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A LINGUISTIC AGREEMENT MAPPING-SYSTEM MODEL 

(Egy egyeztetésen alapuló nyelvi leképzı-rendszer modell) 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI 
 
 
1. Célkitőzések 
 
A  disszertáció elsıdleges célja annak vizsgálata, hogyan építhetı fel egy nyelvi modell a 
nyelvi egyeztetés fogalmának általánosítására alapozva. A munka fı motivációja az a tény, 
hogy a nyelvi egyeztetés alapvetı szerepet játszik számos nyelvben, és hogy ezen egyeztetési 
folyamatok nem kezelhetık megfelelı módon a helyettesítési szabályokra építkezı 
elméletekben. A disszertáció éppen a mögöttes egyeztetési relációk felıl közelít a nyelvhez.  
További ösztönzı erıt jelent munkánk számára, hogy az egyeztetésre építkezı modell 
számíthatósági tulajdonságai igen kedvezıek. Célunk valójában az, hogy a bemeneti 
szekvencia hosszát illetıen lineáris feldolgozási idıt érjünk el. 
 
2. A modell 
 
A modell bemeneti szekvenciákat képez le nyelvi mintákra. A leképzési folyamat egy, a 
nyelvi elemek bizonyos tulajdonságainak, attribútumainak egyezését ellenırzı mechanizmus 
közremőködésével zajlik. A disszertációban szereplı legfontosabb attribútumok a 
következık: 
 
CAT:  (syntactic) category   -   szintaktikai kategória  
PERS:  person    - személy   
NUM:  number   - szám 
PHF  phonological form  - fonológiai alak 
ARGCASE: argument case (of a verb) - (igei) argumentum nyelvtani  

esete, konkrétan: 
ARG1CASE:   - az elsı argumentum nyelvtani esete 
ARG2CASE:   - a második argumentum nyelvtani esete  
ARG3CASE:  - a harmadik argumentum nyelvtani esete  

PREP  preposition   - prepozíció, annak ellenırzésére, hogy  
adott ige, fınév, melléknév, stb. 
kompatibilis-e  az adott prepozícióval, 
konkrétan: at, for, stb. 

  PREP_at 
  PREP_for 
  stb. 
GENDER: gender    - (nyelvtani) nem 
DEF:  definiteness   - határozottság 
TENSE: tense    - igeidı 
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AUX:  auxiliary   - segédige 
AUXN: auxiliary-noun agreement - a ‘do/does’ és ‘have/has’ más segédigéktıl  

való megkülönböztetésére, konkrétan: 
  AUXN1:   -  egyes szám harmadik személy 

 AUXN2:    - nem egyes szám harmadik személy 
NONF: non-finite (verb)  - ragozatlan ige 
 
A nyelvi minták lehetnek rekurzívak és nem rekurzívak. A rekurzív minták estében az 
egyeztetési relációkhoz egyeztetési stratégiákat kapcsolunk annak érdekében, hogy az 
attribútum-érték ellenırzı folyamat egyértelmően definiálható legyen. Az egyes stratégiákat 
ellenırzési táblázatokkal jelképezhetjük. Az alábbiakban felsoroljuk a disszertációban 
alkalmazott stratégiákat. Példaként minden stratégiához megadunk egy lehetséges bemeneti 
elemsort, és a vonatkozó ellenırzési táblázatban megmutatjuk, hogyan társíthatja az adott 
stratégia a bemeneti elemeket. 
 
ELSİ-AZ-ELSİHÖZ STRATÉGIA (Strategy  FIRST-TO-FIRST ) 

Bemenet: a1 a2 a3 b1 b2 b3     
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a        b 
 szekvencia1    a1       b1   

szekvencia2    a2       b2   

szekvencia3    a3       b3   

 
UTOLSÓ-AZ-ELSİHÖZ STRATÉGIA (Strategy LAST-TO-FIRST) 

Bemenet: a1 a2 a3 b1 b2 b3 
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a        b     
szekvencia1    a1       b3   

szekvencia2    a2       b2   

szekvencia3    a3       b1   
 
MINDEGYIK-EGYHEZ STRATÉGIA (Strategy ALL-TO-ONE)  

Bemenet: a1 a2 a3 b1  
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a        b     
 szekvencia1    a1       b1   

szekvencia2    a2       b1   

szekvencia3    a3       b1   
  
AZ-ELSİ-EGYHEZ STRATÉGIA  (Strategy FIRST-TO-ONE)    

Bemenet: a1 a2 a3 b1  
Ellenırzési táblázat: 
elem:      a        b     

 szekvencia1     a1                        b1   

 
AZ-UTOLSÓ-EGYHEZ STRATÉGIA (Strategy LAST-TO-ONE)  

Bemenet: a1 a2 a3 b1  
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a        b     
 szekvencia1    a3       b1   
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AZ-UTOLSÓKAT-NE  STRATÉGIA (Strategy ALL-BUT-LAST) 
 Bemenet: a1 a2 a3 b1 b2 b3 

Ellenırzési táblázat: 
elem:      a        b     
szekvencia1    a1       b1       

szekvencia2    a2       b2   

 
SORREND STRATÉGIA (Strategy ORDER) 

Bemenet: a1 a2 a3 b1 b2 b3 

 Ellenırzési táblázat: 
elem:      a b   s(ATTR_ORDER) 
szekvencia1    a1b1   s(ATTR_ORDER=x) 
szekvencia2    a2b2   s(ATTR_ORDER=x) 
szekvencia3    a3b3   s(ATTR_ORDER=x) 

 
AZ-EGÉSZRE-SORREND STRATÉGIA (Strategy ABORDER)  

Bemenet: a1 a2 a3 b1 b2 b3 
 Ellenırzési táblázat: 

elem:    a b   s(ATTR_ABORDER) 
 
szekvencia1 a1 a2 a3 b1 b2 b3  s(ATTR_ABORDER =Fconstr(a1 a2 a3 b1 b2 b3)) 

 
ÖNMAGA STRATÉGIA (Strategy SELF) 
 Bemenet: a1 a2 a3  
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a       a    
szekvencia1     a1                        a1   

szekvencia2     a2                        a2  
szekvencia3     a3                        a3  

 
NYIT-CSUK STRATÉGIA (Strategy OPEN-CLOSE) 

Bemenet: a1 a2 b1 a3 b2 b3 

  [  [ ] [ ] ]  
 Ellenırzési táblázat: 

elem      a       b 
 szekvencia1    a2       b1   

szekvencia2    a3       b2   

szekvencia3    a1       b3   

 
ZÁRÓJELEZİ STRATÉGIA (Strategy BRACKETS) 

Bemenet: a1 b1 a2 b2 a3 b3 
 Ellenırzési táblázat: 

elem:      a        b     
        output: 
szekvencia1    a1       b1      � [a1 b1] a2 b2 a3 b3 

szekvencia2    a2       b2      � [a1 b1] [a2 b2] a3 b3 

szekvencia3    a3       b3        � [a1 b1] [a2 b2] [a3 b3] 
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A-MINIMÁLÉRTÉK-EGYHEZ STRATÉGIA (Strategy MINVAL-TO-ONE)  
Bemenet: a1 a2 a3 b1,  ahol a2   ATTR értéke a minimális 

 Ellenırzési táblázat: 
elem:      a        b     
szekvencia1    a2       b1   

 
Az egyeztetési relációkat egyeztetési feltétekkel (agreement constraint) fejezzük ki.  Az 
egyeztetési feltételek  meghatározzák mely elemek vesznek részt a relációban, mely 
attribútum értéküknek kell egyezniük és mely egyeztetési stratégiát kell alkalmazni. Egy 
egyeztetési mintához több egyeztetési feltétel is társítható. Alap esetben az egyeztetési 
feltételek együttes teljesülését követeljük meg (conjunctive constraints), de megengedünk 
alternatív feltételeket is (disjunctive constraints). További választási lehetıséget jelentenek a 
feltételhez kötött egyeztetési relációk (conditional agreement constraints), melyek 
megkövetelése  a bemenet bizonyos tulajdonságaitól függ. 
Az egyeztetési minták reprezentációs elemekbıl állnak. A reprezentációs elemek lehetnek 
atomiak és rekurzívak. Egy atomi reprezentációs elemre csak egy bemeneti elem képezhetı 
le, míg egy rekurzív reprezentációs elemre több bemeneti elem is leképezhetı. A legalább egy 
rekurzív reprezentációs elemet tartalmazó mintákat  rekurzív mintáknak nevezzük. 
A mintákra való leképzésnek két fajtáját különböztetjük meg: lineáris és tetszıleges 
hozzáféréső (random access). A lineáris leképzés megırzi a bemeneti elemek sorrendjét. A 
tetszıleges hozzáféréső leképzés esetében a bemeneti elemek sorrendje lényegtelen. A 
disszertációban a lineáris leképzési módra összpontosítunk. 
Alulspecifikált vagy ismeretlen bemeneti elem észlelése esetén rendelkezésre áll egy 
rekonstrukciós mechanizmus, amely a hiányzó információt a modell tudásbázisa alapján 
próbálja “kikövetkeztetni”. 
 
3. Eredmények 
 
A disszertáció foglalkozik a következı nyelvtani jelenségekkel: inflexió, szubkategorizáció, 
anafora, kontroll, emelés, korlátlan függıségek, svájci német kereszt-szeriális függıség, 
bambara reduplikáció, ógrúz birtokos eset, kínai számnevek, holland mellérendelt mondatok, 
ellipszis.  
Az inflexió, szubkategorizáció, anafora, kontroll és  emelés jelenségeket elsısorban a modell 
mőködésének demonstrálása érdekében tárgyaljuk. A korlátlan függıségek, a svájci német 
kereszt-szeriális függıség, a bambara reduplikáció, az ógrúz birtokos eset, a  kínai 
számnevek, a holland mellérendelt mondatok és az ellipszis jelensége viszont  komoly 
számítástechnikai kihívást jelent a létezı elméletek számára. 
A svájci német kereszt-szeriális függıség (Shieber (1985)) és a bambara reduplikáció (Culy 
(1985)) például csak környezetfüggetlen elemzınél erısebb gépezettel kezelhetı. 
Az ógrúz birtokos eset (Michaelis and Kracht (1997)), a kínai számnevek (Radzinski (1991)), 
a holland mellérendelı mondatok (Groenink (1996)) olyan jelenségek, amelyek az enyhén-
környezetfüggı nyelvek osztályán is túlmutatnak. A fenti jelenségek az egyeztetéses 
modellünk keretei között lineáris idıben dolgozhatók fel. A bambara reduplikáció és az ógrúz 
birtokos eset modellünk keretei közt való tárgyalása arra is példa, hogyan alkalmazható az 
egyeztetéses megközelítés más, nem kimondottan mondattani nyelvi modulok  esetén is, 
konkrétan morfológiai jelenségekre a fenti példák kapcsán. 
A redukciós módszer bevezetésével lehetıvé válik olyan jelenségeknek az egyeztetéses 
modell keretein belüli általános tárgyalása, mint mellérendelt kifejezések, vonatkozói  
mellékmondatok, szabad bıvítmények, szórend, vagy megszakított igei összetevık. A 
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redukciós módszer lehetıséget ad arra is, hogy a nyelvi performancia korlátait numerikusan, 
egy konkret számmal jellemezzük.  
 
Alapfeltevésünk, hogy a természetes nyelvek mondattana nem igényelhet  a lineárisnál 
komplexebb  feldolgozási idıt. Ezen feltevésbıl az is következhet, hogy léteznek olyan 
nyelvek, melyeket modellünk kizár  a lehetséges természetes nyelvek körébıl. A 
disszertációban   bemutatunk két olyan nyelvosztályt, amelyeket  az egyeztetéses modell kizár 
a természetes nyelvek körébıl.  
Az egyik nyelvosztály esetén az attribútum értékek egyezésének ellenırzése nem lineáris 
folyamat. Például az alábbi a)-c) mondatok egy olyan nyelvet reprezentálnak, ahol minden 
alanyt egyeztetni kell egy igével, de nem szükségszerően a saját predikátumával. 
 

a) I am happy, you are sad, he is hungry 
b) I is happy, you am sad , he are hungry 
c) *I  is happy, you are sad, he is hungry 

 
Az   a)-d) pontokban következı adatok egy másik nyelvosztályt jelképeznek. Itt a mondatban 
bármennyi melléknév elıfordulhat,  de csak pontosan egy névelı, fınév és ige szerepelhet. A 
szavak sorrendje irreleváns. Az e) pontban megadott mintára való tetszıleges hozzáféréső 
leképzés eredményezi az adott nyelvet. A nemlineáris feldolgozási idı a tetszıleges 
hozzáféréső leképzés következménye. 
 

a) The happy, strong, intelligent dog  barks 
b)  Happy the barks dog strong intelligent 
c) *Happy the the dog barks strong  
d) *Happy the dog dog barks 
e) 

 
 Det    Adj  N V 
 
A nyelvi jelenségek elemzésén túl megkísérlünk bizonyos párhuzamot vonni természetes 
nyelvi beszélık beszédhibái és számítógépes modellünk komponenseinek sérülése között. A 
számítógépes rendszer következı hipotetikus deficitjeit használjuk afáziás nyelvi hibák 
modellezésére: 
 
Defect I: Hibás bemeneti elemek  
Defect II: Hibás minták 
Defect III: Hibás attribútum érték társítás 
Defect IV: A leképzési folyamat hibás szervezése  
 
A fonetikai-fonológiai hibák tárgyalásakor a Blumstein (1995) szerinti osztályozást 
használjuk. A szintaktikai hibák vizsgálatát Grodzinsky (2000) és Bánréti (2001) adatai 
alapján végezzük. Rekonstrukciós mechanizmusok mőködését is feltételezzük. 
 
 
4. Problémák, további feladatok 
 
A modell magyarázó ereje az egyeztetési mintákban  megtestesülı egyeztetési relációkban 
rejlik. Azonban jogosan tőnhet úgy az olvasó számára, hogy a modell különbözı 
komponensei – egyeztetési jegyek, stratégiák, minták, stb. – még nem alkotnak egységes 
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rendszert, akár csak egyetlen nyelv esetében is. A disszertáció fı célja az, hogy rámutasson a 
nyelvnek egyeztetési relációkon keresztül történı megközelítésének lehetıségére. További 
kiterjedt kutatást igényel annak feltérképezése, milyen egyeztetési relációk mőködnek a 
nyelvi képesség hátterében, akár univerzálisan, akár az egyes nyelvek vonatkozásában.  
Az egyeztetési feltételek, stratégiák, minták konkrétabb meghatározása – a rendszer 
„paramétereinek beállítása” – további nyelvi adatok széleskörő vizsgálatát igényli.  
A modell formális tulajdonságai is fejleszthetık. Érdekes lenne például megvizsgálni, milyen 
stratégiák és milyen módon kombinálhatók; illetve van-e olyan elv a lineáris 
kiszámíthatóságon kívül, amely megszorítást jelenthet a lehetséges stratégiák körét illetıen.  
Nagymértékben növelhetné a modell „eleganciáját” ha kiküszöbölhetnénk a redukciós minták 
alkalmazásának szükségességét.  
Az elméleti síkon történı elırelépés a modell implementációjának javulását is 
eredményezhetné. A disszertációban leírt implementáció a fejlesztés egy korai szakaszát 
tükrözi.  
Az afáziával kapcsolatos eredmények  további megerısítést igényelnek. Ezen a területen 
azonban lassúbb elırehaladás várható az adatforrások korlátozottsága miatt. 
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