
Szeged, 2011. december 1–2. 321 

MASZEKER: szemantikus keres4program 

Hussami Péter1 

1Alkalmazott Logikai Laboratórium 
1022 Budapest, Hankóczy J. u. 7  

hussami@all.hu

A Alkalmazott Logikai Laboratórium és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai 
Tanszékcsoportja, valamint Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszéke 
közös projektet (TECH_08_A2/2-2008-0092) indított az Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség támogatásával. A projekt célja egy olyan, új elveken alapuló integrált keresO-
rendszer kifejlesztése, amely adaptált (statisztikai és szimbolikus alapú) technológiák 
és újszerQ megoldások kombinálásán keresztül a keresést végzO felhasználó szeman-
tikai kompetenciáját az eddigieknél nagyobb mértékben kiaknázva teszi lehetOvé a 
természetes nyelvi dokumentumtárakban (szövegekben) történO valóban tartalmi ke-
resést. EgyszerQen szólva: a felhasználó jól formált frázisokkal, mondatokkal specifi-
kálhatja, milyen tartalmú dokumentumokat keres. 

A rendszer áttekintO architektúrája az 1. ábrán látható.  
 

1. ábra A MASZEKER rendszer áttekintO architektúrája 
 

 
Az ábrának megfelelOen a releváns dokumentumok keresése a következO lépések-

bOl áll:  
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1. a felhasználó egy kontrollált nyelven adja meg a keresOkifejezést, 
2. szintaktikus és szemantikus elemzés elOállítja keresOkifejezés jelentésrepre-

zentációját, 
3. szavak szerinti keresés elOszQri az archívumot, 
4. azokra a szövegszegmensekre, amelyekben a szavak szerinti keresés találatai 

vannak, illeszti a keresOkifejezés jelentésreprezentációját. 
 

Az MSzNy VII konferencián tartott elOadáson [1] ismertetésre kerültek a fenti 
elemek megvalósítására vonatkozó elméleti alapelvek, elsOsorban a szemantikus rep-
rezentáció felépítése mint sarokkO köré szervezve. Idén be kívánjuk mutatni a megva-
lósulás jelenlegi állapotát egy demó prezentálásával. 

A demóban az archívumot szabadalmi leírások fOigénypontjaiból összeállított do-
kumentumgyQjtemény alkotja1. A felhasználó a kontrollált nyelven megadhat 
keresOkifejezést. A keresOkifejezés több mondatból, ill. fOnévi kifejezésbOl állhat, a 
megszorítások az egyértelmQséget biztosítják – például korlátozzák az igeneves szer-
kezeteket. A felsorolásokat a felhasználónak jelölnie kell. A felhasználói interfész 
segíti a kontrollált nyelv szabályainak betartását, és a morfoszintaktikai elemzés 
eredménye alapján a rendszer ellenOrzi a szabályok betartását. A rendszer a 
keresOkifejezéshez illO frázisokat keres az igénypontok szövegében, és az eredményt 
a grafikus interfészen megmutatja, kiemelve azokat a szavakat, amelyekbOl álló frá-
zist a keresOkifejezés egy szegmenséhez hasonlónak talált. 

A végleges kiépítéshez képest a demó a következO egyszerQsítéseket alkalmazza: 
 
 a kisméretQ „archívum” miatt a kulcsszó szerinti elOkeresés felesleges, 
 a szemantikus lexikon kiépítettsége még messze van a kívánatostól, ezért a 

jelentésreprezentációk hiányosak lehetnek, 
 a szintaktikus elemzés szemantikus kontrollja még nem teljes, 
 a hasonlóság felismerésénél vannak figyelembe nem vett tényezOk, 
 a szabadalmi igénypontok szerkezetébOl és a témakörbOl adódó heurisztikus 

megoldásokat kielégítOen még nem alkalmaztuk2, 
 a relevancia meghatározása még nem eléggé kifinomult. 

 
Mind a felismerés pontosságát, mind a performanciát a további kísérletek alapján 

javítani kívánjuk. 
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1  A projekt egyik kiemelt felhasználási területe a szabadalmi keresés, s a demóban „gyógyha-

tású készítmények és kozmetikai szerek” témakörébOl származó szabadalmakat használunk. 
2  Mind a szintaktikus, mind a szemantikus elemzést, mind a hasonlóság megállapítását nagy-

ban befolyásolja, hogy milyen témakörben, milyen típusú dokumentumok közt keresünk. 


