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Félautomatikus formalizálás
• Egyszerűbb esetek: automatikusan az egységesı́tett alakból

a gyakori mintázatok alapján kialakı́tott szabályrendszer segı́tségével.
≈50 szabály – pl.: ”NYELV1 eredetű NYELV2 névből”→ NYELV1 [>] NYELV2 [>] ∼

”NYELV1 NEVALAK NYELV2 becézője”→ NYELV1:NEVALAK [megfelelője] NYELV2 [becézője] ∼

⇒ eredmény: 3529-ből 2163 név készült el – 61,3% X

• Összetettebb esetek: manuálisan, két párhuzamos annotátorral
Útmutató lényege:
elem = nyelv(attribútum):névalak’jelentés’”definı́ció”
művelet = [megfelelője], [becézője], [formája], [női=párja], [rövidülése], [alakvált], [>], [névalkotás]

⇒ eredmény: mindössze 251 név esetében kaptunk két teljesen azonos leı́rást – 7,1% ×
Sándor: Az Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja
Lionella: A francia ’kis oroszlán’ jelentésű Leon férfinév angol Lionel változatának női párja

Változatos hibák: elütés, formai hibák, két elem művelet nélkül, művelettévesztés
(pl.: [női=párja] helyett [megfelelője]), attribútumhiba . . .
Egyetértés: extrém alacsony. Ilyen feladatnál, ahol nem két kategória van, hanem nagyon
sokféle karaktersorozat előfordulhat értékként, nem is nagyon lehet sokkal jobbat várni?
Ötlet: olyan beviteli rendszer, ami eleve nem enged meg formailag rossz inputot.

Az eredetleı́rások feldolgozása
Cél: ,,szemantikus keresés” az utónevek adataiban.
. . . melyek a névalkotással létrehozott neveink, . . . melyek a latin eredetű kicsinyı́tőképzős formájú neveink?

Nehézség: az eredetleı́rás szabad szöveg→ információkivonatolás szükséges.
Megoldás: a több mint 3500 eredetleı́rást szigorúan meghatározott formális alakra hozzuk,
mely minden információt expicit tartalmaz, és géppel könnyen értelmezhető.
Hogy az akár rejtett aspektusokra is külön-külön rákereshessünk.
1. szakasz: a leı́rások egységesı́tése, normalizálása – szabályokkal

= különféle megfogalmazású, de azonos jelentésű fordulatok→ egységes alakra
≈50 szabály – pl.: kisbetűsı́tés; ”személynév” → ”név”; rövidı́tések; névelő, ”való”, ”származik” stb.
törlése; sorrendegységesı́tés; ”becéző formája”, ”becéző rövidülése”, ”becéző alakja”→ ”becézője”

2. szakasz: a tényleges formalizálás
= az eredetleı́rásban szereplő nyelvi elemek + az egyik elemet a másikba alakı́tó műveletek
felfedése→ formalizált alak: nyelvi elemek + műveletek

Domonkos eredetleı́rása A latin Dominicus név magyar formája
formalizált alakja latin:Dominicus [megfelelője] magyar:∼

elem művelet elem

Eredmény: egyértelmű, kereshető leı́rások.

Példák
• női; név vége = ó; eredet jellege = becéző
→ Anikó, Kató, Kleó, Magdó, Margó
• francia eredetű; a Mária névből
→ Manon, Mariett, Marion
• 3 szótagos becéző férfinév

nincs↔ női: 57 db (amiből 29 db -ka végű)

• ↗ ↘
Alexander Albert
Ármin Andor
Benett Antal
Benjamin Arnold
Boldizsár Árpád
Brendon Béla
Csanád Dezső
Domonkos Elemér
. . . . . .
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Tervek:
1. teljesség, havi frissı́tés → 2013. június: 3529

név
2. hiteles, egységes adatok→ folyamatos javı́tás,

formalizált eredet a nevek közel 70%-ánál
3. friss statisztikák, trendek → 2012-es adatok

alapján
4. szabad hozzáférés→ ahogy eddig is
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