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1. Bevezetés

A World Wide Web másfél évtizedes története alatt rohamos fejlődésének köszönhe-
tően a világ egyik legnagyobb információtárává nőtte ki magát. Jelenleg több mint 40 
milliárd oldalt tartalmaz (mely szám folyamatosan tovább növekszik), szinte minden 
nyelven és témában: az orvostudománytól a vitorlázórepülésig, az állattartástól kezd-
ve az egyetemi tárgyak oktatási segédanyagaiig. Ez a hatalmas tudásmennyiség óriási 
értéket képvisel, több millió ember munkáját és erőfeszítését – ám ahhoz, hogy valaki 
mindezt hatékonyan ki tudja használni, olyan kifinomult keresőmotort kell építenie, 
mely képes megbirkózni a médium különleges tulajdonságaival. Mivel a World Wide 
Web oldalait igen változatos társadalmi helyzetű, műveltségű és érdeklődési területű 
személyek szerkesztik, az ideális keresőmotornak fel kell készülnie a strukturálatlan, 
tartalmilag és formailag a szabványokhoz nem vagy csak felszínesen illeszkedő, erő-
sen ingadozó minőségű és rövidítéseket, szakzsargont tartalmazó oldalak kezelésére.

A World Wide Weben – vagy általában nagyméretű elektronikus dokumentumtárak-
ban – történő információkeresésnek három nagy válfaja létezik: dokumentumkeresés, 
kérdésre való válaszadás és dokumentumok csoportosítása, illetve osztályozása.

Dokumentumok keresésekor [document retrieval] a felhasználó valamilyen módszer-
rel (kulcsszavakkal, katalógusból kiválasztva, vizuálisan stb.) megadja az őt érdeklő 
témát, majd ennek alapján a rendszer kikeresi és megjeleníti a vonatkozó dokumentu-
mokat, többnyire a témához kapcsolódás szorossága szerinti sorrendben [ranking]. A 
keresés a dokumentumokról a rendszer által korábban készített kivonatokra támaszko-
dik, magában foglalhat felszínes vagy alapos nyelvi elemzést, sőt, akár figyelembe ve-
heti a felhasználó korábbi keresések során tanúsított viselkedését, eleve kiszűrve az 
érdeklődési területein kívül eső dokumentumokat.

Kérdésre történő válaszadásnál [question answering] célunk nem a kérdéssel foglal-
kozó dokumentumok kikeresése, hanem a kérdés tömör és egyértelmű megválaszolása 
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. A válasz szövege előállítható egy termé-
szetes nyelvet értelmező rendszer segítségével, vagy egy megfelelő dokumentum ide 
vonatkozó mondatrészének kiemelésével; ugyanakkor lehetséges, hogy a teljes válasz 
elemei több dokumentumban elszórva találhatók meg. A kérdésre történő válaszadás 
egy különleges változata az, amikor a dokumentum tartalma alapján egy előre megha-
tározott mezőket tartalmazó űrlapot kell kitölteni [information extraction].

Dokumentumok csoportosításakor [document clustering] a rendszer feladata megke-
resni a tartalmilag összetartozó dokumentumok csoportjait anélkül, hogy bármilyen 
előzetes információval rendelkezne akár a csoportok számáról, akár témáikról. Osztá-
lyozásnál [document classification] ezen csoportok már előre adottak, rendszerint a 
csoportba már besorolt dokumentumok révén; a cél az új dokumentumokhoz legin-
kább illeszkedő csoport kijelölése, vagy amennyiben ilyen nincs, javaslat tétele egy új 
csoport létrehozására. Az osztályozás különleges esete, mikor csak két csoport létezik: 
a felhasználót érdeklő és nem érdeklő dokumentumok [information filtering].

2. Előzmények

Számtalan  dokumentumkereső  rendszer  működik  a  gyakorlatban  (Google,  Yahoo, 
Clusty stb), ám folyamatos fejlődésük ellenére pontosságuk és alkalmazásuk egysze-
rűsége még mindig nem felel a korszerű követelményeknek – ma sem ritka, hogy a 
felhasználónak több száz vagy akár tízezer dokumentumból álló találati listát kellene 
végigböngésznie. Igen sok ponton történtek kísérletek a pontosság javítására, többek 
között természetes nyelvi feldolgozás használata, fogalmak keresése szavak helyett, a 
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keresési feltétel automatikus helyesbítése. Mivel a keresőmotorok a dokumentumok 
kivonatait, és nem teljes tartalmát vetik össze a felhasználók által kiadott keresési fel-
tételekkel, ezért logikus választásnak tűnik a kivonatok pontosságának javítása.

A dokumentumok méretcsökkentésére [feature reduction] többféle módszer is lehet-
séges: kevésbé fontos szavak elhagyása, szavak helyett fogalmakra támaszkodó kere-
sés [latent semantic indexing], vagy akár tényleges, ember számára is olvasható kivo-
nat készítése a dokumentumból. Ez utóbbi esetben többről van szó, mint egyszerű mé-
retcsökkentésről: egyebek között a kivonatnak nyelvtanilag zártnak kell lennie és min-
den olyan fogalmat magában kell foglalnia, amelyek ha nem is játszanak fontos szere-
pet a dokumentumban, azt képesek megkülönböztetni a többi dokumentumtól. Például 
ha a PL/I programozási nyelvre csak felületesen hivatkozik egy oldal, azonban a többi 
oldalban meg sem jelenik ez a fogalom, mindenképpen szerepelnie kell a kivonatban.

A dokumentumban szereplő szavak fontosságának becslésére szintén számtalan mód-
szer létezik, melyek figyelembe veszik a szavak előfordulási gyakoriságát a dokumen-
tumban [tf, term frequency], illetve az összes dokumentum között [idf, inverse docu-
ment frequency], a szavak helyzetét a dokumentum formai (cím, fejezetcímek, kieme-
lések), illetve tartalmi szerkezetében, a szavak szófaját és nyelvtani szerepét, valamint 
hiperlinkekkel ellátott dokumentumok esetén a szavak hivatkozásokként történő elő-
fordulásait.  Természetesen maguknak a dokumentumoknak a fontossága is  megbe-
csülhető, akár népszerűségük, akár a hiperlinkek kialakította hálózatban elfoglalt he-
lyük alapján – egyrészt befolyásolva a kivonatba bekerülő szavak körét, másrészt le-
hetőséget adva arra, hogy a tartalmilag igen hasonló dokumentumok közül a találati 
listán csupán néhány képviselőjük jelenjen meg.

3. Célkitűzés

Kutatásom során két kérdésre kerestem választ: (1) hogyan lehet az eddigi módsze-
reknél jobban megbecsülni a dokumentumokban található szavak, kifejezések, illetve 
mondatok fontosságát; valamint (2) a lényegtelennek ítélt szövegrészek elhagyásával 
mennyire növekszik a dokumentumokon végzett keresés, csoportosítás és osztályozás 
pontossága. A kevésbé jelentős szövegelemek szűrése két szempontból is befolyást 
gyakorolhat a dokumentumokon végzett különböző tevékenységekre: azok részint a 
dokumentumban  tárgyalt  téma  szempontjából  mellékes  és  emiatt  többnyire  zavaró 
szálak eltávolításával pontosabbá, részint pedig a feldolgozandó információmennyiség 
csökkentésével gyorsabbá válhatnak.

Fontos követelménynek tekintettem, hogy az általam kidolgozott módszer tetszőleges, 
és ne csak HTML formátumú, illetve hiperlinkekkel kapcsolt dokumentumokra mű-
ködjön; hogy lehetőleg minél  inkább nyelvfüggetlen legyen;  végül hogy az összes 
rendelkezésre álló információt felhasználjam anélkül, hogy ez számottevő, a módszert 
a gyakorlati felhasználásra alkalmatlanná tevő számítás- vagy tárkapacitást igényelne.

4. Vizsgálati módszerek

Az általam elvégzett kísérletekhez, mérésekhez olyan dokumentumgyűjteményre volt 
szükségem, mely nagy mennyiségű, sokfajta témáról szóló, lehetőleg már eleve kate-
gorizált és elegendően hosszú dokumentumot tartalmaz ahhoz, hogy az eredmények 
megbízhatóan tükrözzék a módszerek teljesítményét, igazolják gyakorlati használha-
tóságukat a valós világból származó szövegeken. A feltételeknek megfelelő korpusz-
nak bizonyult az angol nyelvű újsághíreket tartalmazó Reuters-21578 (21.578 kate-
gorizált  dokumentum),  Reuters  Corpus  Volume 1 (800.000 kategorizált),  Glasgow 
Herald  (56.000  nem kategorizált),  Los  Angeles  Times  (110.000  nem kategorizált 
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1994-ből,  valamint  82.000 szintén nem kategorizált  2002-ből),  Wall  Street  Journal 
(173.000 nem kategorizált), AP (243.000 nem kategorizált), valamint a szabadalmakat 
magában foglaló WIPO (80.000 kategorizált  dokumentum).  A két Reuters korpusz 
közel 100 kategóriába sorolta a cikkeket, bizonyos cikkeket pusztán egybe, másokat 
többe is, ám ilyenkor mindig csupán a legkevesebb dokumentumot tartalmazó (így 
legspecifikusabb) kategóriához való hozzárendelést vettem figyelembe. A WIPO kor-
pusznál a kategorizálás hierarchikus volt, mégpedig négy szint mélységben.

A kísérletek általános végrehajtási mechanizmusa minden esetben ugyanazt a mintát 
követte. Az XML vagy SGML formátumban rendelkezésre álló szöveggyűjteménye-
ket először beolvastam egy relációs adatbázisba (IBM DB2 7.1, Oracle 8i, illetve 9i) 
vagy a további feldolgozási lánchoz kialakított állományba. Felismertettem a bekez-
dés- és mondathatárokat (saját algoritmussal, a Zhang's Sentence Segmenter nevű esz-
köz révén vagy a TreeTagger ezen feladatra biztosított segédprogramjával), szótöve-
zést hajtottam végre a szavakon (a WordNet-hez mellékelt  eszközzel vagy ismét a 
TreeTagger segítségével), és elhagytam a kitöltőszavakat (minden esetben az eredeti-
leg a Smart keresőmotorhoz készített listát alkalmazva). Ezt követően zajlott le a do-
kumentumok kivonatolása, melyhez némely kísérletnél igénybe vettem egy neurális 
hálózatot, majd a kivonatokon az osztályozás, csoportosítás.

Osztályozás céljára a naiv Bayes módszert megvalósító Bow eszközkészletet használ-
tam; a teljesítményt itt a teszthalmazból pontosan osztályozott dokumentumok aránya 
jelentette. Csoportosításnál a kifejezetten nagy mennyiségű dokumentumok elemzésé-
re szánt CLUTO-ra támaszkodtam, melyet alapértelmezett beállításokkal (ismételt bi-
szekció,  koszinusz-alapú  hasonlóságmérték  a  dokumentumok  között,  I2 kritérium-
függvény) működtettem; a minőséget ezúttal az entrópia és tisztaság mutatta, melyek 
definíciója az 1. tézisnél szerepel. Végezetül mikor azt akartam megmérni, mennyire 
sikerült az algoritmusnak a fontos szavakat kijelölnie, a dokumentumkereséskor szé-
les körben használatos pontosság [precision] és fedés [recall] mennyiségeket alkal-
maztam, melyek közül előbbi azt mondja meg, hogy a rendszer által lényegesként ki-
jelölt szavak hány százaléka az ténylegesen is, míg a fedés azt mutatja meg, hogy a lé-
nyeges szavak hány százalékát választotta ki a rendszer fontosként.

5. Új tudományos eredmények

A kutatásaim folyamán elért eredményeket hat tézis köré csoportosítottam, amelyek 
leírása (a kapcsolódó cikkek időrendjében haladva) a következő.

1. tézis: Egyszerű statisztikai jellemzők alapján történő kivonatolás

Igazoltam, hogy ha a dokumentum kivonatába kerülő szavakat nemcsak a hagyomá-
nyos tf és idf értékek alapján választjuk ki, hanem bevezetünk néhány, a szavak és do-
kumentumok közti viszonyt mélyebben figyelembe vevő jellemzőt is, akkor mind a leg-
fontosabb szavak neurális hálózat révén történő kiemelési pontossága és fedése, mind  
pedig a dokumentumok csoportosításának minősége javítható. A tézis részletes kifejté-
sét a disszertáció 2. és 3. fejezete, illetve az [1], [2], [11] publikációk tartalmazzák.

Mikor mepróbáljuk kideríteni adott szó szerepét egy dokumentumban, három ténye-
zővel kell számolni: a szó helyzetével az adott dokumentumon belül, a szó helyzeté-
vel a dokumentumgyűjtemény szavai közt, és a dokumentum helyzetével a gyűjtemé-
nyen belül. Voltaképp három különböző modellről beszélhetünk, melyek a szavak és 
dokumentumok közötti kapcsolatot más-más viszonyok révén próbálják megragadni:

 Az adott szó, illetve kifejezés hogyan kapcsolódik a dokumentumban tárgyalt 
központi  témához:  annál  általánosabb,  azt  részben vagy teljesen leírja,  annál 
részletesebb, vagy csupán hivatkozásként kerül megemlítésre.
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 A szó milyen szerepet játszik a dokumentumgyűjteményben, különösen akkor, 
ha az egyes dokumentumok témája nem szerteágazó (World Wide Web), hanem 
valamilyen szakterületre korlátozódik (például vállalati részleg levélarchívuma): 
a szó kitöltőszó, a témára általában jellemző, témába tartozó vagy nem tartozó.

 Mi a dokumentum hozzávetőleges típusa: áttekintő jellegű, bevezetés, valamely 
témát összefüggésbe helyező, valamely témát részletesen tárgyaló, katalógushoz 
hasonlóan résztémákat felsoroló, témákat összehasonlító és így tovább.

A szavak és szópárok viselkedését mérő statisztikai jellemzők két csoportba sorolha-
tóak: a lokálisak egyetlen dokumentumra, a globálisak a teljes gyűjteményre vonat-
koznak  (a  szópár  két  tagjának  természetesen  adott,  szavakban  vagy mondatokban 
megszabott távolságon belül kellett lennie). Mindkét csoportnál számolni lehet az elő-
fordulási gyakorisággal, a nyelvi szerkezetben betöltött szerepkörrel, a mondaton be-
lüli elhelyezkedéssel, valamilyen külső ontológiához való kapcsolódás jellegével.

Ezen előzetes megfontolások után a szóba jöhető statisztikai jellemzők könnyen felso-
rolhatók. A legrészletesebb információ egy adott szópár előfordulási gyakorisága va-
lamely dokumentumban, vagyis a dokumentum-szó-szó térben kijelölt ponthoz számot 
rendelünk (lásd az 1. ábrán). Ha az egyik dimenziót elhagyjuk,  különböző altereket 
kapunk,  melyekhez  ismét  számokat  rendelhetünk.  Dimenziót  kétféleképp  lehet  el-
hagyni: (1) figyelmen kívül hagyjuk a dimenziót; vagy éppen ellenkezőleg, (2) a di-
menzió minden pontjára vonatkoztatjuk a statisztikai jellemző mérését. Például a do-
kumentum-szó altérnél beszélhetünk egy szó adott dokumentumban való, önmagában 
vett előfordulási gyakoriságáról, illetve valamely szónak a dokumentumban megjele-
nő összes szóval alkotott  szópárjainak előfordulási  gyakoriságairól.  Utóbbi esetben 
ahhoz, hogy a számok sokaságából egyetlen érték keletkezzen, el kell végeznünk va-
lamilyen statisztikai műveletet (átlagolás, szórás, maximum stb).

 

Szó (W) 

S
zó

 (
W

) 

Dokumentum (D)  

WD altér 

1. ábra. A dokumentum-szó-szó tér.

A nyelvi információkat és a mondaton belüli elhelyezkedést leíró statisztikai jellem-
zők ugyanígy származtathatók; a szavak egymáshoz való szemantikai viszonyainak 
képzésére (ahol egyébként figyelembe vehetjük az ontológiában hozzájuk tartozó cso-
mópontok közötti távolságot) mindkét szó dimenzióra szükség van.

A hagyományos módszerek a dokumentumban szereplő szavak fontosságát általában 
a tf és idf mértékekkel határozzák meg, ahol előbbi a gyakrabban felbukkanó szavakat 
részesíti előnyben, utóbbi viszont azokat, melyek a teljes gyűjteményben ritkák, így 
jobban képesek hangsúlyozni a dokumentumok közti különbségeket (kiszűrve a sok-
szor felbukkanó, ám lényeges  jelentéssel  nem rendelkező kitöltőszavakat).  A tulaj-
donságok körét négy újabb elemmel bővíthetjük ki:

szó gyakorisága a dok.-ban (LFw) szó gyakorisága a gyűjt.-ben (GFw)
szópár gyakorisága a dok.-ban (LCFwv) szópár gyakorisága a gyűjt.-ben (GCFwv)
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vagyis a vízszintes dimenzió a hatókör (dokumentum vagy gyűjtemény), a függőleges 
a szélesség (szó vagy szópár). Két szót csak akkor tekintettem szópárnak, ha a szö-
vegben 5 pozíciónál nem messzebb helyezkedtek el egymástól. Az említetteken felül 
GF, GCF párjaiként bevezettem az MGF, MGCF mennyiségeket, amelyek nem a sza-
vak, illetve szópárak összes gyakoriságát képviselték, hanem az azokat befoglaló do-
kumentumok számát,  MGF tehát  a  hagyományos  df-fel  [document  frequency]  vált 
azonossá. Természetesen az értékeket normalizáltam:  LF esetén a megfelelő  GF-fel, 
GF-nél  a  gyűjteményt  alkotó  szavak számával,  MGF-nél  a  dokumentumok  összes 
számával, LCF-nél a szavak LF mértékének mértani közepével, végül GCF és MGCF 
esetén hasonlóképpen GF-t, illetve MGF-t alkalmazva.

Mivel szavakat kívántam minősíteni, a szópárokra vonatkozó mennyiségeket konszo-
lidáltam, kétféle módszerrel: (1) w szó minősítésekor csak a rá vonatkozó LCF, GCF 
mennyiségeket vettem figyelembe, azok maximumát, átlagát, szórását kiszámítva; (2) 
a kapcsolódó v szó jellemzőit is felhasználtam az alábbi képletek szerint:

rw= f v [mwv×mvw×svw] ;   s1=1, s2=LCFwv, s3=LCFwv×1−GCFwv ,

ahol  f a maximum-, átlag-, szórásképző függvény,  m a vizsgált  mérték (LCF vagy 
GCF),  s pedig egy súlyozó tényező, mely ismét háromfajta formát ölthet:  s1,  s2,  s3. 
Mint  látszódik,  az  1.  változat  nem  veszi  figyelembe  a  szavak  kapcsolatát,  a  2. 
előnyben részesíti a lokálisan gyakoribb párokat, végezetül a 3. inkább a lokálisan 
gyakori, ugyanakkor viszont globálisan ritka szópárokra helyezi inkább a hangsúlyt.

Néhány további egyszerű jellemző (dokumentum hossza, adott szóhoz párban kapcso-
lódó különböző szavak száma, szóhoz globálisan és lokálisan kötődő szavak eloszlá-
sának eltérése stb.) hozzáadásával 109 tulajdonság állt  rendelkezésemre,  amelyeket 
egy két rejtett rétegű, visszaterjesztéses neurális hálózat [backpropagated neural net-
work]  bemenetéhez  továbbítottam.  A betanítás  az  újsághíreket  tartalmazó  Reuters-
21578 korpusz 841 dokumentumán történt, míg a teljesítmény mérése 770 dokumen-
tumon. Két kísérletet végeztem el: az elsőnél azt vizsgáltam, mennyire képes a neurá-
lis hálózat kijelölni a dokumentum összegzését hordozó legelső mondat [lead senten-
ce] szavait, a másodikban pedig olyan szavakat kiemelni, melyek alapján a dokumen-
tumok témájuk szerint hatékonyan csoportosíthatók a CLUTO eszközzel.

Az első kísérlet eredményét a 2. ábra mutatja; a többszörös mérési pontok a tanítóhal-
mazban szereplő pozitív és negatív minták arányának változtatásából eredtek. Meg-
jegyzendő, hogy a neurális hálózatba vitt 109 jellemzőből 38 (vagyis közel 30%) el-
hagyható anélkül, hogy ezzel a hálózat teljesítménye lényegesen romlana.

2. ábra. Szókiválasztás hatékonysága.
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A második kísérletben a neurális hálózat betanítása nem az alapján történt, vajon a 
szavak felbukkantak-e a dokumentum első mondatában vagy sem, hanem hogy a lenti 
képlet alapján mennyire alkalmas a dokumentum kategóriájának hangsúlyozására:

rw d ,t =Pwd,t −Nwd,t  ,

ahol Pw azt mutatja, a w szó mennyire gyakran szerepel a d dokumentum t kategóriá-
jához rendelt többi dokumentumban, míg Nw azt jelzi, mennyire gyakran a többi kate-
góriához tartozó dokumentumban (a korpuszból felhasznált dokumentumok összesen 
15 kategóriához voltak csatolva). Miután tehát a neurális hálózat megjósolta a teszt-
halmaz dokumentumainak szavairól azok  rw mértékét, a dokumentumot az  m legna-
gyobb értékűvel képviseltettem a csoportosítás folyamán; az eredményeket a 3. ábra 
mutatja. A többszörös mérési pontok most m változtatásával keletkeztek (3-tól 25-ig).

 

3. ábra. Csoportosítás minőségi jellemzői; a folytonos vonal a hagyományos,
tf és tf×idf mennyiségek alapján történő szókiválasztáshoz tartozik.

A minőséget két jellemző adja meg, az entrópia [entropy] és tisztaság [purity]. Előbbi 
azt mutatja meg, hogy az eredetileg egy kategóriába tartozó dokumentumok mennyire 
kerültek ugyanazon megjósolt csoportba, utóbbi azt, mennyire erőteljesen vannak je-
len egynél több eredeti kategóriából származó dokumentumok a megjósolt csoportok-
ban. A teljes csoportosítás entrópiáját és tisztaságát az egyes csoportok entrópiájának, 
illetve tisztaságának átlagolásával számítottam ki. Értelemszerű módon a tisztaságnál 
nagyobb, az entrópiánál kisebb mennyiségek jeleznek jobb minőséget.

2. tézis: Dokumentumok kivonatolása a mondatok becsült fontossága alapján

Igazoltam, hogy ha a dokumentumban szereplő mondatokat különböző, a mondatot al-
kotó  szavak  becsült  fontosságát,  illetve  a  mondatok  egymáshoz  való  hasonlóságát 
megragadó mennyiségekkel jellemezzük, majd egy visszacsatolásos neurális hálózatot  
betanítunk  a  leglényegesebb  mondat  kiválasztására,  akkor  a  teszthalmazon sokkal  
pontosabb kiválasztás érhető el, mintha csupán a tf×idf mértékre támaszkodnánk. A 
tézis részletes kifejtését a disszertáció 4. fejezete és az [5] publikáció tartalmazza.

Dokumentumok kivonatolásakor az egyik legkézenfekvőbb megoldás a legfontosabb-
nak ítélt mondat(ok) kiválasztása, hiszen így egyrészt a kivonat nemcsak gépi, hanem 
emberi értelmezés számára is alkalmas lesz, másrészt igen valószínű, hogy a tárgyalt 
téma szempontjából fontos szavak és kifejezések egymás mellett fordulnak elő, a do-
kumentum készítője által összefoglalásnak szánt szövegrészletben. A mondatok kivá-
lasztására a Reuters-21578 korpuszt használtam fel (kiszűrve abból a túlságosan rövid 
elemeket), ahol mindenkor a dokumentumok legelső mondatai voltak a leginkább fon-
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tosak. A visszacsatolásos neurális hálózat egyetlen rejtett réteget tartalmazott, és a ta-
nítókészlet 25%-át tartotta fent a túltanulás megakadályozásához.

A mondatokat jellemző mértékek három csoportba voltak sorolhatóak. Az elsőbe a 
hagyományos mennyiségek estek, nevezetesen a mondatot alkotó szavak tf, idf, tf×idf 
értékéből számított különböző mennyiségek (maximum, átlag, szórás), másrészt pedig 
magának a mondatnak a hosszúsága, szavakban mérve (s). Ez a tulajdonsághalmaz je-
lentette az alapot [baseline], melyhez képest megpróbáltam javulást elérni.

A második csoportba a mondat más mondatokkal való tartalmi hasonlóságát leírő szá-
mok kerültek: közös szavaik halmazának (Cxy) mérete, a dokumentumon belül elfog-
lalt pozíciójuk közti eltérés, valamint a következő képlettel leírt, szintén hasonlóságot, 
de valamivel kifinomultabb módon megragadó jellemző:

mxy=∣Cxy∣
−1 ∑
w∈Cxy

log
s
f w

,

ahol fw mutatja meg, hogy a w szó hány mondatban fordul még elő a jelenlegi doku-
mentumon belül. Hasonlóan az első csoporthoz, ezúttal is képeztem a jellemzők átla-
gát, maximumát, szórását; ráadásul ezeket kétfajta normalizálással is kiszámítottam: a 
dokumentumban, illetve a gyűjteményben szereplő  y mondatokra kapott legnagyobb 
értékkel végezve osztást.  További tulajdonságként felvettem, hogy az  x mondatnak 
hány másik mondattal van közös szava (a dokumentumban, gyűjteményben).

A harmadik csoport az úgynevezett koherens csoportokra [coherent group] támaszko-
dott, ami olyan mondathalmazt jelent, melynek tagjai legalább egy közös szóval kap-
csolódnak a többiekhez.  A jellemzők köre itt:  a mondat  mekkora méretű koherens 
csoporthoz tartozik; mekkora a közös szavak maximális száma, mellyel valamelyik 
másik csoporttaghoz kötődik; milyen távolságban helyezkedik el azoktól a dokumen-
tumban. Az előző csoportnál megjelenő különböző konszolidációs módok (maximum, 
átlag, szórás) és normalizálási változatok természetesen most szintén megjelentek.
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4. ábra. Neurális hálózat teljesítménye a különböző tulajdonság-készleteknél.

A tulajdonságok nagy száma miatt főkomponens analízist [principal component ana-
lysis] végeztem, a neurális hálózatot így 50 bemenettel működtettem. Az eredmény (a 
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kiválasztás pontosságát és fedését) a 4. ábra mutatja; a többszörös mérési pontok a po-
zitív/negatív tanítóminták arányának változtatásából adódtak. A „T” egyenes képvise-
li a hagyományos mértékeket, „A” a második tulajdonságcsoport hatását mutatja, „B” 
és „C” a koherens csoportokból származtatott jellemzők bevonásáét, végül „D” né-
hány kisebb változtatásét, egyebek mellett a pozitív és negatív minták megkétszerezé-
séét. Abszolút mértékben a pontosság 4-21%-kal javult, a fedés 10-36%-kal.

Persze nem kötelező a dokumentumok kivonatát szavanként összeállítani, azt is meg-
tehetjük, hogy a legfontosabbnak ítélt mondat(ok) összes szavát beemeljük a kivonat-
ba. Ekkor az előzőekben ismertetett, mondatokat jellemző tulajdonságokat nem szük-
séges  szavakra  vetíteni,  azok közvetlenül  felhasználhatók;  a  pontosságot  és  fedést 
azonban ezúttal ismét szavakra számítottam ki: a kijelölt mondatok szavainak hány 
százaléka  ténylegesen  fontos  (tagja  a  dokumentum  első  mondatának),  valamint  a 
ténylegesen fontos szavak hány százaléka szerepel a kijelölt mondatokban. A kísérlet 
eredményét az 5. ábra mutatja; „T” és „S” a hagyományos jellemzőkkel elérhető szó-, 
illetve mondatalapú kiemelésnek felel meg, „W” képviseli a javított módszert.
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5. ábra. Mondategységű szókiválasztás teljesíménye.

Jól látható, hogy noha a szó-alapúról a mondat-alapú kiválasztásra áttérve a pontosság 
és lefedés mértéke jelentősen növelhető (rendre 5-7% és 13-15% mértékben) anélkül, 
hogy a hagyományos mennyiségek helyett újabbakat használnánk, azonban a javulás 
mértéke az összes rendelkezésre álló mennyiség használatakor még erőteljesebb.

3. tézis: Dokumentum kivonatolása a szópárok előfordulási gyakorisága alapján

Igazoltam, hogy ha megmérjük az egyazon mondaton belül szereplő szavakból alko-
tott párok előfordulási gyakoriságait, kiválasztjuk közülük azokat, melyek a vártnál lé-
nyegesen ritkábban vagy gyakrabban bukkannak fel, majd a dokumentumokat a leg-
több ilyen párba tartozó szavak halmazával helyettesítjük, úgy mind az osztályozás,  
mind a csoportosítás minősége javul, és a feldolgozandó adattömeg 90%-kal csökken.  
A tézis részletes kifejtését a disszertáció 5. fejezete és a [6] publikáció tartalmazza.
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Dokumentum mondanivalójára tipikusan azok a szavak utalnak a legerősebben, me-
lyek a szövegkörnyezet alapján várthoz képest túl gyakran, vagy éppen ellenkezőleg, 
túl ritkán jelennek meg – például a számítástechnikáról szóló cikkek gyűjteményében 
Bach neve nyilvánvalóan figyelemre méltó, és ugyanígy az is, ha az orvosi szakszöve-
gek egyik tagjában a „tünet” szó egyáltalán nem kerül elő. Logikus tehát a dokumen-
tumokból azon szavakat kiemelni, és a későbbi feldolgozásoknál a dokumentum he-
lyettesítésére kiválasztani, melyek a legtöbb különösen viselkedő szópárnak a tagjai.

Az alkalmazott eljárás négy fő lépésből áll.  Az első lépésben egyfelől lemértem, a 
szavak hány mondatban fordultak elő (fw), másfelől megszámoltam, hogy az ugyan-
azon mondatban előforduló szavakból az összes lehetséges módon párokat képezve a 
különböző  párokból  mennyit  találok  (fwv)  –  mindkét  esetben  persze  a   teljes 
gyűjteményre vonatkozóan. Csak azokat a párokat tartottam meg, melyekre teljesült:

∣pe−po∣/
pepo
2

≥1.2,pe=
f w f v
N
,po=

f wv
N

,

ahol pe a w és v szavak várt együttes előfordulási valószínűségét jelöli, po a ténylege-
sen megfigyeltet,  végül pedig  N a gyűjteményben található mondatok mennyiségét. 
Az 1.2 mérték több korpuszon végzett osztályozási és csoportosítási kísérletek alapján 
bizonyult célszerű küszöbértéknek; az abszolút érték képzése amiatt volt szükséges, 
mert a „negatív” korrelációk éppolyan hasznosnak mutatkoztak, mint a „pozitívak”.

A második  lépésben  a  dokumentumok  szavait  rangsoroltam két  szám szorzatának 
megfelelően, az egyik a hagyományos tf×idf mérték volt, a másik pedig azon különle-
ges párok mennyisége, melyekben a szó az adott dokumentum mondatain belül elő-
fordult. Mivel néhány dokumentumban rövidségük miatt túl kevés a különleges párok 
száma ahhoz, hogy minden szót pontozni tudjunk, így a rangsort kibővítettem a többi 
szó  tf×idf mérték szerint csökkenő felsorolásával,  két üres hely kihagyásával, hogy 
utóbbiak kevésbé fontos jellegét hangsúlyozzam. A dokumentumokból csak a rangsor 
első P helyén szereplő szót tartjuk meg, mint a tárgyalt témához legszorosabban kap-
csolódókat; a kísérletek szerint P-t kb. 10-re érdemes megválasztani.

 

6. ábra. Szűrés hatása a csoportosítás minőségére a Reuters-21578 korpuszon.

A harmadik lépésben kiszámoltam a szavak helyezésének átlagát az összes dokumen-
tumra vonatkozóan, majd töröltem a túl kevés dokumentumban felbukkanó vagy túl 
alacsony helyezéssel bíró szavakat, a kivonat méretét tovább csökkentve R < P-re (R 
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értéke célszerűen 5). Így kiszűrhetők egyfelől a ritka, statisztikai jelentőséggel nem 
bíró  szavak,  melyek  sem  a  csoportosítást,  sem  az  osztályozást  nem  segítenék, 
másrészt a pusztán jobb jelölt híján a dokumentumkivonatokba kiválasztott szavak.

A negyedik lépésben kiszámítottam, hogy az egyes szavak mely más szavakkal for-
dulnak elő a kivonatokban és milyen gyakorisággal (fwv). Amennyiben valamely w szó 
lényegében mindig ugyanazon másik szó társaságában jelent meg (azzal tulajdonkép-
pen kiváltható), akkor figyelmen kívül hagytam. A pontos képlet a következő:

f wv≥0.85maxz f wz .

A csoportosításra kapott eredményeket, a képzett csoportok entrópiáját és tisztaságát 
különböző csoportszámoknál a 6. ábra mutatja. A teljes szöveg (A) feldolgozásához 
képest javulás tapasztalható a 4- és 5-szavas kivonatolásnál (P4,  P5), holott a doku-
mentum mérete 90%-kal csökkent, ami a címeknél is tömörebb ábrázolást jelent. Ha 
csak a pozitívan korreláló szópárokat néztük volna (P5+), a minőség romlott volna.

4. tézis: Ritka tulajdonságok felhasználása osztályozáskor és csoportosításkor

Igazoltam, hogy mikor dokumentumokat osztályozunk vagy csoportosítunk, a rendkí-
vül ritka szavak és n-gramok (akár közönséges, akár kihagyásos változatukban) segít-
ségével 5-25%-kal csökkenthető az átvizsgálandó dokumentumok száma, ráadásul a 
feldolgozás minősége is javul, abszolút mértékben 0,5-1,6%-kal. A módszer további 
előnye,  hogy egyszerű, nem igényel bonyolult  számításokat,  nyelvfüggetlen.  A tézis  
részletes kifejtését a disszertáció 6. fejezete és a [7] publikáció tartalmazza.

Dokumentumok gyűjteményében szereplő szavak és n-gramok közül a rendkívül rit-
kák (melyek legfeljebb 2-5 dokumentumban bukkannak fel) meglepően jó indikátorai 
annak, hogy az általuk összekötött dokumentumok azonos témáról szólnak – mérések 
bizonyították például, hogy 20 Newsgroups esetén a kétszer előforduló 3-gramok ab-
szolút mértékben 10%-kal pontosabban megjósolták két dokumentum azonos kategó-
riába való tartozását, mint a dokumentumok 30%-án betanított naiv Bayes-módszer. A 
jelenség magyarázata: a ritka szövegelemek (tipikusan tulajdonnevek, speciális szak-
kifejezések,  szerzőre jellemző stílusjegyek) annyira szűken behatárolják a dokumen-
tum tárgyát, hogy szinte bármilyen osztályozási szempontnál hatékonyak maradnak.

Az általam alkalmazott módszer lényege, hogy a szokásos előfeldolgozás után (szótö-
vezés, kitöltőszavak törlése stb.) a dokumentumokban leszámlálom a szavakat és a 
közönséges, illetve kihagyásos [skipping]  n-gramokat,  majd építek egy hasonlósági 
gráfot. A gráf csomópontjai a dokumentumoknak felelnek meg, az élek azt mutatják, 
hogy két dokumentumban előfordul ugyanaz a ritka szövegelem, míg az élek súlyát a 
közös, ritka szövegelemek határozzák meg. Természetesen a gráf felhasználása osztá-
lyozáskor  és  csoportosításkor  eltérő  módon  történik,  ám  annyi  változatlan,  hogy 
mindkét esetben módosítjuk a feldolgozandó dokumentumok körét, majd az utolsó lé-
pésben az eredményt visszaképezzük az eredeti dokumentumhalmazra.

Osztályozáskor a gráf által összekapcsolt  X és  Y dokumentumok tanító- és teszthal-
mazhoz való viszonya háromfajta lehet. Ha X a tanító-, Y a teszthalmazon belül talál-
ható,  Y-t rögtön hozzárendeljük az  X számára meghatározott  kategóriához,  és vagy 
egyáltalán nem továbbítjuk a tényleges osztályozó algoritmus felé, vagy kibővítjük 
vele a tanítóhalmazt. Mikor X, Y egyaránt a tanítókészlet tagja, a párosítást figyelmen 
kívül hagyjuk. Végül amennyiben mind  X, mind  Y a teszthalmazhoz tartozik, tartal-
mukat  egyetlen  dokumentumba  összevonva  adjuk  át  az  osztályozó  algoritmusnak, 
hogy az így gazdagabbá tett szöveggel megkönnyítsük dolgát – az osztályozás során 
aztán X-et és Y-t a „virtuális” dokumentumhoz rendelt kategóriába kényszerítjük. Az 
eredményt a 7. ábra mutatja.

12



 

7. ábra. Ritka tulajdonságok hatása a 20 Newsgroups és RCV1 korpuszok dokumentu-
mainak osztályozásának pontosságára, különböző tanítókészlet-méreteknél.

Csoportosításnál egyszerűbb a helyzet, hiszen itt nincs külön tanító- és teszthalmaz: X 
és Y tartalmát összevontan adjuk át a csoportosítást végző algoritmusnak, majd a „vir-
tuális” dokumentumhoz rendelt csoportba helyezzük mindkettőt.

Fontos megjegyezni, hogy ha valamilyen dokumentumhoz a gráfban több másik do-
kumentum is kapcsolódik, csupán a legnagyobb élsúlyút vesszük közülük figyelembe 
(vagyis amelyik párosítás helyessége a legvalószínűbb). Osztályozásra vonatkozóan 
egyébiránt a következő képlet alapján ki lehet számítani, hogy a módszerrel a doku-
mentumok várhatólag hány százalékának ismertethető fel a helyes kategóriája:

Ar=1−[Npr 1−r  f p2N p1−r 
2
1− f o f p2Np 1−r 

2 f pN d−2N p 1−r  f o] ,

ahol  r a tanítókészlet aránya,  Nd a dokumentumok száma,  Np a gráfból ténylegesen 
használt dokumentumpárok száma,  fo az osztályozó algoritmus hibaaránya (a doku-
mentumok hány százalékának találja meg a helyes kategóriáját), végül  fp a párosítás 
hibaaránya (a párok hány százaléka tartozik ténylegesen ugyanazon kategóriába).

5. tézis: Dokumentumok jellemzése Wikipedia-kategóriákkal

Igazoltam, hogy ha dokumentumokhoz hozzákötjük azon Wikipedia-szócikkeket, me-
lyek címei annak szövegében megjelennek, majd a dokumentumokat a későbbi osztá-
lyozás, illetve csoportosítás során egyfelől a tf×idf mérték szerint legfontosabb szava-
ikkal, másfelől pedig a csatolt szócikkek jellemző Wikipedia-kategóriáival helyettesít-
jük, akkor az osztályozás, illetve csoportosítás minősége ugyanolyan marad vagy ja-
vul, mintha a teljes szöveget feldolgoztuk volna. A tézis részletes kifejtését a disszertá-
ció 7. fejezete és a [3], [8], [9] publikáció tartalmazza.

A dokumentumot az osztályozás, illetve csoportosítás során képviselő kivonat termé-
szetesen nemcsak a szövegből közvetlenül kiragadott  szavakból, kifejezésekből ké-
pezhető, hanem a dokumentumban tárgyalt témához kapcsolódó fogalmakból is. A fo-
galmak sokszor általánosabbak a szavaknál, így náluk hatékonyabban megtestesítik a 
többi dokumentumtól való eltérést, netán hozzájuk való hasonlóságot, ugyanakkor vi-
szont azonosításuk nehezebb, hiszen a szöveg gyakran csupán közvetetten utal rájuk. 
Sajnos egyelőre nincs olyan ontológia, mely kellően széles, mégis elég részletes lenne 
tetszőleges témakörű dokumentumok jellemzésére, ám szerencsére a Wikipedia kate-
góriarendszere (55.000 csomópontjával) könnyedén képes betölteni ezt a szerepet.
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A Wikipedia-kategóriák dokumentumokhoz történő rendelése a következőképpen tör-
tént. Mindenekelőtt az internetről letöltött Wikipedia-korpuszt előfeldolgozásnak ve-
tettem alá: töröltem azon szócikkeket, melyek valamely kifejezés különböző jelenté-
seit sorolták fel (pl. CDC mint szervezet és számítógéptípus) vagy adminisztratív in-
formációt hordoztak (bővítendő szócikkek felsorolása, stiláris irányelvek stb). A fenn-
maradó bejegyzésekből csak címüket és kategória-hozzárendeléseiket tartottam meg, 
törzsüket eldobtam; a címek szavait a TreeTagger eszköz segítségével szótöveztem, és 
elhagytam belőlük a kitöltőszavakat, zárójelbe tett kiegészítéseket – az utolsó két mű-
veletet értelemszerűen az elemezni kívánt dokumentumokon szintén megismételtem. 
Ezt követően egyenként megvizsgáltam a dokumentumokat, összegyűjtve azon Wiki-
pedia-szócikkeket, amelyek címei szövegükben előfordultak, legfeljebb egy szó kivé-
telével (hiszen gyakran előfordul, hogy tulajdonnevet, fogalmat rövidítve említenek 
meg, pl. Thomas Edisonra mint Edison hivatkoznak). Végül megnéztem, az így kapott 
szócikkek milyen Wikipedia-kategóriákhoz vannak rendelve, és azokat pontoztam:

Rc=
v c
dc

×∑ac
Ra ,

ahol dc a c kategóriához rendelt összes szócikk címében előforduló, különböző szavak 
számát jelenti,  vc pedig a dokumentumban felismert szócikkek címeiben felbukkanó-
kéit. A szócikkek fontosságát minősítő Ra tényező tartalma az alábbi:

Ra=∑wa
Rw×

1
aw

×
1
na

×
St
Lt

,

ahol Rw a szócikk címében előforduló szavak súlya (lásd később), aw a w szót címük-
ben szintén tartalmazó szócikkek száma, na a jelenlegi szócikkel azonos című szócik-
kek száma (hiszen a szótövezés és a kitöltőszavak elhagyása miatt az eredetileg eltérő 
címek könnyen azonosakká válhatnak), végül St a címből a dokumentum szövegében 
előforduló szavak számát, Lt a cím szavakban mért hosszát képviseli. Rw számítása:

Rw=tfw×log
N
cf w

melyben tfw a szó előfordulási gyakorisága a vizsgált dokumentumban, cfw pedig azon 
Wikipedia-kategóriák száma, melyekhez tartozó szócikkek címében a szó szerepel.

 

8. ábra. Osztályozás teljesítménye a 20 Newsgroups és RCV1 korpuszokon.

Miután megtörtént a rangsorolás, a dokumentumot a legerősebb n kategóriával képvi-
seltem az osztályozás és csoportosítás során. Mint a 8. ábra mutatja, habár az RCV1 
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korpusznál így is sikerült túllépni azt a teljesítményt, ami a teljes szöveg feldolgozása 
esetén megfigyelhető, igazán jó eredményt akkor kaptam, mikor a kivonatot kiegészí-
tettem a dokumentum 20 legmagasabb tf×idf mértékkel rendelkező szavával.

6. tézis: Wikipedia szócikkek felhasználása keresési kifejezések lefordításához

Igazoltam, hogy magyar és német nyelvű keresési kifejezések angolra fordításakor az 
adott kifejezéshez kapcsolódó több lehetséges fordítás közül a legmegfelelőbb kivá-
lasztásában segít, ha a lehetséges fordításokat Wikipedia-szócikkekhez kötjük, majd 
az  alapján  rangsoroljuk  őket,  mennyire szorosan kötődnek  ezen szócikkek  a többi  
kifejezés fordításaihoz kapcsolódó szócikkekhez. Amennyiben a nyersfordítást szaba-
don elérhető elektronikus szótárakkal végezzük, bigram-statisztikákkal előszűrve, a ki-
választás 7-12%-kal javítja a lefordított kifejezésekkel végzett keresés MAP mértékét.  
A tézis kifejtését a disszertáció 8. fejezete és a [4], [10] publikációk tartalmazzák.

Bár az interneten hozzáférhető oldalak jelentős hányada angol, az internetre csatlako-
zó felhasználók nagy része nem vagy csak felületesen ismeri ezt a nyelvet, így nem 
tud hatékony keresési kifejezéseket megfogalmazni a keresőmotorok számára (az an-
gol nyelvet használóknak szintén érdekesek lehetnek más nyelven íródott weblapok). 
A keresési kifejezések automatikus fordítását számos gépi szótár [machine readable 
dictionary] támogatja, az igazi kihívást a több lehetséges fordítás közül az adott szö-
vegkörnyezethez legjobban illeszkedő kiválasztása jelenti, melyben a Wikipediában 
tárolt fogalmak és a köztük fennálló kapcsolatok hasznos segítséget nyújthatnak.

Ennek bizonyítására a CLEF keretében létrehozott, a GH, LAT-94 és LAT-02  angol 
nyelvű  korpuszokon  kiértékelt  keresési  kifejezéseket,  valamint  a  SZTAKI  által 
kifejlesztett keresőmotort használtam fel. A motorba háromféleképpen tápláltam be a 
kereséseket: (1) hivatalos angol formában, (2) idegen nyelvről (német, illetve magyar) 
készített nyersfordításként, végül (3) Wikipedia segítségével pontosított fordításként. 
A  találtai  lista  minőségét  a  lenti  táblázat  mutatja  németről  való  fordításnál,  300 
keresés esetén – a Wikipedia alkalmazása lényegesen javított mindegyik jellemzőn.

Korpusz Módszer P@5 R@5 P@10 R@10 MRR MAP

GH angol 34.12 27.78 27.00 36.66 0.5594 0.3537

nyers 28.00 24.21 22.71 32.88 0.4940 0.3011

nyers+Wikipedia 29.41 25.99 22.88 33.62 0.5078 0.3188

LAT-94 angol 36.10 19.65 30.04 27.97 0.5746 0.2974

nyers 27.56 15.36 22.80 22.29 0.4667 0.2055

nyers+Wikipedia 29.43 18.34 24.39 24.98 0.4863 0.2327

A nyersfordítás során a keresési kifejezések (melyek három részből álltak: pár szavas 
tömör forma, egy-két mondatos kifejtés, valamint részletes leírás) szavainak, szóösz-
szetételeinek előkerestem a lehetséges fordításait a megfelelő gépi szótárban. Ha több 
ilyen volt,  azokat választottam közülük, amelyek a korpuszra számított bigram-sta-
tisztika alapján a legnagyobb valószínűséggel illeszkedtek az ugyanazon mondatban 
szereplő többi szó/szóösszetétel fordításainak valamelyikére. A w fordítás pontozása:

Sw=max Pvn ,w1 , Pv1 ,wn , Pvi,wj=
f vi,wj
f vi

ahol v a mondat egy másik elemének valamelyik fordítását jelöli, vi annak i-edik, míg 
vn utolsó szavát; ezenfelül fvw a v és w szavak egymásutánjának, fv pedig a v szó elő-
fordulási gyakoriságát képviseli. A módszer egyszerűségének ellenére viszonylag jó 
teljesítményt  mutatott,  de nem mindig  volt  képes  kiválasztani  egyetlen  fordítást  a 
lehetségesek közül, gyakran több fordítás is azonos pontszámot kapott.
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A további szűrés első lépéseként a lehetséges fordításokhoz, illetve azok kombináció-
jához hozzárendeltem az azonos című Wikipedia-szócikkeket (persze szótövezés és a 
kitöltőszavak elhagyása után), melyeket az alábbi képlet szerint pontoztam:

Sc=Lc×
1

1Mc

×Fc

ahol Fc azon szövegpozíciók száma, melyeken a c szócikkre hivatkozó szavak fordul-
nak elő; Mc a c-vel versengő (legalább egy szavához szintén hozzárendelt) szócikkek 
száma; végül Lc a c-vel kapcsolatban álló (a Wikipedián belül oda vagy onnan hivat-
kozott) egyéb szócikkekre utaló szavak által elfoglalt szövegpozíciók száma. Ezt kö-
vetően minden pozíciónál a legmagasabb pontszámú szócikkeket hagytam csak meg, 
majd magukat a szavakat is rangsoroltam egy igen egyszerű módszerrel, nevezetesen:

Rw=∑
q

Sc

ahol q azokat a szövegpozíciókat jelöli, melyeken szerepel a w szó, mégpedig a c Wi-
kipedia-szócikkre való utalás részeként. A keresés fordítását a rangsor elején álló há-
rom szóból képeztem, kiegészítve azokkal, melyek az eredeti keresési kifejezés tömör 
részében szereplő szavakhoz kapcsolódtak, nehogy elvesszenek a tulajdonnevek, me-
lyek fontosak a keresésnél, ám nem feltétlenül kapnának magas pontszámot.

6. Az új tudományos eredmények hasznosítása

Az általam  kidolgozott  dokumentumkivonatolási  módszerek  minden  olyan  helyen 
hasznosnak bizonyulhatnak, ahol a teljes szöveg feldolgozása túl nagy számítási kapa-
citást igényelne, vagy az elemzést a dokumentumban csak felületesen megemlített ki-
fejezések félrevezetnék, a kapott eredmény minőségét csökkentenék. Pár terület:

 dokumentumkereső rendszerben az indexelendő szavak (melyek majd összeve-
tésre kerülnek a keresési feltételekkel) kijelölése a dokumentum szövegéből;

 dokumentumkereső rendszer által  adott keresési feltételre válaszul létrehozott 
találati listában a dokumentumokból megjelenítendő szövegrészlet kiválasztása;

 dokumentumok csoportosításakor (például találati lista strukturálásakor, levelek 
automatikus téma szerinti összevonásakor, téma gyakori szófordulatainak össze-
gyűjtésekor) az elemzés alapjául szolgáló szövegrészlet kiválasztása;

 dokumentumok szűrésekor (például beérkező hírek közül a felhasználót érdek-
lők kiemelésekor) a szűrés során figyelembe veendő szövegrészlet kiválasztása.

Az általam kidolgozott módszerek legfontosabb előnye, hogy egyszerű számításokra, 
illetve eszközökre építenek, melyek a legtöbb nyelvhez már rendelkezésre állnak vagy 
viszonylag könnyen kifejleszthetők. Emellett általánosságuk folytán szinte bármilyen 
szövegelemzési rendszerbe beépíthetők a feldolgozási lánc megfelelő pontjára.
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