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Kivonat: A tanulmány célja, hogy megállapítsuk, hogy az angol nyelv> szaba-
dalmakban milyen arányban fordulnak el@ többjelentés> szavak, valamint azt, 
hogy ezek a valóságban hány különböz@ jelentéssel fordulnak el@ e szövegek-
ben. Kutatásaink során az A23K osztályba tartozó 60 szabadalmat tartalmazó 
korpuszunkban található szövegekre összpontosítunk. El@feltételezéseink sze-
rint a szakkifejezések és terminusok nagy része a f@név osztályba sorolható, 
ezek pedig adott doménen belül általában egyféleképpen használatosak. Az 
eredmények is azt igazolják, hogy a szabadalmakban kevesebb jelentés jelenik 
meg a gyakorlatban, mint amennyi a szótárakban található. 

1   Bevezetés 

Az ALL és a Szegedi Tudományegyetem egy közös projekt keretében vállalta egy 
szemantikus keres@rendszer kifejlesztését, amely els@dlegesen az angol és magyar 
nyelv> szabadalmakban való keresést célozza meg. A keres@rendszer hatékony m>-
ködéséhez a szabadalmak morfológiai és szintaktikai elemzésén túl szükséges azok 
szemantikai feldolgozása is, melynek el@feltétele a szavak jelentésének el@zetes meg-
határozása, azaz a jelentés-egyértelm>sítés. 

A tanulmány célja, hogy megállapítsuk, hogy az angol nyelv> szabadalmakban mi-
lyen arányban fordulnak el@ többjelentés> szavak, valamint azt, hogy ezek a valóság-
ban hány különböz@ jelentéssel fordulnak el@ e szövegekben. 

Cabré [1] alapján az az el@feltételezésünk, hogy a f@nevek és igék a szabadalmak-
ban általában csak egy jelentésben fordulnak el@, mivel ezek f@leg terminusok, ame-
lyeknek alapfeltétele, hogy lehet@leg csak egy fogalmat denotáljanak. Ett@l függetle-
nül el@fordulhat, hogy egy terminus több fogalmat jelöl, de egy doménen belül csak 
egyet, így ideális esetben a terminusok nem lehetnek poliszémek, csak homonímek. 

2   A jelentés-egyértelm,sítési feladat 

A jelentés-egyértelm>sítés egy szöveg adott szavának egy olyan meghatározással 
vagy jelentéssel történ@ párosítását jelenti, amely az adott szóhoz társítható más lehet-
séges jelentésekt@l élesen elkülönül. Így a feladat szükségszer>en két lépésb@l tev@-
dik össze: (1) a vizsgált szöveg minden releváns szavának meg kell határozni a lehet-



74 VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 

séges jelentéseit, illetve (2) az adott szó minden egyes el@fordulásához társítani kell a 
megfelel@ jelentést. Az els@ lépésben leginkább el@re megadott 
jelentésmeghatározásokat alkalmaznak, amelyek például a következ@kb@l állhatnak: 

 
 

- hétköznapi szótárakban megadott jelentések 
- különféle szemantikai jegyek, kategóriák vagy kapcsolódó szavak (pl. szi-

nonimák) 
- kétnyelv> szótárakban megadott információk (idegen nyelv> megfelel@k) 

 
 

A második lépésben a szóalakok és jelentések összekapcsolása két f@ információ-
forrás alapján történhet meg: 

 
 

- tág értelemben vett kontextus: különféle információt tartalmaz a szó szöveg-
környezetében, a diskurzusban stb. 

- küls@ tudásforrások: lexikális, enciklopédikus tudás 
 

 
A jelentés-egyértelm>sít@ eljárások hatókörük alapján és a 

jelentésmegkülönböztetés foka szerint két-két f@bb csoportra oszthatók. Hatókör 
tekintetében a teljes szókincsre alkalmazható (all-words WSD) és el@re megadott 
szóalakokon m>köd@ (lexical sample WSD) módszereket különböztethetünk meg, 
míg a jelentésmegkülönböztetés részletessége szerint aprólékos vagy finom (fine 
grained), illetve durva (coarse grained) szinteket különböztethetünk meg. 

A lexical sample alapú módszer sokkal kevesebb el@zetes munkát (pl. 
jelentésmeghatározások megalkotása) és id@ráfordítást igényel, mivel nem szükséges 
az adott korpusz összes többjelentés> elemének el@zetes definiálása. Ezzel szemben 
az all-words módszer egy jóval nagyobb mérték> vállalkozás, amely akkor lehet 
hasznos, ha egy általános korpuszt kívánunk létrehozni, mert ebben az esetben jobban 
meg lehet figyelni, hogy milyen jelentés milyen szövegkörnyezetben fordul el@. 

Durva jelentésmegkülönböztetés esetén nagyobb jelentésmez@k, jelentésklaszterek 
jelennek meg. Ezek feldolgozhatósága egyszer>bb, és az egyértelm>sítés a gépi tanu-
ló számára – és egyben az emberi annotátor számára is – könnyebb. Finom 
jelentésmegkülönböztetés esetén viszont sokkal aprólékosabb különbségeket lehet 
kódolni, ami mindenképpen hasznos lehet bizonyos alkalmazásokban, mert specifiku-
sabb dolgokra lehet rákeresni, de a korpusz elkészítése sokkal id@- és munkaer@-
igényesebb feladat. A túlzott jelentésmegkülönböztetés bizonyos esetekben még az 
emberi annotátorok számára is indokolatlannak t>nik, gyakoriak az eltér@ annotációk, 
hiszen minél több a jelentés, annál nagyobb a tévesztés valószín>sége. Így, mind 
informatikai, mind pedig nyelvészeti szempontból 3-5 egymástól pontosan elkülönít-
het@ jelentés felvétele t>nik a legmegfelel@bbnek, mert ezt mind az emberi 
annotátorok, mind pedig a különféle számítógépes algoritmusok számára is ideális 
m>ködési hatékonyságot tesz lehet@vé (lásd [6]). 
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3   Korpusz és módszer 

Kutatásaink során az A23K osztályba tartozó 60 gyógyszerészeti és gyógyászati se-
gédeszközöket leíró szabadalmakat tartalmazó korpuszunkban található szövegekre 
[7] összpontosítunk. Annak eldöntésére, hogy mely szónak hány jelentése van, a 
legújabb, 3.0-s Princeton WordNetet (PWN) használtuk [8]. Ebb@l adódóan az egyér-
telm>sítést csak azokra a szavakra tudjuk elvégezni, amelyek ebben az ontológiában 
is szerepelnek, azaz f@nevekre, igékre és melléknevekre. Noha a WordNet határozó-
szavakat is tartalmaz, ezekkel nem foglalkoztunk, mert a határozószavak el@fordulási 
aránya igen csekély a szövegekben, továbbá a szemantikus keresés szempontjából kis 
jelent@séggel bírnak. Mivel a PWN finom jelentésmegkülönböztetést alkalmaz, így a 
lehetséges jelentések száma szóalakonként magasnak mondható. 

A többértelm> kifejezések kigy>jtését 60 szabadalmi f@igényponton végeztük el. 
Ezeket a f@igénypontokat az Apache UIMA keretrendszerében az OpenNLP modullal 
mondatokra bontottuk és tokenizáltuk. Ezt követ@en a Stanford POS-tagger segítsé-
gével minden tokenhez hozzárendeltük annak szótövét és Penn Treebank szerinti 
szófaji kódját (pl. NNS többes számú f@név) [5]. Eztán kigy>jtöttük a korpuszban 
el@forduló összes f@nevet, igét és melléknevet, majd megnéztük, hogy a WordNetben 
ezen szavak többértelm>ek-e vagy sem. Ehhez a Javába is beilleszthet@ JAWS (Java 
API for WordNet Searching) alkalmazást [3] használtuk. Ezután a többértelm> sza-
vakat a szövegkörnyezetükkel együtt elmentettük a SemEval és SensEval 
workshopokon [2] is használatos XML formátumba. 

A korpusz annotálását két független nyelvész végezte a Sensetagger program se-
gítségével. Azokat a szavakat egyértelm>sítettük, amelyek legalább háromszor el@-
fordultak a korpuszban, a kés@bbiekben azonban – hasonló elvek alapján – b@víthet@ 
az annotáció. 15 szó el@fordulásait mindkét annotátor bejelölte, ezáltal lehet@vé vált a 
korpusz konzisztenciaszintjének mérése. A szavakat szófajuk szerint annotáltuk, tehát 
például a form szó igei és f@névi jelentéseit egymástól teljesen elkülönítve kezeltük, a 
szófaji egyértelm>sít@ modul elemzésének megfelel@en. 

4   Eredmények 

Ebben a fejezetben az elkészült korpusz statisztikáit és az elért eredményeket ismer-
tetjük. 

4.1   A jelentések eloszlása 

A korpuszban található többértelm> f@nevek, melléknevek és igék eloszlása az 1. 
táblázatban látható. Hangsúlyozzuk, hogy itt a többértelm>séget pusztán a 
wordnetbeli jelentések alapján határoztuk meg, nem pedig a valós korpuszbeli elosz-
lások alapján. 
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1. táblázat: A WordNet alapján a szabadalmakban el@forduló többértelm> szavak aránya 
szófajonként. 

 Összes Többértelm>  
F@név 744 284 38,17% 
Melléknév 310 115 37,1% 
Ige 162 135 83,33% 
Összes 1216 534 43,91% 

 
 
 
A táblázat jól mutatja, hogy elméleti szinten leginkább a szabadalmak igéire jellemz@ 
a többértelm>ség. 

Ezen listából azon szavakat annotáltuk kézzel, amelyek legalább háromszor fordul-
tak el@ a vizsgált korpuszban. Ezek konkrét száma szófaji lebontásban és az összesre 
kivetítve a 2. táblázat els@ oszlopában olvasható. A második oszlop mutatja az anno-
tált szavak arányát az összes el@forduló többértelm> szóhoz viszonyítva. A harmadik 
oszlop tartalmazza azon elemek számát, amelyek az annotáltak közül legalább két 
jelentéssel bírnak a szabadalmakban, végül az utolsó mutatja, hogy a korpuszban 
többértelm> szavak aránya mekkora az annotált szavak számához képest. 

 
 

2. táblázat: Az annotált szavak aránya az összes többértelm> szó függvényében. 

 Annotáltak 
száma 

Annotáltak 
aránya az összes 
el@forduló több-
értelm> szóhoz 

képest  

Annotált és 
legalább 

kétértelm> 
szavak száma 

Legalább 
kétértelm> 

szavak aránya 
az annotáltak 

közül 
F@név 164 57,74% 15 9,14% 
Melléknév 52 45,22% 2 3,84% 
Ige 69 51,11% 12 17,39% 
Összes 285 53,37% 29 10,17% 

 
 
 
A táblázatból jól látható, hogy az annotálás során a lehetséges többértelm> szavak 

kicsivel több mint a felét annotáltuk kézzel. A harmadik és a negyedik oszlopból 
kiderül, hogy az igék azok, amelyek a legnagyobb arányban bírnak több jelentéssel a 
szabadalmakban: ezen igék aránya 17,4%, míg a f@neveknél ez az arány 9%, a mel-
lékneveknél pedig 4%. 

A vizsgált többértelm> szavak esetén megnéztük, hogy azok átlagosan hány jelen-
téssel fordultak el@ mind a WordNetben, mind a szabadalmakban. A 3. táblázatban 
foglaljuk össze az átlagos jelentésszámot a különböz@ szófaji kategóriákra vonatkoz-
tatva. 
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3. táblázat: Jelentések átlagos száma a WordNetben és a szabadalmakban. 

 Jelentések átlagos 
gyakorisága a WordNetben

Jelentések átlagos 
gyakorisága a 

szabadalmakban 
F@név 4,7115 1,0385 
Melléknév 4,9817 1,0976 
Ige 7,5362 1,2319 
Átlag 5,5509 1,1193 
 
 
A 3. táblázatból jól látható, hogy a ténylegesen vizsgált és kézzel is annotált sza-

vak esetében is az igék rendelkeznek a legtöbb jelentéssel a WordNetben, átlagban 
7,5-del, míg a f@nevek és a melléknevek jelentésének átlagos száma 5. A szabadal-
mak esetén azonban azt vehetjük észre, hogy a jelentések átlagos száma szófaji kate-
góriától függetlenül 1 körül van, és ez a szám az igéknél a legnagyobb, egészen pon-
tosan 1,2319. Ez meger@síti azt a feltételezésünket, hogy a szabadalmakban nagyrészt 
terminusként fordulnak el@ a kifejezések. 

Az 1. ábra mutatja szófaji kategóriákra lebontva, hogy az adott szófaj esetén meny-
nyi az átlagos jelentésszám a WordNetben (bal oszlop), illetve a szabadalmakban 
(jobb oldali oszlop). 
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1. ábra.  Jelentések átlagos száma a WordNetben és a szabadalmakban. 

 
Az igék között 4 darab háromértelm> (form, reduce, make, have) és 8 darab kétér-

telm> szó található. A form ige esetében az alábbi három jelentés figyelhet@ meg a 
WordNetben el@forduló 7 jelentés közül a szabadalmakban: 
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4. táblázat: A form ige jelentései. 

Jelentés 
száma 

WordNetbeli jelentés Példa a szabadalmakban 

1 to compose or represent  
2 create (as an entity) […] adding to a second fluid 

bed dryer the fourth feed stream 
to form the granular detergent 
composition; […] 

3 give shape or form to […] deforming the films to 
form a multiplicity of recesses 
[…] 

4 develop into a distinctive entity  
5 establish or impress firmly in 

the mind 
 

6 make something, usually for a 
specific function 

A water resistant suntan gel 
capable of forming […] a 
water-resistant film on skin […] 

7 assume a form or shape  
 

A wordnetbeli jelentések közül így kevesebb, mint fele használatos a szabadal-
makban. Az ötös számmal ellátott jelentés például nagyon kis valószín>séggel for-
dulhatna el@ akármilyen szabadalomban. 

A szabadalmakban két jelentéssel rendelkez@ igék a következ@k: provide, 

determine, combine, contain, comprise, treat, mix és produce. A többi mind egy je-
lentéssel rendelkezik. 

A melléknevek esetében kizárólag az oral és lower szó rendelkezett kett@ jelentés-
sel a szabadalmakban, a többi mind egyjelentés> volt. Az els@ szó szabadalmakban 
el@forduló két jelentését és a wordnetbéli jelentéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 

5. táblázat: Az oral szó jelentései. 

Jelentés 
száma 

WordNetbeli jelentés Példa a szabadalmakban 

1 of or relating to or affecting or 
for use in the mouth 

A composition for treating 
diabetes to be taken in oral 
doses 

2 of or involving the mouth or 
mouth region or the surface on 
which the mouth is located 

 tablet capable of being chewed 
or disintegrated in the oral 
cavity […] 

3 a stage in psychosexual 
development when the child's 
interest is concentrated in the 
mouth; fixation at this stage is 
said to result in dependence, 
selfishness, and aggression 

 

4 using speech rather than writing  
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A f@nevek közül egyedül a system szónak volt kett@nél több jelentése a szabadal-
makban, összesen 3 a wordnetbeli 9 helyett. Ez a három jelentés a következ@ volt: (1) 
instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a 

coherent entity, (2) a group of independent but interrelated elements comprising a 

unified whole és (3) a procedure or process for obtaining an objective. Ezen kívül 14 
darab f@névnek volt legalább két jelentése a szabadalmakban. 

A szabadalmakban el@forduló jelentések aránya arra mutat rá, hogy noha a jelen-
tés-egyértelm>sítési feladatot finom megkülönböztetésként fogtuk fel, hiszen a 
WordNet alapján határoztuk meg a jelentéseket, a valóságban elégségesnek bizonyul 
a durva jelentésmegkülönböztetés, azaz általában 2-3 jelentéssel rendelkeznek a több-
értelm> szavak a szabadalmakban. Tapasztalataink azt is igazolják, hogy a gyógysze-
részeti szabadalmak jelentés-egyértelm>sítése nem igényli speciális gyógyszerészeti 
jelentéstár létrehozását, mivel egy általános célú jelentéstár (WordNet) is alkalmasnak 
bizonyult a feladatra. 

4.2   Egyetértési ráta 

A korpusz annotálását két független nyelvész végezte a Sensetagger program segítsé-
gével. Minden szófajból az öt leggyakoribb többértelm> szó el@fordulásait mindkét 
annotátor egyértelm>sítette, így mérhet@vé vált az egyetértési ráta. A 6. táblázat mu-
tatja a szófajonkénti és az összesített adatokat a mindkét annotátor által jelölt kor-
puszrészen. 

6. táblázat: A két annotátor közötti egyetértési ráta. 

 El@fordulás Egyetértés 
F@név 211 96,68% 
Ige 179 93,85% 
Melléknév 62 100% 
Összesen 452 96,08% 
 
A 6. táblázat jól mutatja, hogy az annotátorok közti egyetértés igen magasfokúnak 

mondható. A szintén WordNet-jelentésekre épül@ magyar nyelv> WSD-korpusz [6] 
egyetértési rátája 84,78%-os volt, amihez képest 11,4%-kal jobb teljesítményt értünk 
el a minta alapján. Ez arra enged következtetni, hogy szakszövegekben könnyebb 
feladat a jelentés-egyértelm>sítés, hiszen egy adott doménen belül kisebb valószín>-
séggel használatosak a szavak többféle jelentésben (noha a család szó többértelm>, 
botanikai kontextusban szinte kizárólagosan a rendszertani kategóriát jelöli). Bár a 
magyar WSD-korpusz is homogén szövegeket tartalmaz (HVG-cikkek), azok nyelve-
zete és tematikája mégsem annyira kötött, mint a szabadalmaké (vö. [4]). 

Különösen a melléknevek egyértelm>sítése bizonyult könny> feladatnak, noha itt 
számottev@en kevesebb példát kellett címkézni, mint a f@nevek és igék esetében. Meg 
kell tovább említeni, hogy a melléknevek nagy többsége egyjelentés>ként fordult el@ 
a szabadalmakban, ami tovább könnyítette az annotálást. Az egyértelm>sítésre kivá-
lasztott mintában a form ige bizonyult a legnehezebbnek: itt az annotátorok pusztán 
52,6%-ban értettek egyet. Ennek valószín>leg az lehet az oka, hogy két jelentést (’lét-
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rehoz’ és ’valamilyen célra létrehoz’) egymáshoz közel állónak, így nehezen megkü-
lönböztethet@nek ítéltek az annotátorok. Az eltér@en annotált esetek nagy része e két 
jelentést érintette. 

5   Összegzés és további célok 

Tanulmányunkban bemutattuk a gyógyszerészeti szabadalmakat tartalmazó jelentés-
egyértelm>sített korpuszunkat. A wordnetbeli és a korpuszban el@forduló jelentések 
aránya azt tükrözi, hogy szakszövegekben, jelesül a szabadalmakban kevesebb jelen-
tés jelenik meg a gyakorlatban is, mint ahogy azt az adatbázis alapján várhatnánk. Ez 
némileg megkönnyíti mind az annotátorok, mind a gépi egyértelm>sítés feladatát. 

Az elkészült korpuszt a jöv@ben szeretnénk jelentés-egyértelm>sít@ algoritmusok 
tesztelésére használni, melyek beépülnek majd a szemantikus keres@be. 
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