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adatok megtalálása egyre nehezebb feladat. Ahhoz, hogy a keresett információhoz 
gyorsan hozzájussunk, szükséges – :;<=>?@ A B?:C;<=?B?< @D?EF BG>>;:B?ECHIJKLM Ni-
att –, hogy ne csak karaktereket, hanem a gép számára jelentést hordozó adatokat 
dolgozzunk fel. Így a felhasználó keresésének sem csupán kulcsszavakból kell állnia, 
haOLN IPQNQRS LKTIPLRHUU VW XVYZVWV[ \]^[]W_UU_^ X`abcbde f]^Z_[]X_[ `W fbga

o-
galmazhat. A Szemantikus Web kezdeményezés alapján mindehhez szükség van egy 
ontológiára, ami tulajdonképpen a gép számára megfogalmazott „világismeret” . h f_` XbYbWei jklmi nmkopqllkrst nqrp ouj vwxoui nqyyk s osrpxwlyz {|}~mi|l
adatbázisokból álló ún. Deep Webhez� �� ����� �������������� �������� ������ ����
hasznosnak bi������������ ����� �������� �������� ������������������ ���������
adható válasz megtalálása kulcsszavas kereséssel szinte lehetetlen. Pl.: „Hány Oscar-
díjat nyert Woody Allen” , vagy „Melyik a 90-es évek legdrágább filmje?” . � ����� ¡¢£ ¤¥¦§¨©ª «¬®¯®°®± ²¦ a Nyelvtudományi Intézetben végzett munka so-³´± ¨ ©²¯ µ³¶·¸²°´¯ ®¬¹¯¯ ©®§®¸º »¼½¾¿À¼» Á¼ÂÃ¼»Ä¼ÀÅ¿Å»¼Æ ÇÈÈÉ Á¼ÂÄÊÈË¿ÌÃÍ¿Í»Ê Ã

e-
szek kísérletet. Eddig végzett munkám során egy adatbázishoz kapcsolódó természe-Ã¼¿ ½Î¼ÈÄÏ ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÔÚÛÐÒÓÜÒÝÔÞßÞÒ ÒÓÔàÓØÒÓá áÓg. Ennek feladata egy magyar nyel-àâ ãäåæäç èéêëåæìíîçï éðñ òïðñ íóôô ëèñïõ ö÷ø ùúéåñòäû ïüéèñýéãþéí ï åéõæéèãéÿäçåé
álló adatbázis(ok) feldolgozhat(nak). A megvalósítandó komponens feladata a „sze-
mantikai ill esztés” , amely a feltett kérdés szintaktikailag elemzett alakjából, a kérdés 
interpretációját adja meg egy RDF-éõ ïèï�úè� èëð�ãï� õñéèòéõ ýéôô�è äç ï ãëõãåäí
ïæïíôîÿ�ç çäüî�îõïã �çüéåéíäô�è êëð òäð�è éè�îèèõ� ïÿ ö÷ø ùúéåñþ� � çÿéüïõí�ãï�
ill esztés felhasznál egy ontológiát, ami a témakör fogalmi hierarchiájából és szavakat êëðïèüïãåï èéãä�éÿ� çÿéüïõí�ãï� çÿïôîèñëãô�è îèè� � êëðïèü� ��éåïå	��ï éèéüé� éõíi-
tások, valamint köztük fennálló relációk, a szemantikai szabályok pedig az egyes 
szavakhoz renæéè�ã �ëÿÿî ï üéðêéèéè� íì�úç
 éõí�íîçí ýêëðïèëüþ òïðñ åéèîciót (predi-
kátum). Az ontoè�ð�ï êéèä�ìíäçä�éÿ çÿ�ãçäð òëèí ï ã�òîèïçÿíëíí íäüïãóåôéõ éè�êëåæúè�
lehetséges kéræäçéã óççÿéðñ�� íäçäåé äç õñéèòíïõ� ò�ÿçðîèïíîåï �ç� � çÿéüïõí�ãï� �l-
lesztés során a kéræäçôéõ èäò� çÿïòïã�ëÿ ï åéõæçÿéå üéðïæ�ï ï �ëÿÿî�úã íïåíëÿ� fo-
galmakat és predikáíúüëãïí 
ðñû �ëðñ ï òäðéåéæüäõñ ï ãäåæäçõéã üéðêéèéè� èëðikai ã�êé�éÿäç èéðñéõ� �è�ïæîçëüôïõ ï çÿéüïõí�ãï� �èèéçÿíäç êëèñïüïíîí çÿéåéíõäü õéhány 
példán keresztül bemutatni az erre kialakított program segítségével. 


