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1 Bevezetés 

Napjainkban gyakran van szükség arra, hogy nagyméretű dokumentumhalmazból 
valamilyen információ szempontjából releváns dokumentumokat megtaláljunk, ezért az 
elmúlt időszakban számos kutatás irányult a keresőrendszerek hatékonyságának 
növelésére. Az egyik gyakran alkalmazott hatékonyságnövelő módszer a lekérdezések 
kiterjesztése, ami egy adott lekérdezésben található szavakat további, a lekérdezésre 
releváns szavakkal, például az eredeti szavak szinonimáival, egészíti ki. Így ez a 
módszer felhasználható arra, hogy a MASZEKER projekt keresőrendszerének 
hatékonyságát megnöveljük. 

A lekérdezések kiterjesztéséhez szükséges minden szó szinonimáinak az ismerete. 
Egy adott szó szinonimáinak megtalálására az egyik legegyszerűbb módszer egy olyan 
nagyméretű lexikális adatbázis, például a WordNet (Fellbaum, 1998) használata, amely 
tartalmazza a szavak közötti szinonimakapcsolatokat. Mivel ezek a rendszerek 
manuálisan készültek, minőségük általában jó. Ennek ellenére mégsem kielégítő ezen 
adatbázisok használata a MASZEKER projekt keresőrendszerének fejlesztésekor. 
Először is, éppen azért mert manuálisan készülnek, nem feltétlen tartalmazzák minden 
szónak az összes szinonimáját. Másodszor, ezek az adatbázisok elég rossz 
lefedettséget adnak különféle szakterületek szakszavaira. Ez azért probléma, mert a 
MASZEKER projekt keresőrendszere elsősorban technikai jellegű szabadalmakban 
való keresésre lesz felhasználva, így a keresések jeletős része feltehetőleg különféle 
szakterületek szakszavaiból fog állni. Ezért jelen esetben szavak szinonimáinak 
automatizált felismerésére van szükség. 

E részkutatás célja olyan statisztikai alapú módszerek bemutatása és tesztelése, 
melyek angol főnevek és igék szinonimáinak automatikus megtalálására használhatók, 
és így segítségükkel a MASZEKER projekt keresőrendszerében a lekérdezések 
kiterjesztése megvalósítható. Két ilyen algoritmusnak egy korábbi verzióját, amely még 
csak főnevek szinonimáinak megtalálására volt alkalmas, már bemutattam a 
diplomamunkámban is (Dobó, 2010). E kutatás keretében mindkettő módszer 
kibővítésre kerül, hogy alkalmasak legyenek igék szinonimáinak megtalálására is. Az 
algoritmusok alapötlete az, hogy a szinonim szavak szintaktikailag is hasonlóan 
viselkednek, vagyis nagy szöveges adatbázisokban előforduló szintaktikai kapcsolataik 
eloszlása hasonló képet ad. Az algoritmusok minden szóhoz egy tulajdonsághalmazt 
vagy tulajdonságvektort rendelnek a szó szintaktikai kapcsolatainak egy nagy nyelvi 
adatbázisban történő előfordulásai alapján. A szavak összehasonlítása e 
tulajdonságvektorok alapján, különféle hasonlósági mértékek alkalmazásával történik, 
mint például a koszinusz hasonlóság és a Dice-együttható.  

Az ismertetett módszereket először 1000, az A61K osztályba tartozó gyógyszerészeti 
témakörből vett angol nyelvű szabadalom szövegén (kb. 20 millió szó) teszteltem, 
angol gyógyszerészeti szakszavak és általános köznyelvi szavak szinonimáinak 
keresésével. Ezután, az eredmények javításának céljából a módszereket (ugyanazon 
szavakon) nagyjából 9000, tíz különböző témakörből vett szabadalom (kb. 65 millió 
szó) felhasználásával is kipróbáltam. Végül két nagyméretű, általában köznyelvi 
szövegeket tartalmazó szöveghalmazon, a British National Corpus (kb. 100 millió szó) 
és a Web 1T 5-gram Corpus (kb. 1 billiárd szóból generálva) adatbázisán is 
alkalmaztam őket. Az algoritmusok által adott szinonimák a Lin (1998) által javasolt, a 
WordNet lexikai adatbázison alapuló hasonlósági mértékkel kerültek kiértékelésre. A 
kiértékelés után az algoritmusok teljesítményét több különböző, webes kereséseken 
alapuló algoritmus segítségével próbáltam tovább javítani. 

Az e jelentésben bemutatásra kerülő módszerek alapvetően általános szinonima-
kereső algoritmusok, ezért a MASZEKER projekt keresőrendszerének fejlesztése 
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mellett alkalmasak tetszőleges másik keresőrendszer hatékonyságának növelésére is, 
valamint az automatikusan megtalált szinonimák hasznosak lehetnek különféle 
nyelvészeti kutatások szempontjából, és alkalmasak fogalomhálók készítésének 
támogatására is. 
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2 Irodalmi áttekintés 

Mivel a szinonimák automatikus felismerése fontos szerepet játszik a webes 
keresőrendszerek hatékonyságának növelésében, ezért számos algoritmus található a 
szakirodalomban erre a célra. Egy gyakran alkalmazott módszer a Latent Semantic 
Analysis (LSA) (Deerwester et al., 1990; Dumais and Landauer, 1997). Ez az 
információ kinyerésben használatos Latent Semantic Indexing-hez (LSI) hasonló 
statisztikus algoritmus. Először létrehoz egy mátrixot, amelyben a sorok a használt 
nyelvi adatbázisban megtalálható szavak, az oszlopok a nyelvi adatbázis valamilyen 
méretű szövegrészletei (például mondatok vagy dokumentumok), és minden cella az 
adott szó súlyát tartalmazza az adott szövegrészletben. Ezután Szinguláris Érték 
Felbontás (SVD) segítségével a mátrix összetömörítésre kerül. Végül két szó 
hasonlósága az ebben a tömörített mátrixban lévő vektoraik koszinusz 
hasonlóságaként van definiálva. 

Hindle (1990) egy nagyméretű nyelvi adatbázisból kinyeri az összes (ige, alany) és 
(ige, tárgy) kapcsolatot. Ezután minden ige-alany, és ige-tárgy párhoz kiszámolja a pár 
pontonkénti kölcsönös információját (Church and Hanks, 1989; Church et al., 1991). 
Két főnév alanyi és tárgyi hasonlósága valamely igére tekintettel ezeken a pontonkénti 
kölcsönös információkon alapszik, összesített hasonlóságukat pedig az összes 
hozzájuk tartozó igére vett hasonlóságok összegeként definiálja. 

Grefenstette (1992) módszere szemantikailag hasonló szavakat képes automatikusan 
megtalálni eredetileg feldolgozatlan szövegből. Ehhez a szövegen lefuttatott 
morfológiai elemző eredményét egy rejtett Markov-modellnek adja át, amely a 
mondatokat egyértelműsíti. Ezután az egyértelműsített mondatokon egy nyelvi elemző 
fut végig, végül a szemantikailag hasonló szavak a nyelvi elemző által visszaadott (szó, 
attribútum) párok felhasználásával kerülnek meghatározásra. 

Turney (2001) egy PMI-IR-nak nevezett algoritmus használ, amely nevét a pontonkénti 
kölcsönös információ (pointwise mutual information) és információ-visszakeresés 
(information retrieval) együttes használatáról kapta. Ez a módszer két szót úgy hasonlít 
össze, hogy webes kereséseket indít az összehasonlítani kívánt két szóval külön-külön 
és együtt is, és a visszaadott lapok számából következtet a két szó hasonlóságára 
különböző mértékekkel (többek közt pontonkénti kölcsönös információval). Ezzel a 
módszerrel jobb eredményeket kap TOEFL szinonima teszt feladatokon, mint korábban 
mások az LSA segítségével. 

Bollegala et al. (2007) szintén egy olyan módszert javasol szavak hasonlóságának 
megállapítására, amely webes keresőrendszereken alapul. Négy különböző 
hasonlósági pontszámot definiálnak egy szópárhoz az adott szavakat tartalmazó 
webes keresések által visszaadott lapok számára alapozva, és még egyet a webes 
keresések által visszaadott szövegtöredékek mintáit felhasználva. Ezt az öt 
hasonlósági pontszámot Szupport Vektor Gépekkel (SVM) egybeintegrálva kapják meg 
a végső hasonlósági mértéket.  

Cilibrasi and Vitányi (2007) is a webes keresőrendszerek adta lehetőségeket 
használják ki. Az általuk javasolt módszer szavak és mondatok hasonlóságát, amit 
Google similarity distance-nek neveznek, a Google keresőrendszer által az adott 
szavakra és mondatokra visszaadott lapok számából képzik. 

Hagiwara (2008) a szinonimakeresési problémát egy osztályozási problémaként kezeli, 
ahol minden szópárt a szinonima vagy a nem-szinonima kategóriába kell sorolni. Öt 
osztályozót definiál a szavak eloszlási és mintaalapú tulajdonságaira alapozva, 
amelyek segítségével a szópárokat a két kategória valamelyikébe sorolja ellenőrzött 
módon. 
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Turney (2008) több jelenséget, többek között a szinonimákat, antonimákat és 
asszociációs kapcsolatokat az analógiákra vezeti vissza, és egy egységes módszert 
inditványoz ezek felismerésére. Habár ez a módszer a problémákon külön-külön 
rosszabb eredményeket ér el, mint az adott problémákon külön-külön legjobban 
teljesítő algoritmusok, teljesítménye minden feladaton versenyképes, és bír azzal az 
előnnyel, hogy a problémák egy széles skáláján alkalmazható. Ezenfelül, mivel az 
módszer alapja egy standard ellenőrzött tanuló algoritmus, ezért a későbbiekben 
egyszerűbben módosítható, mint egy adott probléma megoldására megírt speciális 
algoritmus. 

Wang et al. (2010) egy automatikus mintakészítő algoritmust publikál, ami angol igék 
szinonimáinak és antonimáinak kinyerésére alkalmas. Az algoritmus először kiindulási 
szinonima és antonima párokat határoz meg a WordNet segítségével, majd ezek 
segítségével mintákat hoz létre automatikusan. A módszer végül ezeket a mintákat 
használja szinonimák és antonimák kinyerésére. A felidézés maximalizálásának 
érdekében több minta kombinációját használják. 

Diplomamunkámban (Dobó, 2010) két módszert is indítványoztam főnevek 
szinonimáinak automatikus felismerésére nagy nyelvi adatbázisokat felhasználva. Az 
első módszert eredetileg Lin (1998) publikálta, és ezt a diplomamunkám keretében 
kibővítettem. Ez a módszer egy tulajdonsághalmazt rendel minden egyes főnévhez, és 
e halmazok hasonlósága alapján keresi meg az adott szóhoz tartozó szinonimákat. 
Ezzel szemben a másik módszer minden főnévhez egy numerikus tulajdonságvektort 
rendel, és ezek hasonlóságát számítja ki különféle hasonlósági mértékekkel, mint 
például a koszinusz hasonlóság és a Dice-együttható. 
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3 Az alkalmazott módszerek 

A projekt kezdetén felmerült az LSA algoritmus használata szinonima-keresésre, 
azonban több kutatás is azt mutatja, mint például Duz (2007), hogy az LSA algoritmus 
leginkább kis méretű homogén adathalmazokon teljesít jól, nagy méretű inhomogén 
adathalmazok használata esetén sokat veszít a hatékonyságából. Ezenfelül a Turney 
(2001) által elvégzett tesztek azt mutatják, hogy léteznek az LSA-nál hatékonyabb 
módszerek is szinonimakeresésre. Ezért az LSA módszer használata elvetésre került, 
helyette a diplomamunkámban (Dobó, 2010) indítványozott, angol főnevek 
szinonimáinak keresésére szolgáló algoritmusokat bővítettem ki, és ezek 
hatékonyságát teszteltem a kitűzött feladaton. Az algoritmusok alapötlete az, hogy a 
szinonim szavak szintaktikailag is hasonlóan viselkednek, vagyis egy nagy szöveges 
adatbázisban a szintaktikai kapcsolataik eloszlása hasonló képet ad. Az első módszert 
eredetileg Lin (1998) publikálta, és ezt a diplomamunkám keretében kibővítettem. Ez a 
módszer egy tulajdonsághalmazt rendel minden egyes főnévhez, és e halmazok 
hasonlósága alapján keresi meg az adott szóhoz tartozó szinonimákat. Ezzel szemben 
a másik módszer minden főnévhez egy numerikus tulajdonságvektort rendel, és ezek 
hasonlóságát számítja ki különféle hasonlósági mértékekkel. Mindkettő módszer egy 
adott szóhoz a szó szintaktikai kapcsolatainak egy nagy nyelvi adatbázisban történő 
előfordulásait használja tulajdonságokként. 

Habár mindkettő módszer eredetileg csak főnevek szinonimáinak keresésére volt 
alkalmas, e kutatás keretében kibővítettem őket, hogy igék szinonimáinak keresésére 
is alkalmasak legyenek. Mindkét módszer bemenetként főnevek és igék egy listáját 
kapja, kimenetként pedig minden bemeneti szóhoz szinonimák egy rangsorolt listáját 
adja vissza. Ezek a szinonimák a használt nyelvi adatbázis olyan főneveiből és igéiből 
kerülnek ki, amelyek legalább 10-szer szerepeltek az adatbázisban. Az ennél ritkábban 
szereplő szavak elvetésének az okai a következők: először is, nagy része azoknak a 
szavaknak, amelyek ennél ritkábban fordulnak elő egy nyelvi adatbázisban, nem is 
főnév vagy ige, csupán az automatikus elemző hibájából lettek főnévként vagy igeként 
megjelölve. Másodszor, a tulajdonságeloszlása az ilyen ritkán előforduló szavaknak 
nem igazán reprezentatív. Harmadszor, az ilyen ritka szavak egyébként is nagyon 
ritkán lehetnének valamely másik szó szinonimái, pontosan azért, mert nem áll 
rendelkezésre elegendő információ róluk. Negyedszer, e módszerek számítási igénye 
meglehetősen nagy, és e szavak figyelmen kívül hagyásával a futási idő és a 
memóriaigény jelentős mértékben lecsökken. 

3.1 Az alkalmazott módszerek leírása 

3.1.1 Az eredetileg Lin (1998) által javasolt módszer 

A Lin (1998) által javasolt módszert néhány változtatással alkalmaztam a 
diplomamunkámban. Jelen kutatás részeként ezt a verziót még tovább bővítettem 
azzal, hogy már nem csak főnevekhez, hanem igékhez is keres szinonimákat. Az 
algoritmus által felhasznált hasonlósági mérték a következő: 

 

ahol  a w szó tulajdonságainak halmazát jelöli, és bármely S halmazhoz  a 
halmazban tárolt információ mennyisége. A szavakhoz felhasznált tulajdonságok a szó 
szintaktikai kapcsolatainak egy nagy nyelvi adatbázisban történő előfordulásain 
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alapszanak (lásd 3.2 fejezet). Azért, hogy egyszerűbb legyen a számítás, feltételezzük, 
hogy minden tulajdonság független egymástól (ez nem teljes mértékben igaz). Így egy 
S halmazban tárolt információ mennyisége kiszámítható a következő képlettel: 

 

ahol  az f tulajdonság valószínűsége. Habár egy tulajdonság valószínűsége nem 
számítható ki pontosan, a használt nyelvi adatbázisokból elég jól meg lehet ezt 
becsülni: 

 

ahol  azoknak a főneveknek (vagy igéknek) a száma, amelyek rendelkeznek az f 

tulajdonsággal,  pedig a főnevek (vagy igék) száma a nyelvi adatbázisban. Ez a 
hasonlóság bármely szópárhoz egy 0 és 1 közötti számot ad vissza: 1-et akkor, ha a 
két szónak megegyezik a tulajdonsághalmaza, 0-t akkor, ha a két szónak nincs közös 
tulajdonsága. 

Az eredetileg Lin által javasolt módszerhez képest három fő módosítás történt. 
Elsősorban az, ahogyan az a 3.2 fejezetben taglalva van, a főnevek szinonimáinak 
keresése során parafrázisokat használtam igék helyett (parafrázis alatt egy passzív 
vagy aktív igét, prepozícióval vagy a nélkül értünk). Másodszor, a passzív igéket az 
aktív igéktől eltérő módon kezeltem (lásd a 3.4 fejezetben). Harmadszor, a páciens 
alanyú ambitranzitív kategóriába tartozó igék kezelése is eltér a szokásostól, (lásd a 
3.5 fejezetben). 

3.1.2 A numerikus tulajdonságvektorokat felhasználó módszer 

Az előző fejezetben leírt módszer nem veszi figyelembe azt, hogy egy adott 
tulajdonság melyik szónál hányszor fordult elő, csak azt vizsgálja, hogy előfordult-e 
vagy sem. Az előfordulási gyakoriságok azonban hasznos információt hordozhatnak, 
ezért érdemes kialakítani egy olyan módszert, amely ezeket az információkat is 
figyelembe veszi. Ehhez minden szót egy numerikus tulajdonságvektorral jellemzünk, 
ahol minden tulajdonsághoz egy súly tartozik. Egy szópár hasonlósága e vektorok 
hasonlóságával egyezik meg. A tulajdonságok súlya az adott tulajdonság adott szóval 
való előfordulási gyakoriságán alapszik. 

A használt tulajdonságsúlyok 

Kétféle súlyozást használnak a tulajdonságokhoz. Az első egyszerűen a tulajdonság 
adott szóra vonatkozó gyakoriságát, míg a másik a szó és a tulajdonság pontonkénti 
kölcsönös információját rendeli hozzá súlyként a tulajdonsághoz (Church and Hanks, 
1989; Church et al., 1991). Egy szó és egy tulajdonság pontonkénti kölcsönös 
információja a szó és a tulajdonság közötti kapcsolatot mutatja meg (megmondja, hogy 
az adott tulajdonság mennyire sokat mond el a szóról, illetve az adott szó mennyire 
sokat mond el a tulajdonságról). Tehát minél jobban jellemző egy adott tulajdonság egy 
adott szóra, annál nagyobb a kettőnek a pontonkénti kölcsönös információja. Egy szó 
(x) és egy tulajdonság (y) pontonkénti kölcsönös információja a következő módon 
számítható ki: 
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ahol  annak a valószínűsége, hogy egy (szó, tulajdonság) párban x a szó és y a 

tulajdonság,  annak a valószínűsége, hogy egy (szó, tulajdonság) párban x a szó, 

és  annak a valószínűsége, hogy egy (szó, tulajdonság) párban y a tulajdonság. 

Ezek a valószínűségek az adott események gyakoriságával jól közelíthetők. , 

 és  szolgál e gyakoriságok jelölésére, N pedig az összes talált (szó, 
tulajdonság) pár számát jelöli. 

Amennyiben tényleges (nem inverz) kapcsolat van a szó és a tulajdonság között, akkor 
a szó és a tulajdonság pontonkénti kölcsönös információja sokkal nagyobb, mint 0, 
amennyiben nincs közöttük számottevő összefüggés, akkor a pontonkénti kölcsönös 
információjuk 0 körüli, amennyiben inverz összefüggés van közöttük (tehát a szó és a 
tulajdonság a véletlennél sokkal ritkábban fordulnak elő együtt), akkor a pontonkénti 
kölcsönös információjuk sokkal kisebb, mint 0. A pontonkénti kölcsönös információ 
instabil nagyon kis gyakoriságok esetén (Church and Hanks, 1989), ezért a 
pontonkénti kölcsönös információ használatánál azok a tulajdonságok, amelyek 
gyakorisága 10-nél kisebb egy adott szóhoz, a szó tulajdonságvektorából törlésre 
kerülnek. A pontonkénti kölcsönös információ segítségével meghatározható, hogy egy 
igére mennyire jellemző egy adott főnév, mint az ige tárgya. Például tekintsük a drink 
ige és a hozzá kapcsolódó water tárgy közötti kapcsolatot: ha egy olyan nyelvi 
adatbázist tekintünk, amiben 5 millió (ige, tárgy) kapcsolat szerepel, amiből 500 
esetben drink az ige, 400 esetben water a tárgy és 200 esetben pontosan ebből a két 
szóból áll a kapcsolat, akkor az ő kölcsönös információjuk (ige-tárgy viszonyban):  

 

Ez azt jelenti, hogy a water szó egy jellemző tárgya a drink igének, és a véletlennél 
sokkal gyakrabban fordulnak elő együtt ige-tárgy kapcsolatban. 

A gyakoriság alkalmazása esetén azok a szavak hasonlóak egymáshoz, amelyek 
tulajdonságeloszlása hasonló, a második esetben pedig azok a szavak hasonlóak, 
amelyekre ugyanazok a tulajdonságok a leginkább jellemzőek. 

A használt hasonlóságmértékek 

Az elsőként használt vektorhasonlósági mérték a koszinusz hasonlóság, amely a két 
vektor közötti szög koszinuszaként adja meg a két vektor hasonlóságát (Manning and 
Schütze, 2000): 

 

Ez a hasonlóság grafikusan is szemléltethető: az 1. ábrán1 szereplő  és  vektorok 

hasonlósága megegyezik az általuk bezárt  szög koszinuszával. 

 

                                                
1 http://blogs.msdn.com/b/spt/archive/2008/03/05/information-retrieval-search-basic-ir-

models.aspx 



Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése 

11 

 

 

1. ábra 

A koszinusz hasonlóság grafikus szemléltetése 

 

Még egy vektorhasonlósági mérték került alkalmazásra, a Dice-együttható, mivel ezt is 
nagyon gyakran alkalmazzák vektorok összehasonlítására. Eredeti formájában ez csak 
bináris vektorok összehasonlítására alkalmas: 

 

, ezért jelen esetben egy numerikus vektorokra általánosított formáját kell alkalmazni. 
Több általánosítása is létezik ennek a mértéknek. Lin (1998) definíciója az 
általánosított Dice-együtthatóra: 

 

Ezzel szemben Nakov (2007) a következőképpen definiálja az általánosítást: 

 

Ebben a kutatásban az eredeti Dice-együttható mindkét általánosítását felhasználtam. 

3.2 A tulajdonsághalmazokban és tulajdonságvektorokban 
felhasznált tulajdonságok és kinyerésük 

Mint ahogy az előző fejezetben említettem, a tulajdonsághalmazokban és 
tulajdonságvektorokban szintaktikai kapcsolatokat használtam fel tulajdonságokként. A 
főnevek szinonimáinak kereséséhez az (alany, parafrázis), (tárgy, parafrázis) és 
(főnév, módosítószó) kapcsolatok, míg az igék szinonimáinak kereséséhez az (ige, 
alany), (ige, tárgy), (ige, második tárgy) és (ige, prepozíció) kapcsolatokat használtam. 
Ebben a jelentésben parafrázis alatt egy passzív vagy aktív igét, prepozícióval vagy a 
nélkül, ige alatt pedig egy aktív, prepozíció nélküli igét értünk. Főnevek szinonimáinak 
keresésénél azért alkalmaztam parafrázisokat igék helyett, mivel azok jobban jellemzik 
a főneveket, mint az igék magukban, és nem mindegy, hogy a főnév éppen egy 
passzív vagy aktív igével, valamint hogy egy prepozíciós vagy egy prepozíció nélküli 
igével volt szintaktikai kapcsolatban. Például a „The plane took off” mondatból a (plane, 
take off) (alany, parafrázis) reláció kinyerése sokkal jobban jellemzi a plane főnevet, 
mintha e helyett a (plane, take) párt tekintenénk. Igék szinonimáinak keresésénél pedig 



Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése 

12 

 

azért nem parafrázisokat alkalmaztam, mivel prepozíció nélküli aktív igék szinonimáit 
kerestem. 

Az (alany, parafrázis) kapcsolatokat szöveges nyelvi adatbázisokból nyertem ki, ahol: 
• parafrázis egy ige prepozícióval vagy a nélkül, és alany ennek az alanya 

• parafrázis egy prepozíció, ami az alanyhoz kapcsolódik 

A (tárgy, parafrázis) kapcsolatok szintén az elemzett szöveges adatbázisból kerülnek 
kinyerésre, ahol: 

• parafrázis egy ige prepozícióval vagy a nélkül, és tárgy ennek a tárgya 

• parafrázis egy prepozíció, és tárgy ennek a tárgya 

Mind az (alany, parafrázis), mind a (tárgy, parafrázis) kapcsolatok kinyerésekor, amikor 
a parafrázis szimplán egy prepozíció, akkor a be igével együtt kerül elmentésre. Ez 
azért jobb így, mert egy prepozíció lényegében ugyanazt jelenti önmagában, mint a be 
igével párosítva, így logikusnak tűnik, hogy együtt vegyük őket figyelembe. Az összes 
többi szintaktikai kapcsolat egyszerűen kinyerhető a nyelvi elemző által visszaadott 
szintaktikai kapcsolatok valamelyikéből (legalábbis az itt alkalmazott C&C CCG parser 
(Clark and Curran, 2004) esetében), így azok nem igényelnek speciális bánásmódot. A 
(főnév, melléknév) kapcsolat az ncmod, az (ige, alany) kapcsolat az ncsubj, az (ige, 
tárgy) kapcsolat a dobj, az (ige, második tárgy) kapcsolat az obj2 és az (ige, 
prepozíció) kapcsolat az iobj és ncmod relációkból nyerhető ki. 

Az igékhez tartozó prepozíciók kinyeréséhez, mind a parafrázisokban, mind az (ige, 
prepozíció) kapcsolatokban, azért nem csak az iobj kapcsolatot használtam, hanem az 
ncmod kapcsolat is, mivel a C&C CCG parser gyakran hibázik az ncmod és iobj 
kapcsolatok közötti különbségtételben, és az iobj relációk felidézése csupán 65,63% 
(Clark and Curran, 2007). Ez a módosítás az eredmények javulásához vezetett. Mivel 
az ncmod relációban nem csak prepozíciók szerepelhetnek az igével, ezért szükség 
van a prepozíciók felismerésére a többi szó közül. Ehhez egy 67 prepozícióból álló 
listát generáltam automatikusan: azokat a prepozíciókat tartalmazza ez a lista, amelyek 
legalább 100-szor szerepeltek prepozícióként az elemzett British National Corpusban. 
Ezzel a 100-as korláttal kiszűrhetők az elemző hibájaként prepozíciónak minősített 
szavak. Minden általánosan használt prepozíciót tartalmaz, mivel millió szavanként 
átlagosan csupán 1 előfordulása szükséges a prepozíciónak ahhoz, hogy ebbe a 
listába bekerüljön. A lista megtalálható a 6. függelékben, a prepozíciók gyakoriságával 
együtt. 

Annak érdekében, hogy a módszerek még hatékonyabban működjenek, a relációkban 
előforduló főnevek és igék szófaját az elemző által a szavakhoz visszaadott szófajok 
segítségével ellenőrzik a módszerek. Ezen felül minden, a nyelvi adatbázisból kinyert 
szót lemmatizál. Ez azt jelenti, hogy a főneveknek az egyes számú, az igéknek pedig a 
szótári alakját menti el a tulajdonságokhoz, függetlenül attól, hogy az adott szövegben 
milyen alakban szerepelt. Például a „These bottles are for water” mondatból a (bottle, 
be for) (alany, parafrázis) kapcsolat és a (water, be for) (tárgy, parafrázis) kapcsolat 
kerül kinyerésre. A főnevek és igék lemmái a WordNet lexikális adatbázisból 
(Fellbaum, 1998), a Java WordNet Library2 segítségével kerülnek kinyerésre. 

3.3 A használt nyelvi adatbázisok és elemzésük 
Mindkettő algoritmus a szinonimák kereséséhez nagy nyelvi adatbázisokat használ. 
Jelen kutatás 4 különböző nyelvi adatbázist használ fel az algoritmusok teszteléséhez. 

                                                
2 http://sourceforge.net/projects/jwordnet/ 
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Elsőként 1000, az A61K osztályban megtalálható gyógyszerészeti szabadalom 
szöveges leírását. Ez a szöveges adathalmaz körülbelül 20 millió szóból áll, de nagy 
része nem értelmes mondatokat, hanem pusztán képletfelsorolásokat tartalmaz, ami a 
szinonimakeresés szempontjából nem hasznos. Másodsorban a szabadalmak egy 
kibővített halmazát tíz különböző témakörből, amely már majdnem 9000 szabadalmat, 
és így már majdnem 65 millió szót tartalmaz. Harmadsorban a British National Corpus 
adatbázisát (BNC_Consortium, 2001), amely egy körülbelül 100 millió szóból álló 
kiegyensúlyozott, a jelenkori brit angolra reprezentatív nyelvi adatbázis. Végül pedig a 
Web 1T 5-gram Corpus (Brants and Franz, 2006) adatbázisát használtam fel a 
teszteléshez, ami egy több mint 1 billiárd szót tartalmazó weblaphalmazból a legalább 
40-szer előforduló szó n-eseket, egyedülálló szavaktól egészen szó 5-ösökig, 
tartalmazza. 

Mindkét algoritmushoz szükség van a szavak közötti szintaktikai kapcsolatok 
kinyerésére e szöveges adatbázisokból, mivel ezeket a kapcsolatokat használják fel a 
tulajdonsághalmazokban és tulajdonságvektorokban. Akkora szöveges adatbázisokat, 
mint az ebben a cikkben felhasználtak, manuálisan elemezni megvalósíthatatlan 
feladat (legalábbis ezen kutatás részeként), ezért mind a szabadalomleírások, mind a 
British National Corpus a C&C CCG parser (Clark and Curran, 2004) segítségével 
lettek elemezve. Ennek a nyelvi elemzőnek egy részletesebb leírását adja Clark and 
Curran (2007), a használt szintaktikai kapcsolatokat pedig Briscoe (2006) írja le 
részletesen.  

A Web 1T 5-gram Corpus automatikus elemzésével a probléma az, hogy a teljes 
adatbázis automatikus elemzése körülbelül fél év processzoridőt igényelne egy 
tisztességes számítógépen is. Ezért ennél az adatbázisnál egy alternatív módszert 
alkalmaztam a szintaktikai kapcsolatok kinyerésére: az adatbázison csupán egy 
automatikus szófaji elemzőt, a C&C CCG POS taggert futtattam le (ez néhány nap alatt 
lefutott), és a szó n-esek szófaji mintáiból következtettem a szavak közötti szintaktikai 
kapcsolatokra. Mivel a rövid szó n-esek automatikus szófaji elemzése túl sok hibával 
jár, ezért csak a szó 4-eseket és szó 5-ösöket használtam fel. A szó 4-esekenél 
alkalmazott szófaji minták: 

 
(1) noun vbn prep noun 

(2) noun verbNotVbn det|adj noun 

(3) noun verbNotVbn prep noun  

(4) noun be1 vbg noun 

(5) noun have1 vbn noun 

(6) noun that|modal verbNotVbnNotVbg noun 

(7) noun prep det|adj noun 

 

A szó 5-ösöknél alkalmazott szófaji minták: 

 
(8) noun vbn prep det|adj noun 

(9) noun vbn prep prep noun  

(10) noun verbNotVbn det|adj adj noun 

(11) noun verbNotVbn prep det|adj noun  

(12) noun verbNotVbn prep prep noun 

(13) noun have2 been vbg noun 
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(14) noun be1 vbg det|adj noun  

(15) noun be1 vbg prep noun 

(16) noun have1 vbn det|adj noun  

(17) noun have1 vbn prep noun 

(18) noun be2 vbn prep noun  

(19) noun that|modal verbNotVbnNotVbg det|adj noun 

(20) noun that|modal verbNotVbnNotVbg prep noun 

(21) noun that|modal be3 vbg noun 

(22) noun that|modal have2 vbn noun 

(23) noun prep det|adj adj noun 

 

Az 1. táblázat tartalmazza a mintákban szereplő kifejezések jelentését. Minden 
mintánál az ige az esetleges prepozícióval alakítja a parafrázist, a szó n-es első szava 
a parafrázis alanya, a szó n-es utolsó szava pedig a parafrázis tárgya. Az (alany, 
parafrázis) és (tárgy, parafrázis) párok ennek megfelelően kerültek kinyerésre. Az igék 
szinonimáinak keresésénél pedig a szó n-es első szava az alany, az ige minden 
esetben a felismert ige prepozíció nélkül, ha a mintában van prepozíció, akkor az az 
igéhez kapcsolódó prepozíció, ha pedig nincs prepozíció, akkor az utolsó szó az ige 
tárgya. Az (ige, alany), (ige, tárgy) és (ige, prepozíció) párok ennek megfelelően 
kerültek kinyerésre. Kinyerésük pontatlansága miatt (ige, második tárgy) párokat ennél 
az adathalmaznál nem használtak fel az algoritmusok. 

 

Kifejezés Jelentés 

noun egy köznév 

verbNotVbn egy ige, amely nem past participle alakban van 

verbNotVbnNotVbg egy ige, amely nem past participle vagy progressive alakban 
van 

vbn egy ige past participle alakban 

vbg egy ige progressive alakban 

be1 egyike a következő szavaknak: am, is, are, was, were 

be2 egyike a következő szavaknak: am, is, are, was, were, being 

be3 egyike a következő szavaknak: am, is, are, was, were, be 

been a szó: been 

have1 egyike a következő szavaknak: has, have, had, having 

have2 egyike a következő szavaknak: has, have, had 

that egyike a következő szavaknak: that, which, who 

modal egy segédige 

prep egy prepozíció 

1. táblázat 

A szófaji mintákban alkalmazott kifejezések jelentése 
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A Web 1T 5-gram Corpus automatikus szófaji elemzése után elindítottam az 
automatikus nyelvtani elemzőt (C&C CCG parser) is. Idő hiányában csak a szó 5-
ösökön futtattam ezt le, és az így létrejött automatikusan elemzett szöveghalmazt is 
felhasználtam. A Web 1T 5-gram Corpusban található szó n-esek egy jelentős része 
csupa nagybetűvel vagy csupa nagy kezdőbetűvel van írva. Ez valószínűleg annak a 
következménye, hogy a weblapcímek és cikkcímek nagy részét így írják. A probléma 
ezzel az, hogy ezeket a szavakat a C&C CCG POS tagger és parser egyszerűen 
tulajdonnevekként ismeri fel, ami ritkán helyes. Ezért, az elemzés előtt minden szó n-
est csupa kisbetűsre alakítottam. Továbbá, a pontosabb eredmények érdekében csak 
olyan alfanumerikus karaktereket tartalmazó szó n-eseket vettem figyelembe, ahol a 
felismert ige szerepel a WordNet adatbázisban. 

3.4 Passzív parafrázisok 
A passzív parafrázisok abban különböznek az aktív parafrázisoktól, hogy a látszólagos 
alanyuk valójában a cselekvés tárgya. Ezért egy (alany, parafrázis) pár, ahol a 
parafrázis passzív és nincs prepozíciója, valójában ugyanolyan jelentéssel bír 
(legalábbis ennek a kutatásnak a szempontjából), mint egy (tárgy, parafrázis2) pár, 
ahol tárgy megegyezik alany-nyal és parafrázis2 megegyezik parafrázis aktív 
verziójával. Ezért logikus, hogy az ilyen (alany, parafrázis) párokat is inkább (tárgy, 
parafrázis2) párként tekintsük (és ilyen módon például együtt számoljuk a 
gyakoriságukat). Így például a „The pizza was eaten” mondatból a (pizza, eat) (tárgy, 
parafrázis) pár kerül kinyerésre, nem pedig a (pizza, be eaten) (alany, parafrázis) pár. 
Mivel passzív igéknek nem lehet tárgyuk, ezért nincsenek olyan (tárgy, parafrázis) 
párok, ahol a parafrázis passzív. 

Továbbá, ha egy passzív parafrázis tartalmazza a by prepozíciót, amihez egy tárgy 
kapcsolódik, akkor az a tárgy valójában a cselekvés alanya. Ezért egy (tárgy, 
parafrázis) pár, ahol parafrázis passzív és a by prepozíciót tartalmazza, lényegében 
megegyezik egy (alany, parafrázis2) párral, ahol alany megegyezik tárgy-gyal, és 
parafrázis2 megegyezik parafrázis aktív verziójával, prepozíció nélkül. Ezért logikus, 
hogy az ilyen (tárgy, parafrázis) párokat is inkább (alany, parafrázis2) párként 
tekintsük. Ilyen passzív, by prepozíciót tartalmazó parafrázis esetén az (alany, 
parafrázis) párokat, hasonlóan az előző bekezdésben leírtakhoz, (tárgy, parafrázis2) 
pároknak tekintjük, ahol alany megegyezik tárgy-gyal, és parafrázis2 megegyezik 
parafrázis aktív verziójával, prepozíció nélkül. Tehát például a „The house was built by 
the architect” mondatból az (architect, build) (alany, parafrázis) pár, és a (build, house) 
(tárgy, parafrázis) pár kerül kinyerésre. Azoknál a parafrázisoknál, amik tartalmaznak 
prepozíciót, de az a prepozíció nem a by, nem végezhetők el hasonló átalakítások (és 
nincs is szükség ilyen átalakításokra). 

A passzív igék felismerése két módon történik. Először is, amikor a C&C CCG elemző 
felismer egy passzív igét, akkor az ahhoz az igéhez tartozó alanyi kapcsolatának 
(ncsubj) az altípusát obj-ként jelöli meg. Elsődlegesen ezt az altípust felhasználva 
ismerik fel a szinonimakereső algoritmusok a passzív igéket. Azonban, mivel ez az 
elemző gyakran elmulasztja felismerni a passzív igéket, ezért minden igét, amit az 
elemző aktívként ismer fel, a szinonimakereső algoritmus is megvizsgálja: amennyiben 
past participle alakban van, és tartozik hozzá be segédige, akkor az ige passzív. 

3.5 Ambitranzitív igék 
Az angol igék mindegyike szigorúan tárgyas, szigorúan tárgyatlan vagy ambitranzitív, 
ahol az utolsó azt jelenti, hogy az ige tárgyas, illetve tárgyatlan alakban is használható 
(Dixon and Aikhenvald, 2000). Jó példa szigorúan tárgyas igére a like és a recognise, 
szigorúan tárgyatlan igére az arrive és a chat, és ambitranzitív igére pedig a break és a 
read. A Perlmutter (1978) által indítványozott és Burzio (1986) által feldolgozott 
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Unaccusative Hypothesis azt feltételezi, hogy a szigorúan tárgyatlan igék két csoportra 
bonthatók: az unakkuzatív igék azok, amelyek látszólagos alanya valójában a 
cselekvés tárgya, az unergatív igék pedig azok, amelyek látszólagos alanya 
ténylegesen a cselekvés alanya. Habár az a feltevés, hogy a szigorúan tárgyatlan igék 
e két csoportja létezik, széleskörűen elfogadott, a hipotézis kimondása óta nagy vita 
folyik arról, hogy milyen módon lehet különbséget tenni az igék e kettő csoportja között. 
Perlmutter (1978) és Perlmutter és Postal (1984) szerint a kettő csoport közötti 
különbség szintaktikailag reprezentált és teljes mértékben meghatározható 
szemantikailag. Néhány kutató, mint például Rosen (1984), nem ért egyet azzal, hogy 
a különbség teljesen meghatározható szemantikailag, míg mások, mint például Van 
Valin Jr (1990), tagadják, hogy szintaktikailag van reprezentálva. Vannak olyanok is, 
többek közt Levin és Hovav (1995), akik a különbségtétel mindkét részével 
egyetértenek. 

Az igék ilyen módon két részre történő osztása azonban nem csak a szigorúan 
tárgyatlan igékre alkalmazható, hanem az ambitranzitív igékre is. Páciens alanyú 
ambitranzitív igének hívjuk azokat az ambitranzitív igéket, amik unakkuzatív igeként 
viselkednek tárgyatlan használatukkor, vagyis látszólagos alanyuk az ige tárgyatlan 
használata esetén valójában a cselekvés tárgya. Ágens alanyú ambitranzitív igéknek 
nevezzük azokat az ambitranzitív igéket, amik unergatív igeként viselkednek tárgyatlan 
használatukkor, vagyis látszólagos alanyuk az ige tárgyatlan használata esetén 
ténylegesen a cselekvés alanya (Mithun, 2000) (az igék e két csoportját Dixon and 
Aikhenvald (2000) S=O és S=A igéknek nevezi, de ebben a jelentésben a Mithun 
(2000) által adott elnevezést használom). Egy tipikus páciens alanyú ambitranzitív ige 
például a break: a „The window broke” mondat valójában azt jelenti, hogy valaki vagy 
valami betörte az ablakot, nem pedig azt, hogy az ablak eltört valamit. Egy tipikus 
ágens alanyú ambitranzitív ige például a read: a „She reads” mondatban a she 
ténylegesen a cselekvés alanya. Mind a páciens alanyú ambitranzitív igéknek, mind az 
ágens alanyú ambitranzitív igéknek a látszólagos alanya az ige tárgyas használata 
esetén ténylegesen a cselekvés alanya. 

Mivel az ágens alanyú ambitranzitív igéknek a látszólagos alanya mind tárgyas, mind 
tárgyatlan használat esetén ténylegesen a cselekvés alanya, ezért ezek az igék nem 
jelentenek problémát a szinonimakereső algoritmus számára. Ezzel szemben a 
páciens alanyú ambitranzitív igék problémát jelentenek az algoritmus számára, mivel 
az ilyen igék tárgyatlan használata esetén a cselekvés tárgya hibásan a cselekvés 
alanyaként lesz kezelve (mivel az az ige látszólagos alanya). Ez az eredmények 
romlásához vezethet: gondoljunk például egy szövegre, amiben gyakran szerepel 
olyan rész, ahol egy ablak betörik (és a break ige tárgyatlan használatban van ezeken 
a helyeken), valamint sokszor szerepel olyan mondat is, amiben egy fiú gyakran eltör 
valamit (ezekben az esetekben a break ige nyilván tárgyas esetben szerepel). Habár 
az ablak és a fiú nem egymáshoz hasonló szavak, a break ige tárgyatlan esetben való 
helytelen kezelése azt eredményezheti, hogy a két szót a szinonimakereső algoritmus 
egymáshoz hasonlónak találja. Ennek a problémának a leküzdéséhez az kellene, hogy 
a páciens alanyú ambitranzitív igék tárgyatlan használatukkor is helyesen legyenek 
kezelve. Erre van egy viszonylag egyszerű megoldás. Megfigyelhető, hogy a páciens 
alanyú ambitranzitív igék tárgyatlan esetben a passzív igékkel teljesen megegyezően 
viselkednek abban az értelemben, hogy a látszólagos alanyuk valójában a cselekvés 
tárgya. Ezért a problémát megoldja az, ha az ilyen igéket ugyanúgy kezeljük, mint a 
passzív igéket. A páciens alanyú ambitranzitív igéknek a felismeréséhez az ilyen 
igéknek egy listája szükséges. Egy teljes listát adni az ilyen igékről lehetetlenség, 
többek közt azért is, mert mint minden egyéb nyelv, az angol is folyamatosan változik, 
fejlődik. Azonban egy elég átfogó listája a páciens alanyú ambitranzitív igéknek 
megtalálható Levin (1993) 1.1 alfejezetében. Jelen kutatás során e listát használtam a 
páciens alanyú ambitranzitív igék felismerésére. Ezen igék közt azonban vannak olyan 
igék is, amelyeknek van Unexpressed Object Alternation-ja is (Levin (1993) 1.2 
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fejezet), ezért ezek az igék a használt listáról törlésre kerültek3. A törlés után a listán 
maradt igék megtalálhatók a 7. függelékben. 

3.6 Az algoritmusok teljesítményének javítása 
A kutatás során használt nyelvi adatbázisok hatalmas méretűek, ezért hosszú ideig tart 
a végigolvasásuk és a szükséges szintaktikai kapcsolatok kinyerése. Továbbá a 
bennük tárolt információnak csak töredéke hasznosítható a szinonimakereső 
algoritmusok számára. Azért, hogy a programoknak ne kelljen minden egyes futásakor 
a teljes nyelvi adatbázist végigolvasniuk és abból a szükséges szintaktikai 
kapcsolatokat kinyerniük, készítettem olyan programokat, amelyek végigolvassák a 
használt nyelvi adatbázisokat, és minden, az algoritmusok számára szükséges 
információt elmentenek egy (nyelvi adatbázisonként különböző) szöveges fájlba. A 
szinonimakereső programok így minden futáskor csupán ezeket az információfájlokat 
olvassák végig a teljes szöveges adatbázisok helyett. Ez az előfeldolgozási lépés 
töredékére csökkentette a programok futási idejét, és jelentős mértékben 
lecsökkentette a felhasznált adathalmazok méretét is. A British National Corpus és a 
szófajilag elemzett Web 1T 5-gram Corpus adatbázis esetén is minden szükséges 
információ eltárolható egy 500 MB-nál kisebb fájlban az elemzett British National 
Corpus körülbelül 5 GB-os és a szófajilag elemzett Web 1T 5-gram Corpus körülbelül 
40 GB-os méretével szemben, a körülbelül 70 GB-os nyelvtanilag elemzett Web 1T 5-
gram Corpusból kinyert adatok pedig eltárolhatók egy körülbelül 3 GB-os fájlban. 

                                                
3 Azok az igék ilyenek, amik az Amuse-Type-Psych-Verbs kategóriában vannak felsorolva és a 

cut ige. 
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4 Tesztelés és az eredmények kiértékelése 

4.1 A tesztelés menete 
Mivel a MASZEKER projekt keresőrendszere elsősorban technikai szabadalmakban 
való keresésre lesz alkalmazva, ezért a szinonimák keresésének tesztelése is 
elsődlegesen szabadalmak felhasználásával történt. Ezután azonban kettő köznyelvi 
adatbázis használatát is kipróbáltam, mivel elképzelhető, hogy azok használata 
lényegesen nagyobb méretük miatt jobb eredményeket ad. A teszteléshez összesen 
400 szót használtam fel, aminek fele főnév, fele ige. A tesztelendő főneveket és igéket 
is 2 egyforma nagyságú (100-100 szóból álló) csoport alkotja: az egyik csoport 
általánosan köznyelvi szavakat tartalmaz, míg a másik a gyógyszerészet és 
orvostudomány témaköréből vett szakszavakat. A teszteléshez felhasznált szavak 
listáját kategóriákra lebontva a 8. függelék tartalmazza. Két ok miatt bontottam kettő 
csoportra a főneveket és az igéket. Először is, ugyan szabadalmakban való kereséskor 
általában szakszavakat, de néha köznyelvi szavakat is tartalmaznak a lekérdezések. 
Másodszor, a teszteléshez is mind technikai jellegű, mind köznyelvi szövegek 
felhasználásra kerülnek, és a különböző típusú szöveghalmazok használata másként 
hathat köznyelvi- és a szakszavak szinonimáinak megtalálására. 

Mivel az algoritmusok minden bemeneti főnevet, illetve igét minden, a nyelvi 
adatbázisban legalább 10-szer előforduló főnévvel, illetve igével összehasonlítanak, 
szükséges egy limit meghatározása arra, hogy milyen hasonlósági pontszámtól 
tekintünk két szót szinonimának. A különböző módszereknél különböző pontszám vált 
be legjobban, a konkrét limiteket az egyes módszerekhez az 2. táblázat tartalmazza. 
Mivel azonban egy adott limit nem minden szóhoz egyformán megfelelő, gyakran 
előfordul, hogy egy szóhoz rengeteg szót találnának meg szinonimaként az 
algoritmusok egy adott limittel. Egy adott szóhoz túl sok szinonima felismerése nem jó, 
mert egy szónak általában legfeljebb néhány szinonimája van, ezért minden szóhoz a 
szinonimának elfogadott szavak számát 5-re limitáltam. Ennél kisebb limit gyakran nem 
elegendő a szó összes szinonimájának a felismeréséhez, nagyobb limit esetén pedig 
gyakran túl sok nem-szinonima szó kerül bele az eredményekbe. Ezen felül a limitek 
úgy lettek beállítva, hogy a szavakhoz átlagosan legalább 2 körüli szinonimát találjanak 
meg, és minden szóhoz legalább 1-et. Erre azért van szükség, mert az algoritmusok 
nyilvánvalóan akkor adnának legjobb eredményt, ha minden szóhoz csupán a 
leghasonlóbbnak ítélt egyetlen szót tartjuk meg. Ez azonban nem felel meg a jelen 
feladat céljaihoz. Meg kell még említeni, hogy minden szóhoz saját maga a 
leghasonlóbb statisztikailag, ezért az algoritmusok minden szóhoz saját magát 
rendelnék elsődleges szinonimaként. Mivel ennek nincs semmi haszna, ezért az 
algoritmusok egyik szónál sem viszik figyelembe az eredeti szót mint lehetséges 
szinonimát. 

 

Lin num cos 
p.k.i. 

num cos 
gyak. 

num Dice-
Lin p.k.i. 

num Dice-
Lin gyak. 

num Dice-
Nakov 
p.k.i. 

num Dice-
Nakov 
gyak. 

0,2 0,1 0,875 0,12 0,8 0,05 0,4 

2. táblázat 

Az egyes algoritmusokhoz használt limitek 

 

Ahogyan az előre várható is volt, egy adott szóhoz ezek a módszerek nem csak az 
adott szó szinonimáit, hanem a szó antonimáit és egyéb, a szóhoz hasonló jelentésű 
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szavakat is megtalálnak. Ennek az az oka, hogy ezek a módszerek statisztikai alapon 
működnek, vagyis azokat a szavakat ismerik fel szinonimaként, amelyek hasonló 
szintaktikai kapcsolatokban szerepelnek. Ez azonban nem csak a szinonimákra, 
hanem antonimákra és egyéb, hasonló jelentésű szavakra is igaz. Ezt nagyon jól 
mutatja például az, hogy a leginkább hasonlónak talált szavak az afternoon szóhoz a 
morning és az evening, az air szóhoz a water, a mother szóhoz pedig a father (a Lin 
által javasolt módszerrel, a British National Corpus alkalmazásával). Az afternoon 
szóhoz nyilvánvalóan azért találta az algoritmus a morning és az evening szavakat 
hasonlónak, mivel mindhárom szó egy napszakot jelöl, és nagyon hasonló 
mondatokban fordulnak elő. Az algoritmus az air és a water, valamint a father és a 
mother szavakat hasonló okok miatt találta hasonlónak. Statisztikai alapon való 
szinonimakeresésnél ezt a jelenséget nagyon nehéz kiszűrni. 

Szükség van a tesztek eredményeinek, vagyis a megtalált szinonimák minőségének 
valamilyen formális kiértékelésére. Kezdetben arra gondoltam, hogy angol anyanyelvű 
embereket megkérek a megtalált szinonimák kiértékelésére. Ez az ötlet azonban 
elvetésre került két fő indok miatt. Először is, nehéz lenne statisztikailag szignifikáns 
eredmény eléréséhez elegendő olyan angol anyanyelvű embert találni, akik 
vállalkoznának a szinonimák automatikus kiértékelésére (ez a 400 tesztszónál akár 
2000 szinonima manuális kiértékelését is igényelheti). Másodszor pedig, mint az az 
előző bekezdésben már említésre került, ezek a módszerek nem csupán adott szavak 
szinonimáit, hanem a szavak antonimáit és egyéb, a szóhoz hasonló jelentésű 
szavakat is megtalálnak. Úgy vélem, hogy nagyon nehéz és szubjektív lenne annak a 
manuális eldöntése például, hogy egy adott szóhoz egy hasonló jelentésű szó, például 
az air szóhoz a water szó, mennyire megfelelő. Ezért valamilyen automatizált, nem 
szubjektív értékelésre lenne szükség. Felmerült az, hogy minden szinonimapárhoz a 
két szó WordNet-beli hipernima/hiponima kapcsolatokon keresztüli távolságának a 
reciproka legyen pontszámként rendelve. Ezt a hasonlósági mértéket a 
WordNet::Similarity (Pedersen et al., 2004) programcsomag is tartalmazza. Ennek 
azonban az a problémája, hogy gyakran egymáshoz egészen közel álló szavaknak is 
nagy a távolságuk a WordNetben. Ez annak köszönhető, hogy a szavak kategorizálása 
a WordNetben nagyon aprólékos. Erre egy jó példa a boy és a girl szavak, melyek 
ugyan jelentésben elég közel állnak egymáshoz, mégis távolságuk 5, mivel csak a 
nagyszülőjük közös. 

Az eredmények végül a Lin (1998) által javasolt, a WordNet lexikai adatbázison alapuló 
hasonlósági mértékkel kerültek kiértékelésre, amit a WordNet::Similarity 
programcsomag szintén tartalmaz. Ez a szavak WordNet-beli osztályának és a szavak 

legspecifikusabb közös szülőosztályának az információtartalmán alapszik. Egy  

és egy  szónak a hasonlósága, ahol a két szó legspecifikusabb szülőosztálya 

: 

 

Az információtartalma egy osztálynak egy nagyméretű szöveges adatbázis 
segítségével határozható meg. Jelen estben a SemCor4 szöveges adatbázist 
használtam, amelyből az egyes osztályokhoz tartozó információtartalom egy 
előzetesen összeállított fájlból került kinyerésre5. A szópárok hasonlóságának a 

                                                
4 http://www.cse.unt.edu/~rada/downloads.html#semcor 
5 http://wn-similarity.sourceforge.net/ 
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konkrét kiszámítását a RESuLT project Pure Java WordNet Similarity Library6 
csomagjával végeztem. 

Ennek a kiértékelési módszernek is természetesen van hibája. Mivel a WordNetet 
manuálisan készítették, nem minden szónak tartalmazza az összes lehetséges 
jelentését, valamint nem feltétlen tartalmazza egy adott szóhoz az összes 
hipernima/hiponima kapcsolatot. Ebből kifolyólag elképzelhető, hogy kettő, egymáshoz 
közeli szóhoz alacsony pontszámot rendel ez a módszer. Ezenfelül, ahogyan Turney 
(2001) is írja, a WordNetnek, és a hozzá hasonló manuálisan létrehozott lexikális 
adatbázisoknak elég gyér a lefedettsége a különféle szakterületek szakszavaira. Azért, 
hogy a kiértékelés elvégezhető legyen, a bemeneti szavakhoz a lehetséges 
szinonimák limitálva lettek azoknak a szavaknak a halmazára, amiket a WordNet 
tartalmaz. Ez azonban, különösen a szakszavak esetében, kizár sok, alapvetően 
helyes szinonimát. Minden hibája ellenére, véleményem szerint ez a módszer alkalmas 
jelen kutatás eredményeinek a kiértékelésére. 

4.2 A bemutatott algoritmusok által elért eredmények 
Az eredmények prezentálása előtt még el kell mondani, hogy már kezdetektől fogva 
sejthető volt, hogy a kiértékelés során kapott átlagpontszámok nem lesznek túl 
magasak. Ennek az oka egyrészt az, hogy az algoritmusok nem csak szinonimákat, 
hanem antonimákat és más, hasonló jelentésű szavakat is megtalálnak. Másodszor, 
nem minden szónak van feltétlenül szinonimája (különösen a szakszavak esetén). 
Harmadszor, egy egységes limit használata a szinonimák minimális hasonlóságára 
nem minden szóra egyformán jó. Negyedszer, a használt kiértékelő algoritmusnak is 
vannak hibái. 

Elsőként A61K osztályban levő, gyógyszerészeti szabadalmak szöveges leírásán 
teszteltem az algoritmusokat. Ez az adathalmaz körülbelül 20 millió szóból áll, de nagy 
része nem értelmes mondatokat, hanem pusztán képletfelsorolásokat tartalmaz, ami a 
szinonimakeresés szempontjából nem hasznos. Sajnálatos módon a tesztek nem 
voltak túl eredményesek. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy az adathalmaz nem 
elég nagy, valamint annak, hogy az adathalmaz szinonimakeresés szempontjából 
hasznos része is rendszerint nagyon hosszú, bonyolult, és képletnevekkel teli 
mondatokból áll, amelyen a nyelvi elemző valószínűleg nagyon sok hibát vét. 

Az eredmények javításának érdekében az algoritmusok kipróbálásra kerültek a 
szabadalmak egy kibővített halmazán is, ami már majdnem 9000, tíz különböző 
témakörből vett szabadalomból áll, és így már majdnem 65 millió szót tartalmaz. Végül 
két köznyelvi szövegeket tartalmazó adathalmazon, a British National Corpuson és a 
Web 1T 5-gram Corpuson is kiértékelésre kerültek az algoritmusok. Az első köznyelvi 
adathalmaznak az az előnye, hogy nagyjából 100 millió szóból áll, melynek az egésze 
hasznos a szinonimakeresés szempontjából, tehát lényegesen nagyobb a használt 
szabadalmak leírásának gyűjteményénél. Ezen felül mondatai rendszerint rövidebbek, 
egyszerűbbek, és nem tartalmaznak különféle képletneveket, ezért a nyelvi elemző 
sokkal hatékonyabban tud rajta dolgozni. A második köznyelvi adatbázisnak az előnye 
az, hogy hatalmas mennyiségű, több mint 1 billiárd szót tartalmazó szöveghalmazból 
alkották meg. Hátránya viszont az, hogy nem teljes mondatokat tartalmaz, ami a 
feldolgozást nehezíti és pontatlanabbá teszi. Mindkét köznyelvi adatbázis rendelkezik 
azzal a hátránnyal, hogy a különféle szakterületek szakszavait rendszerint csak ritkán, 
vagy egyáltalán nem tartalmazza. A Web 1T 5-gram Corpusnak, mint az a 3.3 
fejezetben is bemutatásra került, egy szófajilag automatikusan elemzett és egy 
nyelvtanilag automatikusan elemzett változatát is felhasználtam. 

                                                
6 http://nlp.shef.ac.uk/result/software.html 
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A kipróbált algoritmusok eredményét, a kölönböző adatbázisokra és a különböző 
típusú szavak szinonimáinak keresésére lebontva a 3., 4., 5., 6. és 7. táblázat 
tartalmazza. Mind az öt táblázat tartalmazza az algoritmusok összes szón vett 
átlagpontszámát is. A legjobb eredményt az eredetileg Lin által javasolt módszer, a 
British National Corpuson futtatva érte el: itt az algoritmus átlagpontszáma 0,3902. Ez 
a módszer a legjobban a köznyelvi főneveken teljesített, az ezeken elért átlagos 
pontszáma 0,5053, a legrosszabb eredményt pedig a szakigéken érte el, ahol az 
átlagos pontszáma csupán 0,2738. Az eredményekből az is jól látható, hogy a Web 1T 
5-gram Corpus szófajilag elemzett változatának kivételével mindegyik adathalmazon 
tesztelve ez a módszer érte el a legjobb átlagos eredményt, sőt, majdnem minden 
esetben a tesztszavak 4 típusán külön-külön elért eredmény is ezzel a módszerrel a 
legjobb. Második legjobb eredményt szintén ez a módszer, a Web 1T 5-gram Corpus 
nyelvtanilag elemzett változatán futtatva érte el: ennek az átlagos pontszáma 0,3544. 
Legrosszabb eredményt pedig a numerikus tulajdonság-vektorokat alkalmazó 
módszer, Nakov-féle Dice-együtthatóval, súlyként pontonkénti kölcsönös információt 
használva érte el a Web 1T 5-gram Corpus nyelvtanilag elemzett változatán futtatva: 
ennek a pontszáma 0,1433. Azért, hogy az egyes alkalmazott szöveges adatbázisok 
hatását az algoritmus eredményeire könnyen megfigyelhessük, az adott algoritmusok 
különféle adathalmazokon lefuttatva adott összesített átlagos pontszámát az 2. ábrán 
összefoglaltam. Ebből jól látszik, hogy minden egyes algoritmusnak az átlagos 
hatékonysága nőtt az alkalmazott szöveges adathalmaz méretével, ez alól kivétel a 
Web 1T 5-gram Corpus használata, és a legjobb átlagos eredményt majdnem 
mindegyik algoritmus a British National Corpuson adta. Az eredmények több 
szempontból is meglepőek voltak. Először is, mivel a numerikus tulajdonság-vektorokat 
alkalmazó módszer több hasznos információt használ, mint Lin módszere, ezért a 
várakozás az volt, hogy a numerikus tulajdonság-vektorokat alkalmazó algoritmus fog 
jobban teljesíteni. Az is meglepetést okozott, hogy a numerikus tulajdonság-vektorokat 
alkalmazó módszer sok esetben jobb eredményeket adott akkor, amikor a gyakoriságot 
használta súlyként, pedig a várakozás az volt, hogy az algoritmus eredményesebb lesz 
a pontonkénti kölcsönös információt használva. Valamint az is meglepő, hogy néhány 
kivételt eltekintve az algoritmusok meglepően rosszul teljesítenek a Web 1T 5-gram 
Corpuson. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ez az adathalmaz nem teljes 
mondatokból áll, így az automatikus szófaji és nyelvtani elemző sok hibát vét rajta. Az 
egyes adathalmazok használatának hatását a különböző típusú tesztszavakon elért 
eredményekre nézve a 3. ábra szemlélteti: ez az eredetileg Lin által bemutatott 
algoritmus eredményeit tartalmazza a különböző adathalmazokra és a különböző 
típusú szavakra lebontva. Ezen az ábrán jól látható, hogy az algoritmus hatékonysága 
nagyobb szöveghalmaz használata esetén nőtt mind a 4 szótípus esetében, a Web 1T 
5-gram Corpus használatát leszámítva. Legjobb eredményt a British National 
Corpuson futtatva adja minden szótípusra nézve a szakigék kivételével, amiken a 
szófajilag és a nyelvtanilag elemzett Web 1T 5-gram Corpus használata is kicsivel jobb 
eredményt produkál.  

 

num cos num Dice-Lin num Dice-
Nakov  

  
Lin 

p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. 

köznyelvi 
főnevek 0,2710 0,2242 0,2603 0,2425 0,1854 0,2334 0,2106 

köznyelvi igék 0,3566 0,2131 0,1993 0,2115 0,1719 0,2176 0,2254 

szakfőnevek 0,3303 0,2582 0,2683 0,2676 0,1593 0,2409 0,2883 

szakigék 0,1986 0,1564 0,2073 0,1614 0,1253 0,1662 0,1455 
köznyelvi 

szavak 0,3138 0,2187 0,2298 0,2270 0,1787 0,2255 0,2180 
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szakszavak 0,2644 0,2073 0,2378 0,2145 0,1423 0,2035 0,2169 

főnevek 0,3007 0,2412 0,2643 0,2551 0,1723 0,2372 0,2495 

igék 0,2776 0,1848 0,2033 0,1865 0,1486 0,1919 0,1855 

összesített 0,2891 0,2130 0,2338 0,2208 0,1605 0,2145 0,2175 

3. táblázat 

Az algoritmusok által elért pontszámok az A61K osztályban szereplő szabadalmak 
szövegén lefuttatva 

 

num cos num Dice-Lin num Dice-
Nakov  

  
Lin 

p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. 

köznyelvi 
főnevek 0,3976 0,2443 0,3176 0,2828 0,2515 0,2727 0,3354 

köznyelvi igék 0,3769 0,2081 0,2364 0,2144 0,1688 0,2288 0,2303 

szakfőnevek 0,3560 0,2703 0,2674 0,2739 0,2070 0,2587 0,3227 

szakigék 0,2399 0,1497 0,2269 0,1495 0,1383 0,1570 0,1375 
köznyelvi 

szavak 0,3872 0,2262 0,2770 0,2486 0,2102 0,2508 0,2828 

szakszavak 0,2980 0,2100 0,2472 0,2117 0,1727 0,2079 0,2301 

főnevek 0,3768 0,2573 0,2925 0,2783 0,2292 0,2657 0,3290 

igék 0,3084 0,1789 0,2316 0,1819 0,1536 0,1929 0,1839 

összesített 0,3426 0,2181 0,2621 0,2301 0,1914 0,2293 0,2565 

4. táblázat 

Az algoritmusok által elért pontszámok a nagyjából 9000 szabadalom szövegén 
lefuttatva 

 

num cos num Dice-Lin 
num Dice-

Nakov  
  

Lin 
p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. 

köznyelvi 
főnevek 0,5053 0,3099 0,3542 0,3609 0,2821 0,3872 0,4071 

köznyelvi igék 0,3899 0,1635 0,2472 0,1917 0,1698 0,1994 0,2783 

szakfőnevek 0,3915 0,3284 0,2499 0,3344 0,2263 0,3154 0,4023 

szakigék 0,2738 0,1732 0,2050 0,1839 0,1550 0,1773 0,2121 
köznyelvi 

szavak 0,4476 0,2367 0,3007 0,2763 0,2260 0,2933 0,3427 

szakszavak 0,3327 0,2508 0,2275 0,2592 0,1906 0,2463 0,3072 

főnevek 0,4484 0,3192 0,3021 0,3477 0,2542 0,3513 0,4047 

igék 0,3319 0,1684 0,2261 0,1878 0,1624 0,1883 0,2452 

összesített 0,3902 0,2438 0,2641 0,2677 0,2083 0,2698 0,3249 

5. táblázat 

Az algoritmusok által elért pontszámok a British National Corpuson lefuttatva 

 

Az algoritmusok nyilvánvalóan különbözően jól teljesítenek az egyes szavakon: 
valamely szavakhoz a megtalált szinonimák nagyon jók, valamely szavakhoz viszont 
egyáltalán nem megfelelőek. Az eredetileg Lin által javasolt módszer által elért átlagos 
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pontszám az egyes szavakon (a British National Corpuson futtatva) megtalálható a 9. 
függelékben. Jó látszódik, hogy a legmagasabb átlagpontszámot olyan szavak érték el, 
melyekhez az algoritmus csupán 1 szinonimát talált, de az ténylegesen szinonimája az 
adott szónak. Ezeknek a szavaknak a jelentős része valamilyen szakszó. A 
legrosszabb átlagpontszámot szintén leginkább olyan szavak érték el, amikhez az 
algoritmus 1 szinonimát talált. Ezeknél a szavaknál viszont ez a megtalált szinonima 
egyáltalán nem megfelelő. Egy szóra, a solvate igére, az algoritmus egyetlen 
szinonimát sem talált, aminek az oka az, hogy a szó nem szerepel egyszer sem a 
British National Corpus-ban. 

 

 

 

num cos num Dice-Lin num Dice-
Nakov  

  
Lin 

p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. 
köznyelvi 

főnevek 0,4099 0,4137 0,1841 0,4639 0,2116 0,2524 0,2576 

köznyelvi igék 0,2938 0,2323 0,1293 0,2770 0,1381 0,1463 0,1656 

szakfőnevek 0,3763 0,4374 0,2440 0,4272 0,2090 0,2144 0,3333 

szakigék 0,2783 0,1512 0,0986 0,2381 0,0898 0,1572 0,1320 
köznyelvi 

szavak 0,3519 0,3230 0,1567 0,3705 0,1749 0,1994 0,2116 

szakszavak 0,3273 0,2943 0,1713 0,3327 0,1494 0,1858 0,2326 

főnevek 0,3931 0,4255 0,2141 0,4456 0,2103 0,2334 0,2954 

igék 0,2860 0,1918 0,1139 0,2576 0,1139 0,1518 0,1488 

összesített 0,3396 0,3087 0,1640 0,3516 0,1621 0,1926 0,2221 

6. táblázat 

Az algoritmusok által elért pontszámok a szófajilag automatikusan elemzett Web 1T 5-
gram Corpuson lefuttatva 

 

num cos num Dice-Lin num Dice-
Nakov  

  
Lin 

p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. p.k.i. gyak. 
köznyelvi 

főnevek 0,4094 0,3979 0,2168 0,4031 0,2426 0,1452 0,3172 

köznyelvi igék 0,3735 0,2942 0,1531 0,3495 0,1601 0,1692 0,2044 

szakfőnevek 0,3540 0,2737 0,1839 0,2805 0,1851 0,0970 0,3433 

szakigék 0,2807 0,2295 0,1241 0,2418 0,0980 0,1617 0,1588 
köznyelvi 

szavak 0,3915 0,3461 0,1849 0,3763 0,2014 0,1572 0,2608 

szakszavak 0,3173 0,2516 0,1540 0,2612 0,1416 0,1294 0,2511 

főnevek 0,3817 0,3358 0,2004 0,3418 0,2139 0,1211 0,3303 

igék 0,3271 0,2618 0,1386 0,2956 0,1291 0,1655 0,1816 

összesített 0,3544 0,2988 0,1695 0,3187 0,1715 0,1433 0,2559 

7. táblázat 

Az algoritmusok által elért pontszámok a nyelvtanilag automatikusan elemzett Web 1T 
5-gram Corpuson lefuttatva 
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Megfigyelhető, hogy majdnem minden algoritmus, akármelyik adathalmazon futtatva, 
átlagosan jobban teljesít a köznyelvi szavakon, mint az szakszavakon. Ez a körülbelül 
9000, különböző témakörökből vett szabadalmon, a British National Corpus és a Web 
1T 5-gram Corpus esetében megfelel a vártaknak, hiszen ezekben a szöveges 
halmazokban nyilvánvalóan gyakoribbak az általánosan használt szavak, mint a 
gyógyszerészeti és orvostudományi szavak. Ami kissé meglepő, hogy az A61K 
osztályba tartozó szabadalmakon való futtatás esetében is általában jobban 
teljesítenek az algoritmusok az általános szavakon, mint a szakszavakon. Ez azt 
mutatja, hogy ezekben a szakszövegekben sem szerepelnek a szakszavak átlagban 
többször, mint az általánosan használt szavak. Ha pedig összehasonlítjuk a módszerek 
teljesítményét az igéken és a főneveken, akkor látható, hogy majdnem minden 
algoritmus lényegesen jobban teljesít a főneveken. 

 

2. ábra 

Az algoritmusok átlagos pontszáma az egyes nyelvi adatbázisokon 

 

 

3. ábra 

A Lin által javasolt módszer átlagos pontszámai az egyes nyelvi adatbázisokon, a 
különböző szótípusokra lebontva 
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4.3 Az eredmények javításának lehetősége webes keresések 
segítségével 

Az itt bemutatott algoritmusok javítására több különböző, webes kereséseken alapuló 
módszert kipróbáltam. Ehhez a Bollegala et al. (2007) által definiált 4, webes 
kereséseken alapuló hasonlósági mértéket használtam fel, amik a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ahol  egy  lekérdezésre visszaadott lapok számát,  a ’P AND Q’ 
lekérdezést jelöli, N a használt keresőmotor által indexelt lapok számát jelzi, c pedig 
egy konstans, amely jelen kutatás esetén 5. Ezek közül a WebPMI használatát már 
Turney (2001) is javasolta, és nagyon biztató eredményeket ért el vele: az általa 
javasolt módszer jobban teljesített TOEFL szinonima teszt feladatokon futtatva, mint az 
LSA. Ezeket a hasonlósági mértékeket még azzal egészítettem ki, hogy két szó 
együttes előfordulását nem csak az AND logikai operátor, hanem a NEAR operátor 
segítségével is becsültem, így végül összesen 8 különböző hasonlósági mértéket 
teszteltem.  

Már eredetileg is felmerült webes hasonlósági mértékeken alapuló algoritmusoknak a 
használata a szinonimák keresésére, azonban szimplán ezeknek az algoritmusnak a 
használata megvalósíthatatlan (legalábbis e kutatás keretein belül). Ezek a módszer 
három webes keresést igényelnek valamely webes keresőrendszerben ahhoz, hogy 
visszaadják a két szó hasonlóságát jelző pontszámot. Jelen kutatáshoz szinonimáinak 
automatikus felismeréséhez minden, a felhasznált nyelvi adatbázisban előforduló 
főnevet össze kell hasonlítani minden másik főnévvel, és minden igét minden másik 
igével. Ez azt jelenti, hogy a sok ezer főnév és ige szinonimáinak megtalálásához 
sokmillió webes keresést kellene végrehajtani. Ez kivitelezhetetlen, mivel egy keresés 
valamely webes keresőrendszerben általában 0,5 és 2 másodperc közötti ideig tart, 
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ami azt jelentené, hogy az algoritmus ekkora adatmennyiségen akár évekig is kellene, 
hogy fusson7. Mindezen felül pedig a webes keresőrendszerekre általában valamilyen 
korlátozás is van az egy adott idő alatt kiadott keresések számára. Ez a jelentés 
írásának idejében például 5000 keresés/nap/IP a Yahoo! esetében8, és 1 keresés/mp a 
Google esetében9. Ezek a korlátozások még kivitelezhetetlenebbé teszik a webes 
kereséseken alapuló algoritmusok használatát, így tehát ezek használata elvetésre 
került. 

Megvalósítható azonban az ilyen módszerek használata akkor, hogy ha minden szót 
csupán néhány másik szóval kell összehasonlítani (Turney (2001) is minden szót 
csupán 4 másik szóval hasonlított össze az általa alkalmazott kiértékelés során). Az 
ebben a jelentésben prezentált kettő algoritmus minden szóhoz visszaadja a 
leghasonlóbbnak vélt szavak tetszőlegesen hosszú listáját. Ez lehetővé teszi a webes 
kereséseken alapuló algoritmusok használatát is: vegyük minden szóhoz a valamelyik 
itt leírt algoritmus által visszaadott első x szót, ahol x viszonylag kicsi. Ha ezeket 
tekintjük lehetséges szinonimáknak, akkor ezeken lefuttatva valamely webes 
kereséseket alkalmazó algoritmust megkapjuk e szavak hasonlósági mértékét. Ugyan 
ez a módszer csak a másik algoritmus által visszaadott szavak közül válogat, azonban 
ha feltételezzük, hogy minden szóhoz a szinonimái benne vannak az itt definiált 
algoritmusok által visszaadott első x szóban, akkor ennek az algoritmusnak is helyesen 
kell, hogy működjön. Így a webes kereséseken alapuló algoritmusok is kipróbálásra 
kerültek a Yahoo! keresőrendszerben való kereséssel, minden szóhoz az addig legjobb 
eredményt adó algoritmus (eredetileg Lin által prezentált algoritmus, a British National 
Corpuson futtatva) által visszaadott leghasonlóbb 20 szón. Az ezekhez a 
módszerekhez tartozó limiteket a 8. táblázat, a módszerek által elért eredményeket 
pedig a 9. táblázat tartalmazza. A legjobb eredményt az Overlap hasonlósági mértéket 
és NEAR operátort használó módszer érte el, aminek az átlagos pontszáma 0,3882. 
Ugyan csak kicsivel, de még ez is kevesebb, mint az eredetileg Lin által javasolt 
módszer által elért átlagos pontszám, ezért ezek a módszerek nem alkalmasak a Lin 
által javasolt módszernek a javítására. A módszerek eredményei összehasonlíthatók a 
Lin módszere által elért eredményekkel a 4. ábra segítségével is. 

A webes kereséseket alkalmazó algoritmusokkal kapcsolatban még érdemes 
megemlíteni, hogy a kereskedelmi keresőrendszerek kutatásokban való használata 
több problémát is rejt magában (Nakov and Hearst, 2005; Kilgarriff, 2007). Először is, a 
kereséseknek nem lehet nyelvi korlátozásokat (például a szavak közötti szintaktikai 
kapcsolatokra) megadni. Másodszor, a keresőrendszerek által visszaadott eredmények 
időben nem állandóak (néha még ha közvetlenül egymás után ugyanazt a két 
lekérdezést is adjuk ki, akkor is különböző eredményt kapunk). Harmadszor, a 
keresőrendszerek néha nem konzisztensek az általuk alkalmazott operátorok 
tekintetében (AND, OR, NEAR). Negyedszer, nem veszik figyelembe az írásjeleket. 
Ötödször, általában limitálva van a lehetséges keresések száma egy adott időtartamon 
belül (lásd fentebb). Hatodszor, általában limitálva van a keresések által maximálisan 
visszaadott lapok száma10. Ezen felül, ha a keresésre visszaadott lapok számát 
használjuk, akkor további kettő probléma is fellép. Először is, egy adott szóra 
visszaadott lapok száma nem egyezik meg a szó gyakoriságával az Interneten. 
Másodszor pedig, egy adott keresésre visszaadott lapok száma nem egy pontos szám, 

                                                
7 Ez nem igaz abban az esetben, hogy ha van mód arra, hogy a szinonimakereső algoritmus és 

a webes keresőrendszer azonos szerveren futna, mivel a keresési idő nagy részét a 
hálózati kommunikáció teszi ki. Erre azonban sajnos nincs mód a jelen kutatás 
keretében. 

8 http://developer.yahoo.com/search/web/webSearch.html 
9 http://research.google.com/university/search/docs.html 
10 Ez a jelentés írásának idejében 1000 mind a Google, mind a Yahoo! használata esetén. 
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hanem csak egy becslés, ami gyakran nagyon pontatlan. Mindezen problémák ellenére 
Nakov and Hearst (2005) és Nakov (2007) úgy gondolják, hogy az ilyen 
keresőrendszerek statisztikáira alapuló modellek viszonylag stabilak, és alkalmasak 
kutatási célokra. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy sok algoritmus, például Turney 
(2001) módszere is ilyen keresőrendszerekre alapszik, és hatékonyan működik. 

 
WebJaccard 

AND 
WebJaccard 
NEAR 

WebOverlap 
AND 

WebOverlap 
NEAR 

WebDice 
AND 

WebDice 
NEAR 

WebPMI 
AND 

WebPMI 
NEAR 

0,1 0,002 0,45 0,02 0,175 0,004 0,225 0,007 

8. táblázat 

Az egyes algoritmusokhoz használt limitek 

 
WebJaccard WebOverlap WebDice WebPMI 

  AND NEAR AND NEAR AND NEAR AND NEAR 
köznyelvi 

főnevek 0,4289 0,4507 0,4275 0,4670 0,4272 0,4507 0,4285 0,4775 

köznyelvi igék 0,3791 0,3575 0,3798 0,3998 0,3817 0,3575 0,3418 0,3668 

szakfőnevek 0,2596 0,3350 0,3312 0,3625 0,2556 0,3350 0,3100 0,3515 

szakigék 0,1942 0,2943 0,2131 0,3237 0,2074 0,2943 0,2150 0,3015 
köznyelvi 

szavak 0,4040 0,4041 0,4036 0,4334 0,4044 0,4041 0,3852 0,4222 

szakszavak 0,2269 0,3146 0,2722 0,3431 0,2315 0,3146 0,2625 0,3265 

főnevek 0,3442 0,3928 0,3793 0,4147 0,3414 0,3928 0,3693 0,4145 

igék 0,2867 0,3259 0,2965 0,3617 0,2946 0,3259 0,2784 0,3342 

összesített 0,3155 0,3594 0,3379 0,3882 0,3180 0,3594 0,3238 0,3743 

9. táblázat 

A webes keresést használó algoritmusok által elért pontszámok 

 

 

4. ábra 

A Lin által javasolt módszer és a webes kereséseket alkalmazó módszerek által elért 
pontszámok 
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5 Összefoglalás és jövőbeli munka 

Keresőrendszerek hatékonyságának növelésére egy gyakran alkalmazott technika a 
lekérdezések kiterjesztése, amihez szükség van a lekérdezés szavaihoz tartozó 
szinonimák ismeretére. Jelen jelentésben kettő olyan módszert prezentáltam, melyek 
alkalmasak tetszőleges angol főnevek és igék szinonimáinak megtalálására, és ilyen 
módon alkalmasak a MASZEKER projekt keresőrendszerének javítására. Mindkettő 
algoritmus statisztikai alapon működik: minden szóhoz egy tulajdonság-halmazt vagy 
tulajdonság-vektort rendelnek a szó szintaktikai kapcsolatainak egy nagy nyelvi 
adatbázisban történő előfordulásai alapján, és a szavakat e halmazok vagy vektorok 
segítségével hasonlítják össze. 

Az algoritmusok által visszaadott szinonimák minőségét a Lin (1998) által javasolt, a 
WordNet lexikai adatbázison alapuló hasonlósági mértékkel értékeltem ki. A legjobb 
átlagos eredményt az eredetileg Lin (1998) által indítványozott algoritmus érte el a 
British National Corpuson futtatva: itt a szinonimákhoz tartozó átlagos pontszám 
0,3902. Ez a módszer a legjobban a köznyelvi főneveken teljesített, az ezeken elért 
átlagos pontszáma 0,5053. Legrosszabb eredményt a szakigéken érte el, ahol az 
átlagos pontszáma csupán 0,2738. Ezeket az eredményeket nem lehetett tovább 
javítani a kipróbált, webes kereséseken alapuló módszerek segítségével, ami egyben 
azt is jelenti, hogy jobb eredményt ér el az itt prezentált módszer, mint akármelyik 
kipróbált webes kereséseket alkalmazó módszer. Ennek fényében, és figyelembe véve 
a feladat nehézségét és a kiértékelés problémáit, nagyon biztatónak találom az 
eredményeket.  

Jelen kutatásban a teljes automatikus nyelvtani elemzéséhez szükséges idő hiányában 
a Web 1T 5-gram Corpusnak csupán a szó 5-ösökből álló része lett feldolgozva. A 
jövőben érdemes lenne a szó 4-esekből álló részt is nyelvtanilag automatikusan 
elemezni, ami az eredmények javulásához vezethetne. Továbbá érdemes lenne 
további, még nagyobb, lehetőség szerint teljes mondatokból álló nyelvi adatbázisok 
felhasználásával is kipróbálni az algoritmusokat. Ilyen hatalmas szöveghalmazt lehetne 
például weblapok szövegeiből automatikusan generálni. Ezen kívül érdemes lenne egy 
az ebben a kutatásban használt szakszövegeknél lényegesen nagyobb szakmai 
szöveghalmaz használatát is kipróbálni, ugyanis az az adott szakterület szakszavainak 
esetében valószínű, hogy jobb eredményt adna, mint a használt köznyelvi adatbázisok. 

Ugyan mindkettő algoritmus csupán angol szavak szinonimáinak megtalálására 
alkalmas, az algoritmusok alapötlete nem nyelvhez kötött, bármely nyelv szavainak a 
szinonimái megtalálhatók a szavak egy nagy nyelvi adatbázisban előforduló 
szintaktikai kapcsolatainak összehasonlításával. Ezért az algoritmusokban csak a 
különböző szintaktikai kapcsolatok felismerését kell a használandó nyelvhez 
igazítani11, és utána egy az adott nyelvű szöveges adatbázis segítségével 
megvalósítható azon a nyelven is a szinonimák keresése. A jövőben tehát érdemes 
lenne az algoritmust más nyelvekre is, elsősorban magyarra átültetni. 

                                                
11 Ez ezért szükséges, mert nem minden nyelv tartalmaz ugyanolyan szintaktikai kapcsolatokat, 

például a magyar nyelvben nincsenek prepozíciók. Ezen felül az egyforma szintaktikai 
kapcsolatok sem feltétlen egyformán viselkednek. 
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6 Függelék – Prepozíciók listája 

of 2895148 
to 2445692 
in 1836647 
for 830314 
on 683603 
with 624486 
as 549222 
at 489915 
by 486235 
from 401298 
about 166376 
into 147964 
than 136592 
like 112057 
over 106547 
after 106020 
between 86204 
through 76334 
before 73721 
out 58127 
under 57300 
per 51502 
against 51326 
since 45859 
within 43526 
without 42188 
during 41330 
until 37672 
around 34010 
towards 25839 
across 22128 
upon 21530 
among 21267 
behind 19626 
along 18832 
above 18667 
up 18232 
down 15005 
near 13795 
off 12936 
outside 12441 
below 11980 
throughout 11608 
beyond 10528 
except 9619 
inside 7567 
onto 5499 
beneath 4321 
unlike 4314 
beside 4298 
via 4111 
till 3183 

alongside 2455 
amongst 2406 
past 2373 
besides 2303 
toward 1098 
amid 1012 
aboard 619 
underneath 570 
minus 397 
notwithstanding 387 
plus 319 
save 210 
atop 118 
amidst 104 
astride 103
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7 Függelék – Páciens alanyú ambitranzitív igék 
listája 

abate 
accelerate 
acetify 
acidify 
advance 
age 
agglomerate 
air 
alkalify 
alter 
ameliorate 
americanize 
asphyxiate 
atrophy 
attenuate 
awake 
awaken 
balance 
bang 
beam 
beep 
belch 
bend 
bivouac 
blacken 
blare 
blast 
bleed 
blink 
blunt 
blur 
board 
bounce 
break 
brighten 
broaden 
brown 
bubble 
burn 
burp 
burst 
buzz 
calcify 
canter 
capsize 
caramelize 
carbonify 
carbonize 
change 

char 
cheapen 
chill 
chip 
choke 
clack 
clang 
clash 
clatter 
clean 
clear 
click 
clog 
close 
coagulate 
coarsen 
coil 
collapse 
collect 
compress 
condense 
contract 
cool 
corrode 
crack 
crash 
crease 
crimson 
crinkle 
crisp 
crumble 
crumple 
crush 
crystallize 
dampen 
dangle 
darken 
de-escalate 
decelerate 
decentralize 
decompose 
decrease 
deepen 
deflate 
defrost 
degenerate 
degrade 
dehumidify 
demagnetize 

democratize 
depressurize 
desiccate 
destabilize 
deteriorate 
detonate 
dim 
diminish 
dirty 
disintegrate 
dissipate 
dissolve 
distend 
divide 
double 
drain 
dribble 
drift 
drip 
drive 
drool 
drop 
drown 
dry 
dull 
ease 
emanate 
empty 
emulsify 
energize 
enlarge 
equalize 
evaporate 
even 
expand 
explode 
exude 
fade 
fatten 
federate 
fill 
firm 
flash 
flatten 
float 
flood 
fly 
fold 
fossilize 

fracture 
fray 
freeze 
freshen 
frost 
fructify 
fuse 
gallop 
gasify 
gelatinize 
gladden 
glide 
glutenize 
granulate 
gray 
green 
grow 
gush 
halt 
hang 
harden 
harmonize 
hasten 
heal 
heat 
heighten 
hoot 
humidify 
hush 
hybridize 
ignite 
improve 
increase 
incubate 
inflate 
intensify 
iodize 
ionize 
jangle 
jingle 
jump 
kindle 
leak 
lean 
leap 
lengthen 
lessen 
level 
levitate 
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light 
lighten 
lignify 
liquefy 
lodge 
loop 
loose 
loosen 
macerate 
magnetize 
magnify 
march 
mature 
mellow 
melt 
moisten 
move 
muddy 
multiply 
narrow 
neaten 
neutralize 
nitrify 
ooze 
open 
operate 
ossify 
overturn 
oxidize 
pale 
perch 
petrify 
polarize 
pop 
pound 
pour 
proliferate 
propagate 
puff 
pulverize 
purify 
purple 
putrefy 
quadruple 

quicken 
quiet 
quieten 
race 
radiate 
redden 
regularize 
rekindle 
reopen 
reproduce 
rest 
revolve 
ring 
rip 
ripen 
roll 
rotate 
roughen 
round 
rumple 
run 
rupture 
rustle 
scorch 
sear 
seep 
settle 
sharpen 
shatter 
shed 
shelter 
shine 
short 
short-circuit 
shorten 
shrink 
shrivel 
shut 
sicken 
silicify 
silver 
singe 
sink 
sit 

slack 
slacken 
slide 
slim 
slow 
smarten 
smash 
smooth 
snap 
soak 
sober 
soften 
solidify 
sour 
spew 
spin 
splay 
splinter 
split 
spout 
sprout 
spurt 
squeak 
squeal 
squirt 
stabilize 
stand 
steady 
steam 
steep 
steepen 
stiffen 
stifle 
straighten 
stratify 
stream 
strengthen 
stretch 
submerge 
subside 
suffocate 
sweat 
sweeten 
swim 

swing 
tame 
tan 
taper 
tauten 
tear 
tense 
thaw 
thicken 
thin 
tighten 
tilt 
tinkle 
tire 
topple 
toughen 
triple 
trot 
turn 
twang 
twirl 
twist 
ulcerate 
unfold 
unionize 
vaporize 
vary 
vibrate 
vitrify 
volatilize 
waken 
walk 
warm 
weaken 
westernize 
whirl 
whiten 
widen 
wind 
worsen 
wrap 
wrinkle 
yellow
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8 Függelék – A teszteléshez felhasznált szavak 
listája 

8.1 Függelék – A köznyelvi főnevek listája 
adult 
age 
aid 
aim 
air 
aquarium 
arm 
array 
arrow 
art 
bag 
bar 
battery 
bed 
belief 
bid 
box 
boy 
brand 
bug 
bus 
cage 
cake 
camera 
camp 
can 
cap 
car 
card 
care 
case 
cat 
catalog 
character 

cloth 
cloud 
coat 
combination 
commitment 
communication 
construction 
couple 
course 
deficit 
disclosure 
diversity 
document 
drain 
effect 
factory 
farmer 
file 
film 
fish 
flag 
fragment 
fruit 
hazard 
house 
idea 
interruption 
iron 
item 
junction 
market 
method 
novel 
obstruction 

organisation 
owner 
packet 
peanut 
penalty 
processor 
producer 
product 
ranking 
result 
reward 
screen 
sheet 
soap 
soil 
soup 
spin 
store 
stretch 
suggestion 
survey 
symbol 
teacher 
transposition 
trouble 
university 
utility 
variable 
variation 
weight 
worker 
wrap
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8.2 Függelék – A szaknyelvi főnevek listája 
abortion 
addiction 
adhesion 
agent 
antiseptic 
artery 
autopsy 
bacterium 
bandage 
blood 
bone 
brain 
breathing 
bruise 
cancer 
cast 
cellulose 
chemistry 
chromosome 
cold 
compound 
condition 
cough 
crystallisation 
cure 
degeneration 
diabetes 
diarrhea 
disease 
doctor 
donor 
dose 
drug 
element 

embryo 
endometrium 
epidemic 
examination 
fever 
fibre 
fluoride 
fracture 
gene 
genome 
germ 
headache 
health 
hospital 
illness 
impact 
inflammation 
injury 
iris 
itch 
liver 
medicine 
microorganism 
mixture 
molecule 
muscle 
mutant 
nerve 
neuroma 
niacin 
obesity 
ointment 
organ 
pain 

paralysis 
perception 
pill 
pipette 
plaster 
polymorphism 
pregnancy 
prescription 
protein 
pulse 
radiograph 
rash 
reagent 
receptor 
recovery 
redness 
regeneration 
rib 
salt 
scar 
skull 
solution 
steroid 
stomach 
substance 
symptom 
synergism 
treatment 
tumor 
vaccine 
virus 
vitamin
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8.3 Függelék – A köznyelvi igék listája 
abuse 
access 
acquire 
affect 
age 
aid 
aim 
air 
argue 
assign 
assist 
avoid 
believe 
box 
break 
challenge 
charge 
choose 
climb 
collect 
commit 
communicate 
complement 
complicate 
compute 
conduct 
construct 
create 
deduce 
define 
delay 
disclose 
document 
drain 

drive 
eat 
enhance 
establish 
exit 
fall 
feel 
file 
find 
form 
get 
go 
hear 
heat 
help 
hide 
house 
interrupt 
investigate 
know 
lead 
learn 
license 
make 
observe 
order 
own 
pack 
participate 
post 
predict 
present 
process 
produce 

put 
rank 
read 
recognise 
result 
satisfy 
screen 
search 
see 
sell 
set 
shake 
ship 
show 
sleep 
solve 
spin 
start 
store 
stretch 
suggest 
switch 
take 
teach 
transpose 
try 
use 
vary 
verify 
wash 
weigh 
work
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8.4 Függelék – A szaknyelvi igék listája 
abort 
absorb 
anaesthetize 
analyze 
bleed 
breathe 
breed 
castrate 
categorize 
centrifugate 
chelate 
clone 
coat 
combine 
compound 
compress 
contaminate 
cross 
crystallize 
cure 
damage 
degenerate 
deluge 
depress 
diagnose 
digest 
dilute 
disable 
disinfect 
disperse 
dissociate 
dissolve 
dose 
drill 

encapsulate 
examine 
extract 
fertilize 
generate 
graze 
grind 
grow 
harm 
heal 
homogenise 
impact 
implant 
infect 
inflame 
inhale 
injure 
innervate 
inoculate 
itch 
lessen 
mate 
medicate 
melt 
metabolize 
mix 
moisturize 
mutate 
neutralise 
operate 
oxidise 
pasteurize 
pour 
precede 

prescribe 
prevent 
pulse 
pulverize 
purify 
react 
recover 
refine 
regenerate 
relapse 
reproduce 
rub 
scar 
sedate 
seed 
segregate 
solvate 
spread 
stabilise 
sterilize 
stimulate 
stir 
suffer 
swallow 
swell 
test 
transduce 
transmit 
transplant 
treat 
vaccinate 
vomit
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9 Függelék – Az eredetileg Lin által javasolt 
módszer által elért átlagos pontszám szavakra 
lebontva 

Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
pill (szakfőnév) 1,0000 (1) 
molecule (szakfőnév) 1,0000 (1) 
film (köznyelvi főnév) 1,0000 (1) 
neutralise (szakige) 1,0000 (1) 
sterilize (szakige) 1,0000 (1) 
categorize (szakige) 1,0000 (1) 
vomit (szakige) 1,0000 (1) 
injure (szakige) 1,0000 (1) 
cure (szakfőnév) 1,0000 (1) 
pulse (szakige) 1,0000 (1) 
fertilize (szakige) 1,0000 (1) 
microorganism (szakfőnév) 1,0000 (1) 
injury (szakfőnév) 1,0000 (1) 
store (köznyelvi főnév) 1,0000 (1) 
transmit (szakige) 1,0000 (1) 
mixture (szakfőnév) 1,0000 (1) 
packet (köznyelvi főnév) 1,0000 (1) 
trouble (köznyelvi főnév) 1,0000 (1) 
stabilise (szakige) 1,0000 (1) 
air (köznyelvi ige) 1,0000 (1) 
search (köznyelvi ige) 1,0000 (1) 
brain (szakfőnév) 1,0000 (1) 
compute (köznyelvi ige) 1,0000 (1) 
verify (köznyelvi ige) 0,9907 (1) 
itch (szakige) 0,9859 (1) 
soil (köznyelvi főnév) 0,9785 (1) 
steroid (szakfőnév) 0,9781 (1) 
house (köznyelvi ige) 0,9752 (1) 
wash (köznyelvi ige) 0,9637 (1) 
sheet (köznyelvi főnév) 0,9471 (1) 
make (köznyelvi ige) 0,9434 (5) 
cold (szakfőnév) 0,9262 (1) 
coat (köznyelvi főnév) 0,9201 (1) 
medicine (szakfőnév) 0,9127 (1) 
factory (köznyelvi főnév) 0,9119 (1) 
cancer (szakfőnév) 0,9051 (2) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
bacterium (szakfőnév) 0,8964 (1) 
cap (köznyelvi főnév) 0,8919 (1) 
rub (szakige) 0,8884 (1) 
iron (köznyelvi főnév) 0,8872 (1) 
cat (köznyelvi főnév) 0,8863 (1) 
artery (szakfőnév) 0,8838 (1) 
drug (szakfőnév) 0,8836 (1) 
car (köznyelvi főnév) 0,8825 (1) 
dissolve (szakige) 0,8804 (1) 
mix (szakige) 0,8722 (1) 
flag (köznyelvi főnév) 0,8680 (1) 
substance (szakfőnév) 0,8674 (2) 
cake (köznyelvi főnév) 0,8625 (1) 
survey (köznyelvi főnév) 0,8518 (5) 
pulse (szakfőnév) 0,8472 (1) 
bus (köznyelvi főnév) 0,8447 (1) 
disease (szakfőnév) 0,8418 (4) 
take (köznyelvi ige) 0,8412 (5) 
compound (szakfőnév) 0,8410 (1) 
regenerate (szakige) 0,8346 (1) 
chemistry (szakfőnév) 0,8299 (1) 
cloth (köznyelvi főnév) 0,8280 (1) 
get (köznyelvi ige) 0,8231 (5) 
character (köznyelvi főnév) 0,8212 (5) 
suggestion (köznyelvi főnév) 0,8175 (1) 
lessen (szakige) 0,8084 (1) 
organisation (köznyelvi főnév) 0,7971 (5) 
aid (köznyelvi főnév) 0,7971 (5) 
air (köznyelvi főnév) 0,7953 (1) 
inhale (szakige) 0,7906 (1) 
novel (köznyelvi főnév) 0,7887 (1) 
pack (köznyelvi ige) 0,7818 (2) 
swallow (szakige) 0,7715 (1) 
construction (köznyelvi főnév) 0,7715 (1) 
examination (szakfőnév) 0,7636 (4) 
liver (szakfőnév) 0,7462 (1) 
camera (köznyelvi főnév) 0,7424 (1) 
variable (köznyelvi főnév) 0,7415 (1) 
aim (köznyelvi főnév) 0,7396 (5) 
grind (szakige) 0,7389 (1) 
plaster (szakfőnév) 0,7335 (1) 
vitamin (szakfőnév) 0,7212 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
house (köznyelvi főnév) 0,7208 (5) 
recognise (köznyelvi ige) 0,7199 (5) 
see (köznyelvi ige) 0,7164 (5) 
document (köznyelvi főnév) 0,7124 (5) 
box (köznyelvi főnév) 0,7122 (1) 
breathing (szakfőnév) 0,7102 (1) 
bag (köznyelvi főnév) 0,7095 (1) 
bruise (szakfőnév) 0,6885 (1) 
react (szakige) 0,6782 (2) 
post (köznyelvi ige) 0,6721 (1) 
illness (szakfőnév) 0,6645 (4) 
assign (köznyelvi ige) 0,6636 (5) 
variation (köznyelvi főnév) 0,6591 (5) 
examine (szakige) 0,6517 (5) 
go (köznyelvi ige) 0,6484 (5) 
challenge (köznyelvi ige) 0,6432 (5) 
fever (szakfőnév) 0,6356 (1) 
boy (köznyelvi főnév) 0,6327 (5) 
break (köznyelvi ige) 0,6254 (5) 
rank (köznyelvi ige) 0,6157 (1) 
penalty (köznyelvi főnév) 0,6131 (1) 
aid (köznyelvi ige) 0,6108 (5) 
camp (köznyelvi főnév) 0,6042 (1) 
doctor (szakfőnév) 0,6007 (5) 
belief (köznyelvi főnév) 0,6004 (5) 
recovery (szakfőnév) 0,5934 (2) 
element (szakfőnév) 0,5929 (5) 
idea (köznyelvi főnév) 0,5899 (5) 
bid (köznyelvi főnév) 0,5843 (1) 
switch (köznyelvi ige) 0,5807 (5) 
perception (szakfőnév) 0,5651 (5) 
treatment (szakfőnév) 0,5622 (5) 
can (köznyelvi főnév) 0,5622 (1) 
reward (köznyelvi főnév) 0,5621 (1) 
cast (szakfőnév) 0,5605 (1) 
cage (köznyelvi főnév) 0,5535 (1) 
inflammation (szakfőnév) 0,5531 (1) 
blood (szakfőnév) 0,5526 (1) 
believe (köznyelvi ige) 0,5484 (5) 
arm (köznyelvi főnév) 0,5435 (1) 
create (köznyelvi ige) 0,5418 (5) 
form (köznyelvi ige) 0,5411 (5) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
investigate (köznyelvi ige) 0,5377 (5) 
aim (köznyelvi ige) 0,5360 (5) 
nerve (szakfőnév) 0,5347 (1) 
suggest (köznyelvi ige) 0,5337 (5) 
fish (köznyelvi főnév) 0,5326 (4) 
charge (köznyelvi ige) 0,5306 (5) 
combination (köznyelvi főnév) 0,5285 (1) 
present (köznyelvi ige) 0,5269 (5) 
affect (köznyelvi ige) 0,5257 (5) 
market (köznyelvi főnév) 0,5163 (5) 
order (köznyelvi ige) 0,5133 (5) 
observe (köznyelvi ige) 0,5124 (5) 
junction (köznyelvi főnév) 0,5109 (1) 
stretch (köznyelvi főnév) 0,5103 (1) 
eat (köznyelvi ige) 0,5076 (5) 
iris (szakfőnév) 0,5019 (1) 
stimulate (szakige) 0,4989 (5) 
soup (köznyelvi főnév) 0,4984 (1) 
test (szakige) 0,4981 (5) 
worker (köznyelvi főnév) 0,4977 (5) 
weight (köznyelvi főnév) 0,4926 (1) 
case (köznyelvi főnév) 0,4926 (5) 
effect (köznyelvi főnév) 0,4773 (5) 
university (köznyelvi főnév) 0,4732 (5) 
result (köznyelvi főnév) 0,4731 (5) 
sell (köznyelvi ige) 0,4709 (5) 
producer (köznyelvi főnév) 0,4704 (5) 
art (köznyelvi főnév) 0,4692 (5) 
put (köznyelvi ige) 0,4681 (5) 
drive (köznyelvi ige) 0,4672 (5) 
dose (szakfőnév) 0,4669 (1) 
item (köznyelvi főnév) 0,4657 (5) 
fall (köznyelvi ige) 0,4636 (5) 
course (köznyelvi főnév) 0,4636 (5) 
method (köznyelvi főnév) 0,4607 (5) 
battery (köznyelvi főnév) 0,4573 (1) 
cross (szakige) 0,4543 (5) 
set (köznyelvi ige) 0,4527 (5) 
utility (köznyelvi főnév) 0,4506 (1) 
solution (szakfőnév) 0,4492 (5) 
age (köznyelvi főnév) 0,4486 (1) 
stomach (szakfőnév) 0,4470 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
construct (köznyelvi ige) 0,4424 (5) 
spread (szakige) 0,4424 (5) 
itch (szakfőnév) 0,4360 (1) 
commitment (köznyelvi főnév) 0,4335 (5) 
diversity (köznyelvi főnév) 0,4334 (1) 
adult (köznyelvi főnév) 0,4318 (4) 
care (köznyelvi főnév) 0,4257 (5) 
commit (köznyelvi ige) 0,4241 (5) 
read (köznyelvi ige) 0,4229 (5) 
spin (köznyelvi ige) 0,4212 (1) 
grow (szakige) 0,4142 (5) 
find (köznyelvi ige) 0,4117 (5) 
predict (köznyelvi ige) 0,4098 (5) 
show (köznyelvi ige) 0,4097 (5) 
prescription (szakfőnév) 0,4070 (1) 
heat (köznyelvi ige) 0,4055 (1) 
spin (köznyelvi főnév) 0,4024 (1) 
know (köznyelvi ige) 0,3948 (5) 
hospital (szakfőnév) 0,3941 (5) 
delay (köznyelvi ige) 0,3881 (5) 
stretch (köznyelvi ige) 0,3880 (5) 
screen (köznyelvi főnév) 0,3825 (1) 
learn (köznyelvi ige) 0,3775 (5) 
degeneration (szakfőnév) 0,3734 (1) 
health (szakfőnév) 0,3730 (1) 
bed (köznyelvi főnév) 0,3695 (1) 
pain (szakfőnév) 0,3684 (1) 
start (köznyelvi ige) 0,3680 (5) 
compound (szakige) 0,3663 (1) 
acquire (köznyelvi ige) 0,3642 (5) 
try (köznyelvi ige) 0,3599 (5) 
arrow (köznyelvi főnév) 0,3578 (1) 
symbol (köznyelvi főnév) 0,3541 (1) 
lead (köznyelvi ige) 0,3533 (5) 
solve (köznyelvi ige) 0,3510 (5) 
work (köznyelvi ige) 0,3493 (5) 
bar (köznyelvi főnév) 0,3423 (1) 
file (köznyelvi főnév) 0,3410 (2) 
file (köznyelvi ige) 0,3390 (1) 
complicate (köznyelvi ige) 0,3374 (1) 
prescribe (szakige) 0,3371 (1) 
digest (szakige) 0,3349 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
shake (köznyelvi ige) 0,3293 (4) 
product (köznyelvi főnév) 0,3290 (5) 
condition (szakfőnév) 0,3285 (2) 
use (köznyelvi ige) 0,3276 (5) 
suffer (szakige) 0,3233 (5) 
conduct (köznyelvi ige) 0,3202 (5) 
dilute (szakige) 0,3188 (1) 
reagent (szakfőnév) 0,3173 (1) 
scar (szakige) 0,3162 (1) 
interrupt (köznyelvi ige) 0,3143 (1) 
complement (köznyelvi ige) 0,3143 (1) 
drain (köznyelvi ige) 0,3143 (1) 
communicate (köznyelvi ige) 0,3133 (5) 
transpose (köznyelvi ige) 0,3118 (1) 
impact (szakfőnév) 0,3108 (5) 
harm (szakige) 0,3065 (1) 
cloud (köznyelvi főnév) 0,3062 (1) 
disperse (szakige) 0,3054 (1) 
choose (köznyelvi ige) 0,3031 (5) 
depress (szakige) 0,3024 (1) 
contaminate (szakige) 0,3007 (1) 
produce (köznyelvi ige) 0,2974 (5) 
compress (szakige) 0,2938 (1) 
teach (köznyelvi ige) 0,2917 (5) 
melt (szakige) 0,2910 (1) 
coat (szakige) 0,2829 (1) 
collect (köznyelvi ige) 0,2776 (5) 
disclosure (köznyelvi főnév) 0,2705 (1) 
reproduce (szakige) 0,2695 (5) 
treat (szakige) 0,2662 (5) 
combine (szakige) 0,2590 (5) 
deficit (köznyelvi főnév) 0,2562 (5) 
abortion (szakfőnév) 0,2559 (1) 
bandage (szakfőnév) 0,2557 (1) 
drain (köznyelvi főnév) 0,2552 (1) 
teacher (köznyelvi főnév) 0,2520 (5) 
owner (köznyelvi főnév) 0,2449 (5) 
feel (köznyelvi ige) 0,2447 (5) 
define (köznyelvi ige) 0,2445 (5) 
farmer (köznyelvi főnév) 0,2422 (5) 
help (köznyelvi ige) 0,2350 (5) 
agent (szakfőnév) 0,2295 (5) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
recover (szakige) 0,2260 (5) 
rib (szakfőnév) 0,2252 (1) 
enhance (köznyelvi ige) 0,2223 (5) 
scar (szakfőnév) 0,2166 (1) 
process (köznyelvi ige) 0,2117 (5) 
establish (köznyelvi ige) 0,2069 (5) 
donor (szakfőnév) 0,2000 (1) 
hide (köznyelvi ige) 0,2000 (5) 
operate (szakige) 0,2000 (5) 
headache (szakfőnév) 0,1983 (1) 
store (köznyelvi ige) 0,1948 (5) 
absorb (szakige) 0,1893 (5) 
disclose (köznyelvi ige) 0,1778 (5) 
avoid (köznyelvi ige) 0,1773 (5) 
damage (szakige) 0,1759 (5) 
assist (köznyelvi ige) 0,1720 (5) 
bug (köznyelvi főnév) 0,1663 (1) 
fracture (szakfőnév) 0,1637 (1) 
generate (szakige) 0,1587 (5) 
brand (köznyelvi főnév) 0,1495 (1) 
argue (köznyelvi ige) 0,1485 (5) 
participate (köznyelvi ige) 0,1439 (5) 
fibre (szakfőnév) 0,1277 (1) 
symptom (szakfőnév) 0,1125 (2) 
satisfy (köznyelvi ige) 0,1121 (5) 
result (köznyelvi ige) 0,1060 (5) 
hear (köznyelvi ige) 0,0970 (5) 
array (köznyelvi főnév) 0,0937 (1) 
obstruction (köznyelvi főnév) 0,0832 (1) 
interruption (köznyelvi főnév) 0,0816 (1) 
receptor (szakfőnév) 0,0814 (1) 
fruit (köznyelvi főnév) 0,0796 (1) 
card (köznyelvi főnév) 0,0769 (1) 
couple (köznyelvi főnév) 0,0738 (5) 
organ (szakfőnév) 0,0724 (1) 
muscle (szakfőnév) 0,0677 (1) 
bone (szakfőnév) 0,0648 (1) 
soap (köznyelvi főnév) 0,0640 (1) 
virus (szakfőnév) 0,0576 (1) 
mutant (szakfőnév) 0,0569 (1) 
skull (szakfőnév) 0,0560 (1) 
stir (szakige) 0,0000 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
fluoride (szakfőnév) 0,0000 (1) 
crystallize (szakige) 0,0000 (1) 
chromosome (szakfőnév) 0,0000 (1) 
fragment (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
box (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
encapsulate (szakige) 0,0000 (1) 
abort (szakige) 0,0000 (1) 
polymorphism (szakfőnév) 0,0000 (1) 
peanut (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
adhesion (szakfőnév) 0,0000 (1) 
vaccine (szakfőnév) 0,0000 (1) 
heal (szakige) 0,0000 (1) 
sleep (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
infect (szakige) 0,0000 (1) 
breed (szakige) 0,0000 (1) 
gene (szakfőnév) 0,0000 (1) 
redness (szakfőnév) 0,0000 (1) 
antiseptic (szakfőnév) 0,0000 (1) 
aquarium (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
processor (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
segregate (szakige) 0,0000 (1) 
abuse (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
impact (szakige) 0,0000 (1) 
salt (szakfőnév) 0,0000 (1) 
communication (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
pasteurize (szakige) 0,0000 (2) 
relapse (szakige) 0,0000 (1) 
ointment (szakfőnév) 0,0000 (1) 
dissociate (szakige) 0,0000 (1) 
anaesthetize (szakige) 0,0000 (1) 
mutate (szakige) 0,0000 (1) 
cellulose (szakfőnév) 0,0000 (1) 
dose (szakige) 0,0000 (1) 
germ (szakfőnév) 0,0000 (1) 
transduce (szakige) 0,0000 (1) 
implant (szakige) 0,0000 (1) 
addiction (szakfőnév) 0,0000 (1) 
weigh (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
disable (szakige) 0,0000 (1) 
drill (szakige) 0,0000 (1) 
pour (szakige) 0,0000 (1) 
mate (szakige) 0,0000 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
synergism (szakfőnév) 0,0000 (5) 
license (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
crystallisation (szakfőnév) 0,0000 (1) 
exit (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
purify (szakige) 0,0000 (1) 
ship (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
radiograph (szakfőnév) 0,0000 (1) 
metabolize (szakige) 0,0000 (1) 
breathe (szakige) 0,0000 (1) 
paralysis (szakfőnév) 0,0000 (1) 
diarrhea (szakfőnév) 0,0000 (2) 
extract (szakige) 0,0000 (2) 
castrate (szakige) 0,0000 (1) 
genome (szakfőnév) 0,0000 (1) 
chelate (szakige) 0,0000 (1) 
homogenise (szakige) 0,0000 (2) 
transplant (szakige) 0,0000 (1) 
endometrium (szakfőnév) 0,0000 (1) 
ranking (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
cure (szakige) 0,0000 (1) 
innervate (szakige) 0,0000 (1) 
prevent (szakige) 0,0000 (5) 
inoculate (szakige) 0,0000 (1) 
bleed (szakige) 0,0000 (1) 
pregnancy (szakfőnév) 0,0000 (1) 
seed (szakige) 0,0000 (1) 
pulverize (szakige) 0,0000 (1) 
swell (szakige) 0,0000 (1) 
age (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
regeneration (szakfőnév) 0,0000 (1) 
obesity (szakfőnév) 0,0000 (1) 
precede (szakige) 0,0000 (1) 
pipette (szakfőnév) 0,0000 (1) 
screen (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
catalog (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
graze (szakige) 0,0000 (1) 
tumor (szakfőnév) 0,0000 (1) 
centrifugate (szakige) 0,0000 (1) 
hazard (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
deduce (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
clone (szakige) 0,0000 (1) 
diagnose (szakige) 0,0000 (1) 
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Szó (szó típusa) Pontszám 
Szinonimák 

száma 
inflame (szakige) 0,0000 (1) 
own (köznyelvi ige) 0,0000 (5) 
rash (szakfőnév) 0,0000 (1) 
embryo (szakfőnév) 0,0000 (1) 
medicate (szakige) 0,0000 (1) 
transposition (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
vary (köznyelvi ige) 0,0000 (5) 
disinfect (szakige) 0,0000 (1) 
refine (szakige) 0,0000 (3) 
autopsy (szakfőnév) 0,0000 (1) 
degenerate (szakige) 0,0000 (1) 
epidemic (szakfőnév) 0,0000 (1) 
analyze (szakige) 0,0000 (1) 
protein (szakfőnév) 0,0000 (1) 
vaccinate (szakige) 0,0000 (1) 
climb (köznyelvi ige) 0,0000 (1) 
deluge (szakige) 0,0000 (1) 
access (köznyelvi ige) 0,0000 (4) 
neuroma (szakfőnév) 0,0000 (1) 
diabetes (szakfőnév) 0,0000 (1) 
niacin (szakfőnév) 0,0000 (5) 
wrap (köznyelvi főnév) 0,0000 (1) 
oxidise (szakige) 0,0000 (1) 
moisturize (szakige) 0,0000 (3) 
cough (szakfőnév) 0,0000 (1) 
document (köznyelvi ige) 0,0000 (5) 
sedate (szakige) 0,0000 (1) 
solvate (szakige) 0,0000 (0) 
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