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1. Bevezetés 
A dolgozat a kollokációk egy altípusának, a félig kompozicionális szerkezeteknek – más 
néven funkcióigés szerkezeteknek – (az elnevezésrıl l. Langer 2004 és Vincze 2009a) 
lehetséges számítógépes nyelvészeti (NLP) kezelési módjait tekinti át, különös tekintettel a 
gépi fordítás, jelentés-egyértelmősítés és információkinyerés részterületekre.  
 A dolgozat felépítése a következı. Elıször a félig kompozicionális szerkezetek speciális 
NLP-kezelésének szükségességét mutatjuk be, különös figyelmet fordítva a gépi fordítás, a 
jelentés-egyértelmősítés és az információkinyerés részterületekre. A szerkezetek pontos 
azonosítása elengedhetetlen az NLP-alkalmazások mőködéséhez, így egy algoritmusra van 
szükség, mely képes automatikusan felismerni azokat. Egy ilyen algoritmus létrehozását 
megkönnyítené egy annotált adatbázis, melynek létrehozását szintén bemutatjuk statisztikai 
adatokkal együtt. 
 
2. A félig kompozicionális szerkezetek NLP-kezelése 
A félig kompozicionális szerkezetek több okból kifolyólag is különleges figyelmet 
érdemelnek az NLP-alkalmazásokban. Elıször is, mivel jelentésük nem teljesen 
kompozicionális, azaz nem számítható ki a kollokáció részeinek jelentésébıl és azok 
kapcsolódási módjából, a részek szó szerinti lefordítása (szinte) soha nem tekinthetı a 
kollokáció megfelelı fordításának. Másodszor, a félig kompozicionális szerkezetek (ajánlatot 
kap) szintaktikai szerkezete gyakran megegyezik más, produktív fınév + ige szerkezetekével 
(pulóvert kap), illetve idiómákkal (vérszemet kap), ezért azonosításuk nem alapulhat pusztán 
szintaktikai mintákon. Harmadszor, mivel a szerkezet szintaktikai feje és szemantikai feje 
nem egyezik meg (a szintaktikai fej az ige, a szemantikai a fınév), a szintaktikai és 
szemantikai elemzéskor különleges figyelmet igényelnek: az angol vonzatos igékhez (phrasal 
/ prepositional verbs) hasonlóan komplex predikátumot képeznek. Ezért érdemes lehet a 
speciális szintaktika-szemantikai kapcsolatukat külön jelezni, például függıségi 
nyelvtanokban az újonnan bevezetett QUASI-ARGUMENT szerep szolgálhat erre a célra. 
 
3. Korábbi munkák 
A többszavas kifejezések, ezen belül a félig kompozicionális szerkezetek azonosítása nem 
magától értetıdı feladat, mivel a hasonló felépítéső szerkezetek (például fınév + ige 
szerkezetek) több osztályba sorolhatók a produktivitás szempontjából (produktív szerkezetek, 
félig kompozicionális szerkezetek és idiómák). Emiatt a többszavas szerkezetekre annotált 
korpuszok elengedhetetlen erıforrásai a többszavas kifejezések azonosítására képes 
algoritmusok fejlesztésének és tesztelésének. Például, Grégoire (2007) egy többszavas 
kifejezéseket tartalmazó holland adatbázis kialakításáról számol be. A többszavas igéket 
tekintve pedig létezik egy észt nyelvő korpusz (Kaalep és Muischnek 2006, 2008), illetve a 
német PP-igék adatbázisa (Krenn 2008). 
 
4. Lexikai függvények a számítógépes nyelvészeti alkalmazásokban 
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A lexikai függvények elmélete az Értelem ↔ Szöveg Modell részeként jött létre (a modellrıl l. 
pl. Mel'čuk et al. 1995). A modell egyik legfontosabb elméleti hozadéka a lexikai függvények 
elmélete, amely univerzális: minden nyelvben képes leírni az adott nyelv lexémái között 
létezı nem teljesen kompozicionális szintaktikai-szemantikai viszonyokat. A szintagmatikus 
lexikai függvények egy csoportja (Oper, Func, Labor, illetve Real, Fact, Labreal) adja meg 
a félig kompozicionális szerkezetek fınévi és igei komponense közti viszonyokat. 
Néhány NLP-alkalmazás már hasznosítja a lexikai függvényeket. Apresjan et al. (2007) 
áttekinti a többfunkciós ETAP-3 nyelvi feldolgozón alapuló NLP-rendszereket a gépi fordítás, 
szintaktikai és lexikai egyértelmősítés, idiomatikus kifejezések megtalálása és a 
megnyilatkozások átfogalmazása területeken. 
A következıkben a gépi fordítás, a jelentés-egyértelmősítés és az információkinyerés 
területein tekintjük át a félig kompozicionális szerkezetek kezelését. Megvitatjuk a felmerülı 
problémákat és az azokra nyújtható lehetséges megoldásokat. 
 
4.1. Gépi fordítás 
A kollokációk fordításakor két fı probléma merül fel: egyrészt, ha a kollokáció részei nem 
közvetlenül egymás mellett fordulnak elı a mondatban, akkor a számítógépnek elıször fel 
kell ismernie, hogy összetartoznak (Oravecz et al. 2004), amihez a kollokáció többszavas 
környezetét kell figyelembe venni. Másrészt, a kompozicionalitás hiánya vagy alacsony foka 
miatt a szó szerinti fordítás nem bizonyul járható útnak (Siepmann 2005, 2006). 
Magyar nyelvő anyagon végzett korábbi vizsgálatok (Vincze 2005, 2008) eredményei arra 
engednek következtetni, hogy egyfelıl a fınév szemantikai típusa képes megjósolni, milyen 
igei komponens szerepel vele az adott lexikai függvény által kifejezett viszonyban, másfelıl 
bizonyos igék tipikusan egy adott lexikai függvény értékeként fordulnak elı (l. fentebb). 
Továbbá a félig kompozicionális szerkezetek csoportjai megfeleltethetık a lexikai 
függvények csoportjainak (Vincze 2009a). Így tehát a magyarban bizonyos mértékig képesek 
vagyunk megjósolni azt, hogy a félig kompozicionális szerkezetek esetében egy adott 
kulcsszó (fınév) mellett milyen ige fog elıfordulni egy adott szintaktikai viszony kapcsán.  
Ezek az eredmények a gépi fordításban is alkalmazhatóak. Az eredményes fordításhoz 
azonban az kell, hogy ezek a viszonyok mindkét nyelvre meg legyenek adva. Ha mindkét 
nyelvben megtalálható az a lista, amely a lexikai függvényeknek például a remény kulcsszóra 
adott értékeit tartalmazza, akkor a gépi fordítás jelentısen könnyebbé és pontosabbá tehetı, 
hiszen csak a két listát kell összevetni (a kifejezések magyar megfelelıjét is lexikai függvény 
formájában tüntetjük fel): 
 
Oper1 (nadežda) = [~u] pitat’ 
Oper1 (hope) = cherish 
Oper1 (remény) = [~t] táplál 
 
A félig kompozicionális kifejezések gépi fordítása tehát két úton is megkönnyíthetı. Egyrészt 
a kifejezések lexikai függvények formájában történı tárolása segíthet, ebben az esetben a 
fordítóprogram szótárának mérete nı ugyan, de a fordítás pontos lesz. Másrészt a fınév és ige 
szemantikai tartalma közti kapcsolat (l. fentebb) segítségével adhatunk meg fordítást az adott 
kifejezéshez. Ez a módszer statisztikai alapú: minden, egy adott szemantikai típushoz 
sorolható fınév mellett nagy valószínőséggel egy adott ige fordul elı, például a 
beszédaktusokat jelölı fınevek a magyar nyelvben nagyon gyakran az ad, tesz és hoz igék 
valamelyikével együtt alkotnak félig kompozicionális szerkezetet (Vincze 2005), az orosz 
nyelvben pedig a davat’ vagy a delat’ igékkel használatosak az ugyanebbe a szemantikai 
csoportba sorolt fınevek (Apresjan 2004). A fordítóprogram az adott szemantikai típusú 
fınevekhez társított igék közül az adott fınévhez tartozó megfelelı igét egy tanulókorpusz 



alapján készített gyakorisági mutató segítségével választja ki. Így az esküt tesz szerkezet 
fordítása során a kljatva szó mellé a davat’ kerül, mivel a davat’ kljatvu szókapcsolat sokkal 
gyakoribb, mint a ?delat’ kljatvu. 
 
4.2. Jelentés-egyértelmősítés 
A számítógépes nyelvészet egy másik részterületén, a jelentés-egyértelmősítésben is 
hasznosíthatók a félig kompozicionális szerkezetek. Esetükben az a kérdés merül fel, hogy 
fenntartsunk-e egy speciális funkcióigei jelentést az ige számára. Ez a lehetıség akkor tőnik 
hasznosnak, amikor nincs szükség túl finom jelentésmegkülönböztetésre. Vannak azonban 
olyan esetek is, amikor a félig kompozicionális szerkezetben szereplı ige több markáns 
szemantikai csoportot alkotó fınévvel együtt szerepel, mindegyik mellett enyhén eltérı 
jelentésárnyalatot hordozva (Apresjan et al. 2007). Ilyen a magyarban a hoz funkcióige, mely 
háromféle szemantikai osztályba tartozó fınévvel alkothat félig kompozicionális szerkezetet: 
 
Nyereséget vagy veszteséget jelentı fınév: nyereséget hoz 
Cselekvést jelentı fınév: intézkedést hoz 
Állapotot jelentı fınév: zavarba hoz. 
 
Az ige jelentése a három csoportban a következıképpen írható 
körül: ’termel’, ’létrehoz’, ’vmilyen állapotba juttat’. Az elsı két jelentés azonban 
összevonható a ’létrehoz’ jelentéscímke alatt. Az összevonás igazolható az azonos 
vonzatkerettel is: mindkét esetben a fınévi komponens az ige tárgya. Így a hoz igének két 
funkcióigei (’létrehoz’, ’vmilyen állapotba juttat’) és három „fıigei” (’vmit közelebbi helyre 
juttat’, ’együtt jár vmivel’, ’termel’) jelentést tulajdoníthatunk, összhangban azzal a 
feltevéssel, hogy a jelentés-egyértelmősítés során 3-5 jelentéssel érdemes dolgozni az 
optimális hatékonyság elérése érdekében (Vincze et al. 2008). 
Példaként tekintsük a nyilvánosságra hoz szerkezetet! A fınévi komponensnek két lehetséges 
jelentése van: ’vminek nyilvános volta’ és ’a közvéleményt képviselı emberek’. Tehát amikor 
a szerkezet fınévi és igei komponensének jelentését kívánjuk meghatározni, összesen tíz 
(kétszer öt) lehetıség merül fel. A megfelelı kombináció kiválasztásában a következı lépések 
segítenek. Tegyük fel, hogy a pontos jelentésdefiníciók rendelkezésre állnak. Ha a 
számítógépes algoritmus felismeri, hogy a szóban forgó kombináció félig kompozicionális 
szerkezet, akkor a „fıigei” jelentéseket már nem kell figyelembe venni. A maradék két 
jelentés közül pedig a fınévi komponens morfoszintaktikai elemzése segítségével lehet 
kiválasztani a megfelelıt: a hoz jelentése a szerkezetben: ’vmilyen állapotba juttat’. Ez az igei 
jelentés az állapotot jelölı fınevekkel együtt fordul elı, így a nyilvánosság fınévhez is az 
állapotot jelölı ’vminek nyilvános volta’ jelentés tartozik. 
A fentiek alapján elmondható, hogy a félig kompozicionális szerkezetek morfoszintaktikai 
információkkal és pontos jelentésekkel gazdagított szócikkei elısegítik a jelentés-
egyértelmősítési feladat eredményes megvalósítását. 
 
4.3. Információkinyerés 
Információkinyerésnél, különösen relációk kinyerésekor rendkívül fontos a mondatok 
megfelelı szintaktikai elemzése. A félig kompozicionális szerkezetek fınévi komponensének 
azonosítása azonban bonyolultabb, hiszen ez az igének egy kvázi-argumentuma, amely nem 
összekeverendı más argumentumokkal (Alonso Ramos 1998). A szintaktikai elemzınek ezért 
fel kell ismernie a kvázi-argumentum speciális helyzetét. Erre mutat példát az alábbi két 
mondat: 
 
A cég bérbe vette a raktárt. 



A cég kibérelte a raktárt. 
 
Az igei variánst tartalmazó mondatban a bérlési esemény két argumentumot tartalmaz: a cég, 
a raktár. A félig kompozicionális szerkezetet tartalmazó mondatban ugyanezek az 
argumentumok találhatók meg, ámde szintaktikai státusuk vitatott: kérdés, hogy a fınév, az 
ige vagy a szerkezet vonzatainak tekintsük-e ıket (vö. Alonso Ramos 2007). 
Információkinyerés szempontjából talán a komplex predikátum feltételezése a legígéretesebb: 
a szerkezetet egy egységként kezeljük, és ennek vannak vonzatai. Így például A cég bérbe 
vette a raktárt mondatból kinyerhetı viszonyok a következık: bérbe vétel esemény, szereplıi: 
a cég, a raktár. Ezzel szemben, ha az elemzı nem ismeri fel a fınévi komponens különleges 
szintaktikai státusát, a következı (helytelen) eredményt adja: vétel esemény, szereplıi: a cég, 
bér, a raktár. Ennek kiküszöbölésére érdemes a szerkezetnek olyan szintaktikai struktúrát 
tulajdonítani, amely segítségével egy elemzı program is a megfelelı eredményt nyújtja. 
 
5. A korpusz 
A lexikai függvények formájában kódolt félig kompozicionális szerkezetek adatbázisa és egy 
annotált korpusz jó szolgálatot tehet a szerkezetek automatikus felismerésében, mivel tanító 
és tesztadatbázisként hasznosíthatók a szerkezetek azonosítását végzı algoritmus 
fejlesztésében. 
Jelenleg is zajlik az elsı olyan magyar nyelvő korpusz létrehozása, melyben a félig 
kompozicionális fınév + ige szerkezetek be vannak jelölve (Vincze 2009b). Az annotáció 
alapját a Szeged Treebank 2.0 képezi (Csendes et al. 2005), mivel ez az adatbázis már 
tartalmaz morfoszintaktikai annotációt és szintaktikai elemzést is. Az annotáció során a 
szerkezet <FX></FX> tagek közé kerül, és jelölni lehet a szerkezet altípusát (fınév + ige 
kombinációja <verb>, igenév <part>, fınévi képzett alak <nom>, különálló szerkezet <split>) 
is. Jelenleg (2010 januárja) az üzleti hírek és az újsághírek annotációja készült el teljesen, a 
jogi szövegeké folyamatban van, azonban terveink szerint a teljes korpusz anyagára 
kiterjesztjük az annotációt. Az elkészült korpusz statisztikai adatai a következık: 
 

1. táblázat: Félig kompozicionális szerkezetek a Szeged Korpuszban 
 verb part nom split összesen 
üzleti hírek 565 58,6% 270 30% 90 9,3% 40 4,1% 965 
újsághírek 458 59% 197 25,3% 55 7,1% 67 8,6% 777 
jogi szövegek 62 19,2% 130 40,2% 92 28,5% 39 12,1% 323 
összesen 1085 52,5% 597 29,9% 237 11,5% 146 7,1% 2056 

 
Az adatokból azt láthatjuk, hogy az üzleti hírekben és újsághírekben meglehetısen hasonló 
eloszlást mutatnak a különbözı altípusok. Ezzel szemben a jogi szövegekben jóval több a 
fınévi változat és az igenév, mint a hírekben – ez valószínőleg a jogi szaknyelv 
sajátosságainak köszönhetı. A korpusz egyéb szövegrészeinek annotációja további érdekes 
tendenciákra deríthet fényt. 
 
6. Összegzés 
A dolgozatban bemutattuk a félig kompozicionális fınév + ige szerkezetek kezelését 
számítógépes nyelvészeti szempontokból, különös figyelmet fordítva a gépi fordítás, jelentés-
egyértelmősítés és információkinyerés részterületekre. Az alkalmazások pontos mőködését 
elısegítheti egy, a szerkezetek automatikus felismerését végzı algoritmus, melynek 
kifejlesztéséhez elengedhetetlen egy tanító adatbázis, melynek építése jelenleg is zajlik. A 
jövıben remélhetıleg megtörténik az algoritmus kifejlesztése, így a fenti alkalmazások is 
hatékonyabbá válhatnak. 
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