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Bevezetés



SZÖVEGLABOR

dHUpla alterületek:
• forráskiadások
• kritikai kiadások
• born digital
• szöveglabor

a munkacsoport:
Kalcsó Gyula
Simon Eszter
Mihály Eszter
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ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉS

• egy könnyen használható grafikus felület
• elsősorban a bölcsészettudomány területén kutatóknak,
dolgozóknak,

• amelyen keresztül az általuk hozott szövegeken vagy a DBK által
szolgáltatott szövegeken

• stilometriai és szövegbányászati elemzéseket tudnak
végrehajtani

• mindenféle programozói vagy nyelvtechnológiai tudás nélkül
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KAPCSOLAT A TÖBBI ALTERÜLETTEL
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FORRÁSOK ÉS BEMENETEK

Stilometria és szövegbányászat blokk: sima szöveg
• dHUplán belülről

• kritikai kiadás
• forráskiadás
• born digital

• dHUplán kívülről, de PIM-en belülről
• kívülről

Korpuszlekérdező blokk: TEI XML
• dHUplán belülről:

• kritikai kiadás
• forráskiadás
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Stilometria és szövegbányászat
blokk



A FELDOLGOZÁSI LÁNC

1. a bemenet előállítása
2. nyelvi elemzés
3. fő funkciók

3.1 stilometriai funkciók
3.2 szövegbányászati funkciók

4. kimenetek és vizualizációk
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A bemenet előállítása
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A BEMENET ELŐÁLLÍTÁSA

• dHUplán és PIM-en belüli szövegek tárolása és behívása
• külső szövegek feltöltése
• metaadatok, fájlok elnevezési konvenciója
• sima szöveg kinyerése
• UTF-8 karakterkódolás
• opcionális: a bemenő szövegek sample-ökre bontása
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Nyelvi elemzés
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NYELVI ELEMZÉS

Definíció
az a folyamat, amelynek a során a bemenő szöveget nyelvi
egységekre bontjuk, majd ezekhez a nyelvi egységekhez különféle
nyelvi információkat rendelünk
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A NYELVI ELEMZÉS SZINTJEI

• tokenizálás és mondatrabontás
• morfológiai elemzés és lemmatizálás
• morfológiai egyértelműsítés
• tulajdonnév-felismerés
• függőségi szintaktikai elemzés
• listaalapú illesztés a szemantikai elemzéshez
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Stilometriai funkciók
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MI A STILOMETRIA? 1.

Definíció
a hagyományos stilisztikának egy olyan leágazása, amelyben a
szövegek mérhető, számszerűsíthető és ezáltal összehasonlítható
tulajdonságai alapján lehet a szövegek stílusával kapcsolatos
vizsgálatokat végezni

Alkalmazási területei
• irodalomtudományi és történeti kutatások
• szerzőazonosítás, profilozás
• kriminalisztikai vizsgálódások
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MI A STILOMETRIA? 2.
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LÉPÉSEK

a stilometriai elemzések általános lépései:

1. előfeldolgozás
2. feature-ök kinyerése
3. statisztikai elemzés
4. az eredmények prezentálása, vizualizáció
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OPCIONÁLIS ELŐFELDOLGOZÁSI LÉPÉSEK

• stopszó lista alapján stopszavak eltávolítása:
• előre gyártott stopszó lista vagy
• saját stopszó lista alapján

• kisbetűsítés
• idegen nyelvű részek kiszűrése
• punktuáció eltávolítása
• karakter n-gramokra bontás
• szó n-gramokra bontás

n-gram
valamely nyelvi elemek sorozata, ahol az n szabja meg, hogy hány
elemből álló sorozatról van szó→ karakter vagy szó n-gramok→ az
’_alma_’ szó karakter szintű trigramjai: _al, alm, lma, ma_
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FEATURE-ÖK KINYERÉSE 1.

feature
a szövegnek valamely megfogható, számszerűsíthető tulajdonsága,
pl. hány főnév vagy ige található benne

feature matrix
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FEATURE-ÖK KINYERÉSE 2.

feature típusok
• tokenizálást igénylő feature-ök

• tokenek gyakorisága
• szó n-gramok gyakorisága
• karakter n-gramok gyakorisága

• morfológiai elemzést igénylő feature-ök
• a lemmák gyakorisága
• lemma n-gramok gyakorisága
• a szófajok gyakorisága
• szófaj n-gramok gyakorisága

Újdonság: a morfológiai elemzés beépítése a stilometriai elemzésbe
kihívás→ nem jellemző, magyarra nincs
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FEATURE-ÖK KINYERÉSE 3.

• gyakoriság: csak az n leggyakoribb elemet figyelembe venni
• culling: egy adott elem a dokumentumoknak hány százalékában
kell hogy jelen legyen ahhoz, hogy bekerüljön a mátrixba
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STATISZTIKAI ELEMZÉS

• felügyelet nélküli statisztikai módszerek
• távolságmetrikák
• felügyelt klasszifikációs módszerek
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FELÜGYELT GÉPI TANULÁS

• olyan gépi tanulási módszerek együttese, amelyek során a
tanuló algoritmus számára meg kell adni a kimeneti címkéket

• a gépi tanuló algoritmus a kézzel megadott címkék alapján tudja
a szövegből kitanulni, hogy mik az adott nyelvi elem jellemzői,
és ez alapján fogja tudni előre jelezni egy általa korábban nem
látott szövegben a kívánt nyelvi elemeket

• nyelvi annotációval ellátott adathalmaz→ ebből tanulja ki az
adott adatpontokra jellemző jegyeket, és ez szolgál a kiértékelés
alapjául is
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FELÜGYELET NÉLKÜLI GÉPI TANULÁS

előfeldolgozott szöveg címkék nélkül→ kérdés: mit lehet megtanulni
a nyers szövegből?

Klaszterezés:
a hasonló grammatikai viselkedésű elemek fognak osztályokba
csoportosulni

1. nincsenek előre definiált osztályok
• ha új típusokat akarunk találni

2. előre megszabjuk az osztályok számát
• ha az adott feladatban megszokott osztályok szerint akarjuk
kiértékelni
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KLASSZIFIKÁCIÓ

olyan módszer, amelynek során megadott osztályokba kell besorolni
bizonyos elemeket

Példa
egy újonnan látott műről el kell dönteni, hogy a tulajdonságai
alapján inkább Pázmány vagy inkább Shakespeare alkotása-e
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TÁVOLSÁGMETRIKÁK

• azt tudjuk mérni velük, hogy két nyelvi egység – bizonyos
tulajdonságaikat figyelembe véve – mennyire van egymáshoz
közel, vagyis mennyire hasonlít egymáshoz

• a vizsgált nyelvi egységhez egy a tulajdonságait kódoló vektort
rendelünk

• az egyes nyelvi egységeket reprezentáló vektorokat elhelyezzük
egy koordinátarendszerben

• így meg tudjuk mérni az egymástól való távolságukat
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FELÜGYELET NÉLKÜLI STATISZTIKAI MÓDSZEREK

a szokásos felügyelt gépi tanulási kiértékelési módokon nem lehet
kiértékelni, ezért a felhasználónak feladata a vizuálisan megjelenített
kimenet interpretációja

• klaszteranalízis
• főkomponenselemzés
• konszenzusfa

22



KLASZTERANALÍZIS
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FŐKOMPONENSELEMZÉS
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KONSZENZUSFA

25



TÁVOLSÁGMETRIKÁK

• euklidészi távolság
• Manhattan távolság
• delta távolság (klasszikus, Argamon, Eder)
• Canberra távolság
• koszinusz távolság
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FELÜGYELT KLASSZIFIKÁCIÓS MÓDSZEREK

Ezek a módszerek először a tanító halmazban levő dokumentumok
alapján építenek egy klasszifikálót, amely osztályokba sorolja a tanító
halmazban levő dokumentumokat. Aztán a klasszifikáló megmondja
a teszt halmazban levő dokumentumokról, hogy azok melyik
osztályhoz tartoznak leginkább. Ehhez a bemenő szövegeket egy
tanító és egy teszt halmazra kell osztani.

• Burrows’ Delta
• k-nearest neighbor
• Support Vector Machines
• Naive Bayes
• nearest shrunken centroid
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Szövegbányászati funkciók
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MI A SZÖVEGBÁNYÁSZAT?

Definíció
olyan kutatási irány, amely a szövegekben impliciten benne levő, de
a felszínen közvetlenül nem elérhető összefüggéseket,
szabályszerűségeket igyekszik feltárni különféle statisztikai
módszerek segítségével
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SZÖVEGBÁNYÁSZATI FUNKCIÓK

a szövegbányászati funkciókat mindig egy adott dokumentumon
végezzük el

metrikák/elemzések és kimenetek:
1. gyakorisági metrikák→ szám
2. szókincsgazdagságot vizsgáló metrikák és elemzések→ szám,
gyakorisági lista

3. hálózati elemzések→ vizualizált háló
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GYAKORISÁGI METRIKÁK

1. tokenizálást igénylő gyakorisági metrikák
2. morfológiai elemzést igénylő gyakorisági metrikák
3. szintaktikai elemzést igénylő gyakorisági metrikák
4. szemantikai elemzést igénylő gyakorisági metrikák
5. tulajdonnév-felismerést igénylő gyakorisági metrikák
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TOKENIZÁLÁST IGÉNYLŐ GYAKORISÁGI METRIKÁK

• mondatok száma
• tokenek száma
• különböző szóalakok száma
• átlagos tokenhossz (karakter/token)
• átlagos mondathossz (token/mondat)
• token/punktuációs jel arány
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MORFOLÓGIAI ELEMZÉST IGÉNYLŐ GYAKORISÁGI METRIKÁK

• abszolút és relatív szófajgyakoriság (csak a fő szófajokra)
• szófajok aránya
• lemmák száma
• tagadószavak száma és aránya (az összes tokenhez)
• funkciószavak száma és aránya
• tartalmas szavak száma és aránya
• múlt és jelen idejű igék száma és aránya (egymáshoz képest)
• feltételes és felszólító módú igék száma és aránya
• adott számú és személyű igék száma és aránya
• közép- és felsőfokú melléknevek száma és aránya
• egyes és többes számú főnevek száma és aránya
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SZINTAKTIKAI ELEMZÉST IGÉNYLŐ GYAKORISÁGI METRIKÁK

• tagmondatok száma
• átlagos tagmondat/mondat arány
• hiányos mondatok száma és aránya (az összes mondathoz)
• kijelentő/felszólító/felkiáltó/óhajtó/kérdő mondatok száma és
aránya

• a szöveg telítettsége (lemmaszám / tagmondatok száma)
• alanyok, tárgyak, jelzők, határozók száma
• alárendelések száma és aránya
• mellérendelések száma és aránya
• egyszerű és összetett mondatok száma és aránya
• egy, két, három, négy tagmondatból álló mondatok száma és
aránya
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SZEMANTIKAI ELEMZÉST IGÉNYLŐ GYAKORISÁGI METRIKÁK

• pozitív és negatív töltetű lemmák száma és aránya
• bizonytalanságra utaló lemmák száma és aránya
• érzelmekre utaló lemmék száma és aránya
• az egyes érzelmekre utaló lemmák száma (öröm, bánat, düh,
szeretet, félelem, undor, meglepetés, feszültség) és aránya

Listaalapú illesztés:

• bizonytalansági listák: Vincze (2014)
• érzelemszótárak: Szabó et al. (2016)
• szentimentszótárak: Szabó (2014)
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TULAJDONNÉV-FELISMERÉST IGÉNYLŐ GYAKORISÁGI METRIKÁK

• tulajdonnevek száma és aránya
• a különféle típusú tulajdonnevek száma és aránya
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ÚJDONSÁGOK

• mindegyik funkció a nyelvi elemző kimenetére támaszkodik→ a
nyelvi elemzés integrálása szövegbányászati eszközökbe kihívás
→ nem jellemző→ nemzetközi szinten is újdonságnak számít

• kriminalisztikai célú elemzésben szokták ezeket használni
(pl. Vincze et al. (2021)), de digitális bölcsészeti szolgáltatásban
nem

• a szemantikai elemzést igénylő funkciókra sehol nem láttam
még példát→ úttörő ötlet
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SZÓKINCSGAZDAGSÁGOT VIZSGÁLÓ METRIKÁK

1. osztályos metrikák
• Type-Token Ratio (TTR)
• Root Type-Token Ratio (RTTR)
• Corrected Type-Token Ratio (CTTR)

2. osztályos metrikák
• Herdan’s H
• Summer’s S
• Mass’ M
• Dugast’s U
• Tuldava’s T

3. osztályos metrikák
• Mean Segmental Type-Token Ratio (MSTTR)
• Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD)
• HD-D

Torruella és Capsada, 2013
a szöveghosszra való érzékenység a legfontosabb kritérium→ a Mass
és a 3. osztályosak a leginkább stabilak a szöveghossz szempontjából 37



SZÓKINCSGAZDAGSÁGOT VIZSGÁLÓ ELEMZÉSEK

• a teljes szókészlet gyakorisági listája
• a teljes lemmakészlet gyakorisági listája
• a szófajok gyakorisági listája
• az egyes szófajokba tartozó szavak gyakorisági listája
• az egyes szófajokba tartozó lemmák gyakorisági listája
• a toldalékok gyakorisági listája (morféma szinten)
• a pozitív töltetű lemmák gyakorisági listája
• a negatív töltetű lemmák gyakorisági listája
• a bizonytalanságra utaló lemmák gyakorisági listája
• az egyes érzelmekre utaló lemmák gyakorisági listája
• a tulajdonnevek gyakorisági listája
• a tulajdonnevek lemmáinak a gyakorisági listája
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HÁLÓZATI ELEMZÉSEK

• egy dokumentumban előforduló nevek hálózata: az egy
mondatban szereplő nevek alapján

• egy dokumentumban előforduló személyek kapcsolati hálója: ki
hányszor szerepel egy mondatban kivel
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Kimenetek és vizualizációk
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KIMENETEK ÉS VIZUALIZÁCIÓK

Stilometria

• több dokumentumon→ összehasonlítás
• az eredmények interpretálásához hozzátartozik a vizualizáció
értő elemzése→ a kutatás része a vizualizáció és annak a
kiértékelése

Szövegbányászat
• egy dokumentumon
• metrikák: számok→ táblázat
• elemzések: szólisták→ szófelhők
• hálózati elemzések: táblázatok→ vizualizált hálók
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Korpuszlekérdező blokk



KORPUSZLEKÉRDEZŐ

• forrás: kritikai kiadás és forráskiadás területéről
• bemenet: TEI XML (eredeti dHUpla markup + nyelvi elemzés)
• a nyelvi elemzés szintjei:

• tokenizálás és mondatrabontás
• teljes és egyértelmű morfológiai elemzés
• tulajdonnév-felismerés

• minden korpuszlekérdezés alapja a nyelvi feldolgozás→ a
szöveg nyelvi egységekre: jellemzően szavakra és mondatokra
kell legyen bontva, különben nem értelmezhetőek a szavakra
és/vagy mondatokra vonatkozó keresések
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KORPUSZLEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 1.

konkordancia
a keresett szó szerepel középen, és azok a mondatok íródnak ki,
amelyekben ez a szó szerepel→ a találati listát tovább lehet szűrni
bal és jobb környezete alapján, továbbá a keresést lehet finomítani
azzal, hogy előtte/utána n szó távolságban legyen egy másik szó

http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev
42
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KORPUSZLEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 2.

• nem csak egy teljes szóalakra kereshetünk, hanem annak egy
részére is→ reguláris kifejezésekkel vagy a háttérben reguláris
kifejezésekre forduló bármilyen CQL-lel (Corpus Query Language)

• a keresett szó lehet szóalak is, de lemma is→ ha volt teljes
morfológiai elemzés, akkor szófajokra és toldalékokra, illetve
ezek kombinációjára is kereshetünk

• ha a szövegen volt tulajdonnév-felismerés is végezve, akkor
ennek a kimenetére, vagyis a szövegben automatikusan
megtalált nevekre is lehet keresni

• az eredeti dHUpla markupra és metaadatokra is lehet keresni
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Összefoglalás



ÖSSZEFOGLALÁS

• célkitűzés: stilometriai és szövegbányászati funkciók hozott és
szolgáltatott szövegeken, elsősorban bölcsészettudományi,
nyelvfeldolgozásban nem jártas felhasználók számára

• újdonságok:
• a morfológiai elemzés integrálása stilometriai és szövegbányászati
eszközökbe kihívás→ nem jellemző→ nemzetközi szinten is
újdonságnak számít

• a szemantikai funkciók (szentiment- és emócióelemzés)
integrálása úttörő ötlet

• számos új szövegbányászati funkció

44



HIVATKOZOTT IRODALOM

• Szabó Martina Katalin 2014. Egy magyar nyelvű
szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai. In: Nyelv,
kultúra, társadalom. Budapest, 2014.

• Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Morvay Gábor 2016.
Magyar nyelvű szövegek emócióelemzésének elméleti
nyelvészeti és nyelvtechnológiai problémái. In: Reményi A.Á.,
Sárdi Cs., Tóth Zs. (szerk.): Távlatok a mai magyar alkalmazott
nyelvészetben. Budapest, Tinta. 282-292.

• Joan Torruella, Ramon Capsada 2013. Lexical Statistics and
Tipological Structures: A Measure of Lexical Richness. In:
Procedia - Social and Behavioral Sciences 95 (2013) 447–454.

• Vincze Veronika 2014. Bizonytalanságot jelölő kifejezések
azonosítása magyar nyelvű szövegekben. In: MSZNY2014. Szeged,
99-108.

• Vincze Veronika, Kicsi András, Főző Eszter, Vidács László 2021. A
gépi elemzők kriminalisztikai célú felhasználásának lehetőségei.
In: MSZNY2021. Szeged, 275-288. 45



Köszönöm a figyelmet!

simon.eszterke@gmail.com
https://pim.hu/dbk
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