu ú iga és egy egyszerű íooevi stnkrtrt dlálhatn Mind a kettő lehet egyes vagy 

többes szamu. Л példa keoveért a kezdeti hicotezts nem egyesen az iga és a főnévi wn i r i i n l nnidiaia 

egymassai Az IMPUT kepes megtanulni a padákboi a htpoœss konekt verzióját, amerr egyeztea az egyes, 

szamu iget az egyes szamn tőnevt szerkezetlel. a többes szamu iget a többes szamu lönevt szrxksead. Az 

IMPUT tanuló algoritmus a tubes nyelvlant ki tudta javítana. 

3.3. EKG szintaxis tanulásával kie^eszaar PECG alkalmazás 

A tanulási kéoessegga labóvnett PECG [Kók97) invKin jelenleg а legnagyoob maetű ailatmerass az. 

IMPUT tanuió renűszernex. A tanuiás kéoessegevel Iobóvtiet PECG (Prolog mm lemenőmön of ECG) intuitu 

egy EKG huilámox osztályozására kifejlesztett program. A kibóvnot PECG (KókP96j u lamrr osznhmzza a 

bccikczó EKG huilámoXat. Általában a huilámox ísmedódnek. etet meg valamilyen betegség eseten is oehmy 

osztályt» sorolhatok. 



input: í - [ pi, p:, -.?, , sezaett hipotézis. 3 3 jót, b,, _ 4») natter ninas. ja hattemiuasnoz artozo időzök 

nem változnak meg a tanulási folyamat során), valamint E" és E" valtozomentes tényékből álló halmazok, a 

pozitív es negatív példák. 

Output: Prolog programok sorozata (hipotézisek), P ™, P ( " „ P <". ahol P<" - P, és P r " " - (P™), 0 i < n. 

az az U unfolding operator kiegeszitve a klóz törléssel. 

begin IMPUT 
i f ? nem fedi Le az összes poz i t í v példác 

eben scop .A kezdeti b ipotéz ia пета fedi ie az őaazea poz i t í v példáé* 
i f option_A 

ebes összes kióz t ö r i ése , amely bem szükséges a poz i t í v példák levezetéséhez 
lee i - 0 

«bi le látszik olyan e e 2" negativ példa, amelyet lefed a ? ' ш h ipotéz is do 
begin 

az IDTS rendszerrel megkeresni azt а с e ? kláze, amely fe le lős a h ibáért 
/* ilyen klőz mindenképpen ke l l hogy létezzen */ 
i f а с klöz nem fordul e lő poz i t í v példák levezetésében 

tben a e klőz t ő r l ése , ?'"•*" - ? ' - (cl 
else begin 
az unfolding transzformációhoz legslegfeielőbb literal kiválasztása 
i f nincs ilyen l i t e r a l tben stop 
az unfolding transzformáció végrehajtása 
1st С • (ct, Cj, . . . . с,I a rezoivenaetc halmaza 
i f optÍon_3 

tben a C-ből minden olyan klőz tőr lése, amelyek nem fordulnak elő 
pozit ív példák levezetésében 

let P' , l*" • P' , u - ( с ) и С 
end 

let i . i - i 
end «bi le 
return ? ш 

end IMPUT 

3.4. Ábra. Az LVCPUT ligorrtmns formziij torzsa 

A PECG rendszer rgy amtbútum nyeivtatmai adott ipccinVanno alapul. tmciy Skoroalalds és 

Psoakonstannnou nevettet tûzôdik [Skorá4], (SlcorXH. Ebből Kokat Gabriella és tarsal készttették hirtatilstn 

Prolog tenoszm (KókP96j. A végső rendszetuc egy grarikua megjelenítő programot és először az IDTS [Pas94] 

interatmv ulgonnmkiis hibakereső rendszert integrálták. A feihaaznaló az egy osztalyba torolt hullámok 

megtekmiese alsóján eldöntötte, hogy szükség van-e az osaialyozo algontmna luxain usara. Amennyiben igen, 

akkor a fdhasznalő segítségét kapott a hibás eljárás lokalizálására a heermerr IDTS hibakereső rendszertől. A 

későbbiekben a lemlstiibe az IDTS helyett az IMPUT tanuló rendszert miirnrk be. amellyel lehetővé vált az 

EKG aanbutum nyelvtan aummaokus javttasa. 

3.4. Az IMPUT á л SPECTRE összehasonlítása 

A SPECTRE és az IMPUT algoritmus közöm Й különbség abban van. ahogyan az IMPUT az unfolding 

xanszionnacioboz a kióat ktvalasztja. A SPECTRE mmdig a cef predikátumra az untbiding 

TanszrormacioL Az IMPUT feszítőinek etkeozetese az. hogy a sok '-selben hetyeseob. ha egy a cxL 

preaikummml különoOző másik klőzra alkalmazzak a tranatlutinaaot- .Amikor egy aeganv példáz leied, az 

íknialis hipotézis. akkor 'eltetetezes szetun keü legyen egy olyan klőz. amely ezen a viselkedésen felelőn. A z 

IMPUT meg tudja hámozni ezt a klózz. es erre alkalmazza az untbldisg transztommaoL Ezen az IMPUT egy 

egyszerre több pmtiltatum roviziójác etvegezzu képes esnttr. amely egy algormmkus hibakereső alrendszere 

anaimaz a oredtkámm javiiasziasaia. 

4. A szabályaiapu tanuló aigorítmnsok természetes nyeivi alkalmazásai 

.Az JLP2" ESPRIT LTR 20237 projekt fő celkmtzese az volt hogy a rcszvevó psrmerek megtelelő 

aakatmazast terülteket talál ianak a szabáiyaiaou tasuio algoritmusok ÄZVXHTÄ. A 'ИМН.шчг aydvdc 

r'eidoígozasa közben több egymástól jói elkülöníthető feladatot denniaitaic Л feidoigozas a szöveg suuktiiimlis 

felbontásává! kezdődik. az adatallomanyokban rai«ih«m szó vegeket fejezetekre: bekezdésekre. •Ц"т'"^тту es. 

szavakra booqak t'eL Л továbbiakban fontos feladat a szavak szófaji eiemzesea A szotaji kódokat egy ctmkévei 



csatolják a szavakhoz. A természetes nyelvekben gyakran fordulnak elő többjelentesü szavak. A többjelentésű 
szavak cirakei közül a szövegkörnyezetnek megjelelő címke kiválasztásai nevezik szófaji crvmtlmrisrtéanek. 
Az egyértelmúsitési feladat megoidásara már regota alkalmaznak statisztikai (HMM) tamuo algoritmusokat. Az 
utóbbi időben több szabalyaianu megközelítést is publikáltak [Cuss97], A tetmeszetes nyelvek feldolgozásának 
következő leneseiben - tönévi szerkezetek kijelölése (NP-cbunldng), szintaktikus eiemzes. 
annotació. anatota feloldás (anaphora resolution)2, szándék felismerés, szöveg kategorizálás, szöveg invottatolás 
- ugyancsak alkalmas területei a tanuló algoritmusok viksim^eiamir A szerző az alábbi tenlleteken ér t ei 
eiedmenyekec 

• termeszetes nveivi interfészek 

• fonéma felismces 

• szotáji egyerteimúsítés 

4.1. Természetes nyelvi interfészek 

A tci HITS tries nyelvi interfészek a termeszetesnyelv-feldolgozás egyik legkézeniikvôbb alkalmazása. A 
termeszetes nyelvi Interfészen olyan egyszerűen kezelhető kapcsolatot biztosítana* a felhasználók és, a 
számítógepeken fito programok között, amely alapvetően tennéggtes nyelven kiadod parancsok feldoígozasátL 
alapul. Az inlbrmáció feldolgozás és «i»*»"« kezelés számos területén a termeszetes nyelvi mteriészek 
kényelmes rszközr jelentenek az intbrmació manipulálására. 3ár az eddig kifejlesztett interfésze* -v—» '«к* 
veteiytarsai lehemek az információ-eléres közismert módjainak, különösen a nem-szakemoa- felhasználók 
számara. jeientősepb ilfolmarasaikar akadályozzák az elkészítés rëAeaban fellépő különböző nehézségek. 
.Atmak ellenem. hogy a felhasználók szamaia az elterjedten hasznait intertëszek hasznalata nagyobb erőfeszítést 
igényel, mivel egy ramnási folyamat során a felhasznalónak tneg keil ismernie a felhasználót interfészt. Ideális 
esetben egy termeszetes nyelvi interfész lehetóve tenne a felhasznalónak. bogy csak leüljön egy tetmmal elé és 
anyanyelven, folyamatos mondatokkal utasítsa a számítógépet. 

Ismeretesre kerül a szerzó és mtmjratarsai által Idfejlegtetz annburum nyelvtan aiaou termeszetes nyelvi 
interfész его connus rendszer. .Az elkészitetr 7HALES interfész protonpus angol nyelven begepat parancsok 
segnsegevel síkgeometriai szerkesztesek elvégzését tette lehetóve. A THAL£S И Ч И У Ч Ш Н nyelvi intniësz 
Itatom tő modulból áll: 

• lexikáiis-roonblógiai feldoigozn modul 

• Santaknkus cicmző 

• Szemantikus idértekeló és vegrenauo 

A nyelvi feidoigozas egy attnbummos leíráson alapul. Ebből a Iárasból a PROF-L? fordító ргтщапг 
generator rendszer [GyimáS] készít elemző programot és attnizutum Idénrkrlöt A lexikon véges szama sőt 
umaimaz. amelyek efrrrik a wutrmi.sck resznyeivet. A generált elemző piogtain egy lexikális és egy 
izmtamkus eiemző komponenst tartalmaz. A lexikális einu/ó morróiógiai eiemzest Is végez. :gy a iexőaar 
merete minimális lebet. A szemantikus kiértekelés es vegreüajtas egy meQHSznmi oojextum árason atspni. 
ímeiv 'cnetóseget brnrnir geometriai relációk megvalósítására a szerkeszteseic különböző lénesa sorra 
1 AlcA901. .Az ooiexnim letras szmten atmbumm nyelvtan alapú, azonban non teljes eianzó orogramoc. hrarm 
egy farrasnyetvi moautt general, ametyet a THALES rendszer fotraskoojávai együtt kell lefordítani. 

EIsö léneskem a uadiaanaiis programozási nyelvekben ismert statikus t static, fordítási idejű) és a 
dinamikus tdvnanuc. fuosi idejű) szemannka közn küiönoscgre hívjuk fei a figyelmet. A sianinis ormannka az. 
összes, fordításkor ftgymempe vett kórayezet-függó tuiaidonsagoic bumiraifww otímiaihaio. A cgrontosaobeÉL 
ezex közül: 

* Aoalőrana* nevelik az azonos oOrcsmmosra történő különböző гегоепвжкж. Л lermmzctcs nvetvexben szanetveazu 

'areyasrs vyajtrao aivuxnzna* loiiöoOöző kueiezeseskel ol. b i r r оепкшоож az ашос Az r i o livran etmouir.' - az előbbi 

ket mondai Dan az auto es a rial ugyanazt az ooieimimor lelölL fonvoiuitaoo eseten a Idoidáa naoertnoast is igaryetbet pi. 

3uso taiaikozoa а n m a l l l l . л haoacreg lôoarancsnoaa cgyun eoedoh a oszmdceL" - itt mam kelL hogy Busa az о gyesült 

Illámon elnöke, aaa egy szememen a uaoaereg шоегаосзаока is. 



• Л változók denmüó es alkalmazott elöíortmiásamak megkülőnbóztetese 

• Az azoaosttasi prooiema: megtalálni az alkalmazott sióforduláshoz tartozó detmialó előfordulását egy 
változónak 

• A apus kompaobiiitás kérdésé 

A dinamikus szemantikán azokat a tevékenységeket értjük, amelyeket a ptogtatu tiltása során végrehajt. 
Fordító programok eseten van egy világos hatatvonal a statikus es a dinamikus uruunnks kőzdtL [nieipicinek 
eseteben a ket fajta szemanakat mar nem olyan könnyű szétválasztani. bár egy jól strukturált ntuuielu 
belsejében a kenó jól eikülönüL Л statikus szemantika a THALES eseten két reszoól alL Az eisó resz felelős a 
köniyezet-iüggeden nyelvtannal megadod nyelvben szereplő adnbúnimoK alapstruknirajánaic kiaiaritátáért. Ezt 
a feladatot el lehet végezni az adnbútum nyeivtanos specifikáció alapján. A statikus szemantika második 
feladatara. a szimóóhimiabla kezelésre, az oójektumok azonosítására a szaró kidolgozott egy ütnbumm 
nyelvtan aland technoiógiáL 

4.Z Fonéma felismerés az IMPUT algoritmussal 

.Az IMPUT rendszrx egy nyelvhez kapcsoiódó aikaimavasa a tonona felismerés. A beazodbang 
elemi komnonensat nevezik fooemaknak. A magannangzok a beszed legegyszerűbb etemet, amelyek egyeden 
fonemabol állnak. Л dolgozatban bemutatod idseriet során a szerző és munkatarsai ót magyar maganiiangzó 
felismerésere hatazoztak meg télismexési szabályokat. Az elkészíted rendszer a socktrogram modell hasznalata™ 
épült. A bcukuó hangnuilámot az elsó lépesben digitális rouner-transzíonnaciovii spektrogrumna alakftnnálr. 
A kővetkező lépés nenany akusznkus parameter ípL pozíciók, intenzitások, lokális maximumok alakja) 
megnaorozasa volt a soextrogramooi egy genenkus aigonmmssal [Jel9S], Az umsmlnts paraiueteieiet Prolog 
tényéteké alakítotok, maid ezekből egy szaoaiytendszert tataroztak meg különálló magyar magánhangzók 
felismerésére. A szaoaivorat Prolog kiózoldeal leuiezemalták és az IMPUT ГА1е197] tanuló algoritmusai 
tínomitotok. .Az ismotetesre kerülő megközeiités 13 előnye, hogy egy viszonylag egyszerű tanulási modellt 
sikerűit felállítani magyar magannangzok felismerest szabályainak tanulására. 

A fonenkaban a magannangzok jellemzesenek tradicionális módja a formansaik leírása. Jól smert terry, 
hogy egy istankus. önmagaban kiejted) magannangzo egy kvazi-periodikus jel. ameiver egy toemália 
burkológörbe hatarol fRab78). A periodikus konmonens frekvenciája felelős a magannangzo hangszmeért és a 
buncologóroe honlozza azr az mtbrmaciot arm iebetóve teszi a magannangzo ielismeresét. Általában elfogadott, 
hogy - iegaiábbis a magannangzok eseteben - a burkológótben található lokális maximumok helye es nagysága 
elegendő az osztalvozas etvegzesebez. A fennec rmair nem a formánsok. lanem a lokális maxiimímhciydc 
kerültek fethasnialásra. 

4.2.1. Felismerési szabályok tanulása a magyar magánhangzók felismerésére 

A tanulási feladat során a magyar magannangzok fdismeresenek problémáiét kívántak megoldani. A, 

trzennegy magyar magannangzo kőzill ötöt választónak id az [uj, [oj, [a], [aj, és az [sj. Minden egyes пиша 

igyananoi a férri beszeiótól szármázod. Minden egyes magannangzora tóbb peádaáil ailt -enoeikt »sie. 
ametyex különbőzben« az intonacioban vaiammt a hangmagassagpan. 3ár a p trtkne pg 
voltak I mmtegy ! masodoereesex), a fenn különosegek minden egyes időszi ten» is avenyesec. mivei а beszeü 
nem tud hosszaob ideig azonos specmimu magannangzo kai dettem. 

A ceikitűzES az volt. hogy minden egyes magannangzora egy-egy felismerő szanályhaimazt találjanak. 
Prolog progiamoc formaiaban. A foaenkai kezikdnyvoen jBot951 'inalható számivocat próbálták d először, de 
izoc hatekonvsaga gyengenex bizonyult a mintákon. Emtec az lettet a tő oka. hogy imr a szaoaivoc nrabén 
eiroeienec voltak. es ezert nem voltak kénesec aikatmazcocmi a sttectális mintikhnr Ezután a cezucónwoetB 
ukaunazon szaoalvoeat általánosítottak es kaomc egy tul-altaiános i overtv-geneai) programot minden egyes 
magannangzora. Majd erre a kernen nmgramra alkalmaztak az IMPUT [Alei97] algoritmust. omeiv marmmexx 
а szanal vrenoszen. 

.Amikor az erenmenvul kanod programocat a teszt neidákon futtatlak, akkor az od megadod oozmv-

pcidákat mmo felismertek az erenmenvul kanod nrogramoc. azonoan a neganv aeldák közül 4-5-ót is .eredtek-

Nagyjabol minden magannangzora hasoruo erenmenvec nrtrxtfac. dveve az [aj magannangzou anot az eredmazjr 

rosszaob vote 
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4.3. A magyar természetes nyelvi szófaji egyértelműsítése 

A szófaji egyértelműsítés problémaja a hetvenes években már felmerült, de gyakorlati jetentósegre igazán a 
kilencvenes évek cicién tett szert amikor nagy szóveg adatbázisok számítógépes feidoigozasa >emMit е]. 
Nyiivanvaióva vait hogy egyes nyelvek, különösen az angol jelentós szamban tartalmaz tóbbertelmú szavakat 
Л prooiéma megoidásara kezdetben kizarólag valószműseg-szamitási módszereket (Bayes hálók. 
Rqtett Markov Modell), kesóbb azonoan megjelentek például a szabályalaou tanulási módszerek ts. A szófaji 
egyértelmúsitó programot az angol szaknyelvben tagger-nek neveak. a doígozaman a taggá- es az 
egyerteimúsaá program szavat egymás szinonimáiként fordulnak eló. 

Azt a tevékenységet amikor a feldolgozást vegzó számítógépes rendszer beolvassa egy mondat szavait 
majd a szavakhoz hozzárendeli a mortó-szmtaknkai címkéiket szófaji annotációnak, angolul sjggiAg lek 
nevezik. Mivel minden termeszetes nyelvben vannak tóbbértebnú szavak, amelyemet több ' « « » y « 
( leggyaxraoban 1) cankeje iehet ezert mmaen szófaji annotáló szoftver kell tartalmazzon egy egyuajinúaitó 
modult a morfológiai anaiizaior modul melleit Az egyerteinmsitó modul feladala a szovcgxöniyeraek 
megfelelő cunke kivaiaszasa a iehetseges chnkék kdzüL Az egyik első ILP anraió -eedszem i M ó 
cgyeneimiisitô programot Cossens ismertette jCussV7], a Progol Muggy5 j tanuló rendszer fcűlasznalva mrmlt 
angol egyertelmüsitesi szaoalyokat 

4.3.1. A tréning adatbázis 

A dolgozat kesóbbi fejezetemek eikészitesehez a szerzó es rmmkatarsai a magyar TELRI korpusz (TELRI] 
többszörösen javítod változatai hasznaitak. A korpuszt a "MüLTEXT-Easr" (MULalingnal TEXT tooa and 
Corpora tor Eastern and Central Eurooean Languages) COPERNICUS projekt kereteben készrtmdc. A 
"MULTEXT-East" projekt célja az volt. hogy bemutassa az eredenleg angolszász nyervene edurguzud 
morfológiai kódrendszer, az MSD (MorphoSvntacnc Oescnpnon) lilralmj-rharoeayir a kelet eurooai. többek 
között a magyar termeszetes nyeltre is. 

.Az MSD kódrendszer a szavak legkülönoOzóbb atmbútumainajt kódolásara szolgai, az eurooai nyelvek 
többségére alkalmazható. A szavak mono-szmtaknkar attnbútnmait (típus. non. еедп szemelv, esa) egy 
karaktersorozat renrezemaija. Egy blzonytaiaosagi osztaiyba tartoznak tmndazoa toxenex. алюуекпек. 
ugyanazok a iehetseges morfo-szmtaxnkai címkéik. Egy bizonvralansagi osztaiyba renoszermi több hasonló 
jelentesd szo tartozik: pL: temeráek. szamtaian. harmincas, negyvenes. , vagy álló. aongo. metsző, vezető, ab. 

A szerzó saját erodmenvei köze tartozik a bizonvialansagi osztályok bevezetese es a 
modellben. Figyeljük meg. hogy a különoözö bmmytalansagt oszzaivokra megjogaimazoa umuiásl rámátok 
rgymastoi függekenext .Amennvioen a "anniáci tcíadatotcat V"wmviviway .isztalvotucent tesztox d . az 
jelentősen megnöveli a tigyeiemne venetó tanulási anathan« iehetseges meretet. A tovabbaanan а я и И a. 
szófaji egyerteiműsttes területen elért ereomenyet kenilnex ísmertetesre. 

4.4. Szófaji egyértelműszzés az AGLEARN módszerrel 

Az AGLEARN rendszer a dolgozatOan srnei teteit alkalmazasaban a feladai szabatos tanulása voit a 
szavas haves szofhii cimxejenes iuvalasztasara. A tréning ina mans egy mintegy szazTTTr szo maem. 
egyertetműsiten szöveg volt ameivet tanításra es tesztelésre is hasznaitak. .Az AGLEARN ajgommus а С 4.Í 
[Qum931 atmbutum ertek tanuló program szamara állítod eló tanulási feladatokat. A generált аааиж a 
stnuttuiaiávai kaocsoiatoan álló intonnaciokat tatTalmaznuc. Egy natter amnbunim nyesvtanmu hauiuznk meg: 
ezexet az uj atmöunimoxar. A tanasztalaios szennt a iabóviteo auatoitboi а С 4J tanuló renoszer ~ MI I IMIÍ I 

egyertelmüsitesi sooaiyoxat tanuld 

.Az AGLEARN módszer soncepcioia hasoolit az ILP (Inducnve Logic ProgrammmgJ keletiben diqiesiesc 
tanulási módszereshez íDzad3], [Muggí], (Mueg941. Az [LP-ben a iogikai programozási környezet nvtngaxz 
eszsúzt a tanuiasi neidák. a háttértudás, tiletve a megtanulandó fogalmak nermiaojsóaz. Az AGLEARN 
ugontmusoan a aaitemidast ea a foga ima tar egy аопЬшшп nyelvtan írja le. Ebben az iá mevjcözeutesben a. 
nattertudasz nyelvi megszontaskent nasznaliás. A bemuiatasra keriilö módszer ödetet a LINUS (Dzat>31 ILP" 
tanuló algoritmus ama. .Az AGLEARN rmlküdése az alábbi barom léocsból álL 



• A szemantikus függvények tnnulásánax problémájának átalakítása propozicionaiis tanulási problémává 

• Egy proporcionális tanuló algoritmus alkalmazása a feladat megoldására 

• A megranull ргпропдппа I is hipotézis yisszaalalrirásj <7rmmlnu fUggvemiyé (ттпапьУт frlhrtrtt*) 

Az AGLEARN algontmus alkalmazásában, a magyar szófaji egyértelmúsitési probléma megoldása során 

ún. jvmovaéle " predikamm tanulása történik. Először ezt a megközelítést Cussens [Cuss97] alkalmazta az angol 

nyelv egyerteimúsitesere. Ez azt jelenő, hogy amikor egy szónak több lehetseges morfológiai címkéje van, akkor 

bizonyos feltételek fetmallása eseten ezekből néhányat (esetleg egy kivételével mindet) kizarhamnk. Az 

AGLEAÄN algontmus hatekonysagat úgy vizsgálták, hogy а С 4_5 tanuló rendszert a bővítés aeikűli tréning 

alloroanyokra is leiiitratlair A tanulás eredmenyesént kapott szabályok a 4J . és 4.4. abrakon láthatók. 

i f I íeokenl_aftar — 'cp ' l || 
( (Cokunljnufora -« 'vpunce') Ы ( tokunl_af ter — ' r g ' ) ) || 
( ( tokenl Jeeíore «• 'хзос') i i (cokenl_after ' r g ' ) ) || 
(cokeai_after 'spunct') || 

( ( cokenl_bef ore -- 'wpunet') a ( tokeni_af ter ' s c ' I ) || 
(cokeni_ifcer « 'EM || 
(Cokenl_after • • "лпсрЗз') || 

( (tokenijaufore »» 'vpuncc') .« (cokenl_a£ter — "ra ip3s ' ) ) || 
(tokenl_after » ' vnus3s') || 

(tokenl_after — 'vpunct ' ) ) rh*n CXaae • c_pan e l s * Claas - e_t 

4J . Táblázat. А С 45 tanuló rendszerrel kapott szabaly a [pun, el bizonytalansági osztályra 

A tanulási ilkalmazas készítése során az AGLEARN módszerhez egy egyszerű nyelvészeti háltéi tudást 

fejlesztenek Id (ezeket a munkalatokat Zvada Szilvia végezte). A cél az volt, hogy szócsoportokat vagy 

jellegzetes szoszerkezetezet (ranuagmaJau) próbáljanak meg felismerni a tárgyszó kóroyezeiebm. Egy 

amibumm nyelvtant hasznaitak a két új attribútum (a kategória és a amiagma) kiszámítására. Az AGLEASN 

egy С 4J input tájit generált, amelyben a környezeteken kívül az újonnan generált atmbutum e t ikát is 

szerepeitek, mmt új oszioook. A megtanult szaoályokban néhány esetben szerepelnek is ezek az uj értekek. A 

megtanult döntési fából a 4.4. ábrán látható szemanctkus egyenlet a|h'fhafrt eió: 

i f ( ( a f t e r l j h c a g « 1С•) || 

( a f ï e r l _ c c ag »- 'wpuncz ' ) || 

( a f t e r l _ c t a g « ' spuncc ' ) || 

( a f t e r l _ c cag -- ' c p ' ) || 

( (before l_ecag • » ' rg* ) vsa ( a f c a r l ^ g r o u p — Otb) •<* 

(afcerl_3yntagma AdvOchSync) ) | | 

( ( be fo re l _c t ag •»• '-vpunce') a ( a f t e r l _ g r o u p — Ate) ü 

(afcerl_syncagma -- noneSync) ) | | 

( a f t e r l _g roup « ?red) ) 

"hun 

pun_or_ : - c_psn ; 

« l a * 
psn_or_C - C_C ; 

4.4. Ábra Az AGLEARN által tanult szemannkas egyenlet a Ipsa. T| osztályra 

A legneoeseob. legalább 100 előfordulással rendelkező bizonytalansági osztalvok eseteben a következő 

etcuiucnveket kaotalc a II bizoaytalansagi oszialyboi 4 esetben az AGLEARN altal megnatmmar 

szaoaiyrendszer ooniossaga jelentősen javult 2 esetben mseob mertekben javult és 5 esetben változatlan a — d t 

A reszletes táblázat a dolgozatban bemuatasra kaüL 

4.5. A szófaji egyenamusilesi probléma megoldása különböző tanuló algoritmusokkal 

Az alábbiakban a magyar nvdvi szófaji egyerteiimisitesi probléma tanuló algoritmusokkal történ» 

megoldásanait lehetosegei kerülnek ismertetesre. A szerzők 5 különböző tanuló algommust vizsgái tar meg; а С 

45, az AGLEARN és a Progol rendszert a Szegedi Tudományegyetemen, míg a RiBL és а РИМ 

Зоппоап. A kiseriereshez az un. Orwell korpuszt (TELRT) hasznaitak. Az egyencumisues (tugging; azért эеасг 

feladat mert a termeszeres л vet véltben nagyszamu bizonvtalansag fordul eió. A rum-ugor nvetvexben. mmt 

amilyen a magyar nyelv is. er a feladat meg nenczeob. mar gazdag morfológiával resddkondt. és 
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nagymértékben sznoatí a mondatok szorendie. 3ár egy redukált tag i morfológiai kategória) szarai Í0ra98] segít 
jooan. hogy kiküszöböljük a tiagyszamu morfológiai kategória okozta nananyokar. azonoan a szaoad szórend 
meg így is egy ujaob kihívást jelent a canuió algoritmuson szamara. 

1.5.1. A tanuló algoritmusok alkalmazása és az eredmények kiértékelésének megtervezése 

Az alábbiakban vázoljuk az egyes reprezentációkat amelyeket az egyes tanuló rendszerekben használtunk. 
Néhány altalános tulajdonságot ismertetünk: 

• először, eheróen a [Cuss97]-ben atkaimazod módszertől, ahol j-emovable" szaoaivokat (mj 
nem iehet egy tárgyszó címkeje), mi ún. choose szaóalyokar próbáltunk meg tanhn 3Z2Z otyan 
szabályt hogy, amikor azt alkalmazzak, akkor a szaoaiy altai eredmenyüJ adod щ, a szabaíy aitai 
helyesnek ítélt creűmeny tag legyen. 

• másodszor, hogy növeljük a specifikusságai a rendszemek, es hogy csökkentsük a más időt, 
eihatarozmk. hogy szétvágjuk a tanulási problémát és тгпФп egyes bizooytaiansagi osztalyn külűtt 
canuiunx szabalyotcaL A kiserletben nem hasznaituk fel az Összes )ii и iiiveljiujgi oszialvt. 'iik azokat, 
ameiyet legalább 50-szer fordultak elő a tréning korpuszban. Ezek az osztályon az 

hizonvtalansag 92.23 %-at reprezentálták. 6667ч az összes 7229 bizonytalan szóból a trenmg 
seien. А С 45, az AGLEARN es a RIBL • srirbeii külön tanulási problémát állítorsmk éö mmden 
bizonytalansagi osztaiyra. A Progol és a PHM eseten külön tanulást problémát -iilTtemnlr aa inbali i. 
choose_; t_£rom_c1___:< predikátumra. rmnorn egyes lenetseges tagte, és mrrwv-n lehetséges с 

(Ci. —, C„) bizonytalansagi osztaiyra. .: I 

Minoen oeldában a tárgyszó már egy erre lmúsitett környezetét hasznaltuk fel. az egyedei helyes taggá. A. 
С4.5. az AGLEARN. a Progol és a PHM eseteben a megtanult szabályok tesztelése a kövedcezóneppen folyt; h*. 
pontosan egy egyertelműsitési szabály volt alkalmazható, akkor ezt a szabályt hasznaittik a helyes tag 
kiszámítására Amennyiben egyeden szabályt sem. vagy esedeg többet IS lehetett voios .nlraiiinmii aLL.»1 

nem megnararoznaionak vettük, és mint [Cuss97]-bet. a cremng id.mjvi. alapján kiszámított leggyakoribb 
llegvaioszmübb) jelölttel helyettesítettük. 

4.5.2. A kapott eredmények összefoglaló értékelése 

А С 4.5. az AGLEARN és a RIBL nagyon jó döntési képességekkel renddkrzrg. íznz csak kevés 
eldöntetlen esetet hagyott meg. Л Progol és a PHM etieioen a :eszt példák egy jelentós .rvrocu non tudott 
dönteni. Mástéiól viszont a Progol es a PHM rendelkezett a iegjooo reianv pontossággá! azonban az cvdrthrn. 
amikor dönteni tudott. A Progol valamivel jobb eredmenyt ért eL mint a PHM. Megjegyezzük, hogy az extra 
nveivessen háttértudás. amit az AGL£ARN-ben hasznainmk megnövelte az eidönteden esetet szánák- és. 
parouzamosan a pontosságot is а С 4.5-höz keoest. 

С 45 AGLEARN Progol PHM RIBLI listák) 
Reianv pontosság 1 81.0 

1%) 
84,8 j 82.3 84.6 84.8 

Szavanxenn 97.60 
oontossair t%) 

98.03 97.30 98.00 98.03 

15. Táblázat Az öt különböző taniió algontmnssal kapott errdmerrv 

Ahhoz. hogy az eiôzô eredmenvenet dsszenasonllthassuk. az eidönteden esetekben egy további, egyszeri, 
lexikon jyanonsagoton aianuid egyertelmüsitó aigontmust tukaimxznmk. Ennek az egyszerű modszmaac. 
jnmagaoan alkalmazva a reianv txmtossaga 76.1% voit a 2443 teszt eseten. A vegeremneny a 45. tanüzamom 
látható. Ez a tabiázat tartalmazza a szavankenn oomossagot is az írásjelek nellcüL A reianv eomossag soron a_ 
2443 tesm példán vegrenanoa ruaatas erenmenve van a megvizsgált 27 bmoovtaiansagi osztalvon. 

Progol RIBL PHM RIBL PHM RIBL I 
Reianv oomossae 1%) 35.7 365 1 36.0 

4.6. Táblázat Néhány sorosan kapcsolt algontmns pontosssgs 

Amint azt koiabban emiitemik. a lö cel nem az volt. hogy íteletet mondjunk az öt tanuló raoszaiúL bancnr 
hogy uvaiasszun egy lenetseges muködó komomalt egyermműsitó rendszer tomDonenseiL Ebben az nanybsra 

13 



tea elsó lépes az algoritmusok soros kapcsolásinak vizsgalata volt. A kombmalt rendszerekben először olyan 

komponenseset keresünk, amelyek nagyon pontosak, de a példák kis reszere tudnak eredmenyt kiszamitani 

(Progol estvagy PHM) majd haladunk visszafelé a R1BL felé. (amely minden esetben ad megoldást), de ez 

utóbbiakat csak azokra az esetekre alkalmazzuk, amit az előzőek eldönietlenül hagytak. Az eredmenyeket a 4.6. 

Táblázat tartalmazza, a pontosságot a 2443 tesz: esetre nézve szamitomik ki. 

3ir a soros kapcsolás egy egyszeni kombináció szemben a íHaic98]-ban ismertetett mas módszerekkel, a 

4.6. Táblázat mégis jelzi a benne levó ígéretes lehetőséget. Érdekes megttgyeiés. hogy a Progoinak a PHM-md 

történő ósszekaocsoiása nem nőveite a pontosságot Ez azt mutatja, hogy a PHM a megmaradt togeneken már 

gyengenek bizonyult 

5. Л szerző eredményeinek tézisszení összefoglalása 

.Az IMPUT tanuió algontmus fejlesztesevel kaocsolatos eredmények az fAle96j kiadványban és az [Aiei97] 

foiyoiraiban kerültek bemuiatasra. A szerző reszt vett több alkalmamé kifejlesztésében, amely az IMPUT tanuló 

iigonimust hasznain fel. Ezek az eredmenyek komaenciaHoadvanyoichan jelentek meg. A fonema-feiismerest 

iilralmazas az [Ale97] kiadványban. Az orvosi alkalmazások nem teszet a doktori dolgozatnak, de.ezek 

téjleszleaeiieu is kózremükórkem. 

1.1. Elkészítettem az IMPUT rendszer algoritmikus tervét felhasznalva a Bostrdm állal ismertetett SPECTRE 

Algontmus: és a muntcararsaimmal közösen к eszi tett IDTS algonmnkus hibakereső rendszert Az IMPUT 

rendszer összehasonlítva az eredeti SPECTRE algonnnussai altalában hatékonyabbnak bizonyult A megtanult 

programok egyszerűbbek es rövidebbek voltak. Az IMPUT több olyan szolgaltaossal is rendelkezik, amely mm 
tanuló rendszerekben nem szokásos: DCG szabályok unnia sa. egy szene több predikátum revíziója [AJe96], 

[AJel97j. 

1С- Elvégeztem A foontjatannlási lilralmazasban a tanulási modell kidolgozását én végeztem ei a tanulási 

feladat összeállítását es a tanuió aigontmus rumosat Eígyeiemoe veve. hogy egyes esetekben a magyar 

maganliangzok azonosuasa szubjektív, a 'anuioaigontmus elfogadható eredroenyeket adott az irodalomban 

kózdlt Azonosítási szanaiyok pontosságát pedig túllépte ( Ale47j. 

A teiiueszeies nyelvi feladatok közül a tenues tries nyeivi egyettelmüsitési feladaiban végzed кшашок 

ereomenyei többek közön az (AlevVőÓ) és a (HorP9] kiauvanvokban kerültek banuiaiasia. 

2.1. Sevezetrem a srzooyralanugi oszralv fogaimat a termcszsres nyelvi cgyertelműsites lejarta rahm. A 

bizouYialausagi osztályok atkalmazasavat a nmmo iclanaiok kisebb reiadamera bonihatok лтгт Amelyeket 

egymástól rüggedemil lehet megoldani. Ezzel a tanuló algontmusok hatásköre jelentősen ka terjeszthető, ar 

algoritmusok jóval nagyoob meonyisegü tréning adaioc doigoznamak fd ГНогУ9). 

ÍZ. Tanulási modelleket dolgoztam ki több tanuló algontmus felbasznaiásavti (C 45. Progoi. AGLEARN). Az 
egyes ranulási moucildt és egy meevг szavas tréning Tdaitims rethásznaiasavml tanulási feladatokat dlifodim 
elő. amelyekre az egyes tanuló programokat lejuttattam I az AGLEARN eseteben a hinaost es а л arter um bumm 
nvdvtan A eszi leset Zvada Szilvia végezte). .Az eredmenyul kanod szaoalvhaunzokat egy Prolog egyenetaninló 
Programm oeeniteitem es a pontosságukat megvcsgaltam i Hortlól, [AlevVŐŐI. 

25. Egy összenasonllcn tanulmanvt készítettünk nemet ki ira mit irai ameivoen öt különböző tanuló algornmuk 
viseikenésrt vizsgáltuk meg, igyanazoo a tréning maman son. A munka soran kiserieteket vegezihiik. a. 
szaoatvrendszoek sszeraocsolasara. tiletve a szamlvokkal nem feioidhaio esetekben gyakonsagi ^ " " i ™ 
aiaouio egyerteimusim szaoalvok beepitesere .Az eredmenyek a [Hor991 puolikaaobun taiálhamk. továbbá, a 
doktori dolgozat is oemuona arnkar 

A termeszeles nydvi interfészekkel kaposolaios eredményeim az (AlcÚOl kiadvanvban jelentek meg. 

3.1. ESreszicenem egy Annbilnim nyelvtan alanu tetmeszetes nvetvi iumiész készítő . eiaiwn egyde 
komoonensenek. AZ oojeknim memona iszunbolunuabla) technológiai ervet. A technológia működését a 
THAI.ES tmurs/i iri nvetvi interfész protooous segítsége vol demonstráltuk. A tetmeszetes nyem imeilész. 
síkgeometriai Azencesztesek etvegzesehez anód segítséget. Л PROF-L? [Gvimd8I toraira program Aesznó 
-endszer a megaoon АППЬШШП nvelvranos Sbecuikaaoboi egy nagyooo rendszer forráskódú motnuiau alh'torta 
eió. Ebből fordítás uan egy nntamno program keletkezed. Az ootektum-memona alkalmas volt néhány a 
termeszetes nyelvekben szorasos nivarkozasomak mcgicició oojekmmok azonosítására. 
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A dolgozat elkészítéséhez teihasznait publikációk megjelenő« követően a szerzó az QCTA 27/2000 projekt 

egyik ranyitoiakent reszt vett egy magyar nyelvű 1 millió szavas tanuló adaibazis fejlesztésében. Az aiiadmis 

jelentós emóeri erőforrások bevonásával 2002-ben készült eL A szerzó és munkatarsai cserieteka '"-».if*' 

tanuló algonnnusok mnatasáia es egyertelmüsitesi szaóályok tanulására A megtanult szabályok segítségévei 

gyakorlatban is működő egyérteiműsitó rendszert készítettek. Az NKFP 02/17/2001 projektben a uévsjjűi 

szerkezetek stniknliáját vizsgálják, amelynek során a főnévi szertárt nyeivtananak anmiasara az IMPUT 

rendszert alkalmazzak. 
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