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O sszefoglalo
Dolgozatom temaja az rott szovegek statisztikus tulajdonsagai, kozelebbr}ol a korrelaciok, es azok modellezese nyelveszetileg is relevans matematikai modellekkel. Az rott
szovegeket mint egy veges abece (lexikon) elemeib}ol alkotott szimbolumszekvenciat fogom
fel, es ilyen szempontbol alig kulonboznek a mas abecek folott generalt szekvenciaktol,
peldaul szamtogepprogramoktol vagy a genetikai kodtol. Kiderul, hogy letezik ezen
szimbolumszekvenciaknak egy szeles osztalya, amelyet a hosszu tavu korrelaciok letevel
es a hatvanyfuggvenykent lecseng}o Zipf-fuggvennyel lehet tobbek kozott jellemezni. A
termeszetes nyelveken rott szovegek beletartoznak ebbe az osztalyba. Ezen osztaly
modellezesehez vezetek be sztochasztikus eszkozoket, tobbek kozott de nialom a sztochasztikus veremautomata fogalmat, amely kepes visszaadni ezeket a jellemz}oket. A modell
nyelveszeti relevanciajat az adja, hogy az X-vonas elmelet mintajara epul fel. De a teljes magyarazoertekhez fel kell teteleznunk egy ,,vakmer}o" hipotezist is, miszerint az rott
szovegek globalis strukturaja { tehat a mondatszint feletti osszetev}ok is { jellemezhet}ok az
X-vonas elmelettel.
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1. fejezet
Bevezetes
"A clash of doctrines is not a
disaster, it is an opportunity. "
Whitehead 1
A nyelvtudomany hagyomanyosan a par excellence bolcsesztudomanyok egyike volt, es
gy a kuls}o szemlel}o szamara meglehet}osen furcsa lehet a ,,matematikai nyelveszet", mint
f}onevi csoport. Pedig a modern nyelveszet egyik legnagyobb hatasu iranyzatarol van szo.
Amikor arra kernek, fejtsem ki reszletesebben, mit is fed a ,,matematikai nyelveszet",
a kovetkez}o csoportostast szoktam elmagyarazni. El}oszor is ,,kvantitatv nyelveszetnek"
neveznem a hagyomanyos nyelveszet azon iranyzatat, amely a nyelv kvantitatv tulajdonsagaival foglalkozik (Nagy Ferenc [1986]). A hang- es szogyakorisagi vizsgalaton tul
valoszn}uleg a sokat vitatott glottokronologia ezen iskola legjelent}osebb eredmenye. A
hagyomanyos nyelveszet masik termeszettudomanyokhoz kozelallo aga a fonetika zikai es
biologiai vonatkozasai.
Amikor matematikai nyelveszetr}ol beszelunk, inkabb a modern nyelvtudomany erosen
matematizalt iranyzataira gondolunk. Ezen belul is harom lehet}oseget emltenek meg. Az
,,algebrai nyelveszet" az otvenes evekt}ol kezd}od}oen, a generatv nyelveszet megjelenesevel
kezdte el er}oteljesen befolyasolni a nyelvtudomanyt. A Chomsky es tarsai altal kidolgozott
formalis nyelvek elmelete utan ujabb es ujabb matematikai { f}oleg algebrai { fogalmak
talaltak utat a modern nyelveszet kulonboz}o modelljeibe. Egyesek fogekonyabbak voltak
a formalizalasra, mint masok, de majdnem minden teruleten talalunk a matematikabol
1 "Ha a doktrnak u tkoznek egymassal, az nem katasztrofa, hanem kihasznalando
esely.", Whitehead, Science and Modern World, p. 186, idezi Prigogine & Stengers [1986].
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kolcsonzott, azzal neha keves kapcsolatban lev}o, szavakat (pl. jegymatrix, fastruktura,...).
A matematizalhatobb elmeletek a ,,szamtogepes nyelveszet" kiindulo pontjaiva valtak,
amelyet a modern matematikai nyelveszet masodik aganak tekinthetunk, es amelynek az
a kit}uzott celja, hogy algoritmizalja ezen elmeleteket.
A harmadik agat ,,statisztikus nyelveszetnek" neveznem. Szemben az absztrakt
algebrai eszkoket hasznalo matematikai nyelveszettel, ezen kutatasok soran a nyelv
szamokkal merhet}o, kvantitatv tulajdonsagait vizsgaljak, akarcsak a klasszikus kvantitatv nyelveszetben. De egyreszt komplexebb matematikai aparatussal, masreszt { modern nyelvtudomanyrol leven szo { a cel ezen tulajdonsagok modellezese, illetve a letez}o
modellekkel valo osszevetese.
Dolgozatom temaja ezen utolso csoportba sorolhato. A ,,komplexebb matematikai
aparatus" jelen esetben a statisztikus zika altal motivalt eszkozoket jelenti, es sztochasztikus modellekkel kvanom magyarazni a meg gyelt tenyeket. Az emprikus adatokat zikusok kutatasai szolgaltattak, amelyeket az 1990-es evek els}o feleben publikaltak
a vilag sok pontjan, es az ehhez illesztett, nyelveszetileg remelhet}oleg motivalt modellek
sajat magam eredmenyei. Nem tudok hasonlo jelleg}u probalkozasokrol.
A modern zikai hatter-tortenetehez annyit erdemes tudni, hogy a statisztikus zika
a termodinamika es a szilardtest zika (anyagtudomany) modern hajtasa, az elmult nehany
evtizedben kezdte onallo eletet. Az emltett tudomanyteruletek matematikai aparatusat
fejlesztette tovabb egy absztraktabb szinten, majd rajott a jelensegek univerzalis voltara.
A dinamikai rendszerek, a kaoszelmelet, a fraktalok es a novekedesi jelensegek mindmind osszefugg}o fogalmak, es az ezekkel lerhato jelensegek megtalalhatok a kemiaban
es az evoluciobiologiaban eppugy, mind a kozgazdasagtanban vagy a kozuti kozlekedes
modellezeseben.1 A fraktalok fogalma el}o fog kerulni dolgozatom negyedik fejezeteben is.
1 Kozerthet}o cikkek talalhatok magyarul a tarsadalomtudomanyokbol vett peldakkal

a Rend es kaosz [1997] kotetben. Mainzer [1997] targyalja tobbek kozott az evoluciot, az
emberi agyat, a mesterseges intelligenciat es az emberi tarsadalmat a komplexitas szempontjabol. Port & van Gelder [1995] a kognitv tudomanyok valamennyi teruletet feloleli a
dinamikai rendszerek szemszogeb}ol. Szepfalusy & Tel [1982] tartalmaz cikkeket a kemia es
az elektronika teruleter}ol is. Az irodalomjegyzekben szerepelnek tovabbi interdiszciplnaris
temaju publikaciok is, pl. Bouchaud [1997], Ghashghaie [1997], Liu [1997], Martinas [1995,
1997], Mantegna [1996, 1997], Potters [1997], Stanley [1996a, b] az elmult evekben a zikusok kozgazdasagtan fele valo fordulasanak a termekei, mg Stanley [1992, 1993a, b], Vicsek
[1995], Derenyi [1996], Geritz [1997] a zikusok ,,biologiai korszakanak" a peldai. Family
& Vicsek [1991] es Vicsek [1992] szinten sokfele peldat tartalmaznak mindenfele teruletr}ol.
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A fraktalokkal foglalkozo zikusok az 1990-es evek els}o feleben kezdtek el
parhuzamosan a DNS-szekvenciak es az rott szovegek, altalanosan fogalmazva a szimbolumszekvenciak, hosszu tavu korrelacioival foglalkozni, akkor, amikor hirtelen megn}ott
a szamtogepen konnyen hozzaferhet}o adatbazisok szama. Az NCBI-genbankban talalhato
informacio mennyisege 1982 decembere es 1998 tavasza kozott korulbelul 14 honaponkent
ketszerez}odott meg (Bro [1998a]). E kutatasok hatasara a Zipf-fuggvenyek vizsgalata
is el}oterbe kerult. De 1995-96-ra leult a publikalasi kedv, talan azert, mert a temakat
kimertettek a zikusok szemszogeb}ol, es ugyan ezen kutatok jelent}os resze attert a t}ozsdei
folyamatok vagy a vallalatok meret szerinti eloszlasanak hasonlo elemzesere.
(Mivel a cikkek tobbsege inkabb a DNS-szekvenciakkal foglalkozik, es kevesebb szo esik
a veluk gyakran analog tulajdonsagokkal rendelkez}o rott szovegekr}ol, ezert dolgozatom
egyes fejezeteiben nagyobb sulyt kapnak a genetikai szekvenciak. De ezen meg gyelesek
fontosak az rott szovegek szempontjabol is.)
A dolgozatomban megprobalom e a ponton felvenni a fonalat, es a nyelveszet szempontjabol diszkutalni ezen eredmenyeket. Meggy}oz}odesem, hogy a zikusok eredmenyeinek
a nyelveszek szamara is van mondanivaloja. De tudtommal, evvel a kerdessel eddig senki
sem foglalkozott.
A masodik fejezetben a dolgozatom altal megkvant matematikai el}oismereteket
foglalom ossze, majd ismertetem azokat a korabbi eredmenyeket, amelyeket, mint empirikus tenyeket, kvanok modellezni. A modszer a tudomanyossag altal szeretnek meg gyeles-modellezes lesz. A masodik fejezet vegen modellezem az el}oz}oekben lert rovid tavu
korrelaciokat, majd a harmadik fejezetben ismertetem az el}ottem vegzett meg gyeleseket
a hosszu tavu korrelaciok letevel kapcsolatosan. A negyedik fejezetben pedig ismertetem
az ehhez altalam javasolt modelleket, majd nehany szimulacio eredmenyen mutatom be a
hasznossagukat. Vegezetul osszefoglalom a dolgozatomban lertakat.

1.1. Excursus: Az X-bar struktura tulmutat-e a nyelveszeten?
Viszont, meg miel}ott belekezdenek a matematikai fejtegetesekbe, egy egyel}ore meglehet}osen gyenge labakon allo hipotezist szeretnek felvetni. Ennek indoka a 4. fejezet
masodik feleben valik vilagossa.
Ha a Chomskyanus felfogas szerint a nyelvi modul egyedulallo jelenseg a kognitv
modulok kozott, mg mas felfogasok szerint nincsen eles kulonbseg kozottuk, a hipotezisem
maximalista felfogasa szerint a nyelvi modul strukturajat veszi at a kognitv rendszer nagy
resze. Szerenyebben megfogalmazva, azt szeretnem belatni, hogy a nyelveszetben megis6

mert strukturak dominalnak az emberi (nyelvi?) alkotasok egy jelent}os halmazaban. Olyan
teruleteken is, amelyeket nyelveszeten kvulinek, peldaul tarsadalmilag meghatarozottnak
fogunk fel. Legsz}ukebb ertelemben: a szovegek globalis strukturajat { amely valoszn}uleg
mar nem a nyelvi modulhoz tartozik { a nyelveszetb}ol ismert elvek hatarozzak meg.
Konkretabban, az X-bar strukturarol szeretnem belatni, hogy egy szeles { statisztikai
zikai terminussal elve { univerzalitasi osztalyban ervenyes. A kozeljov}oben a vallasi
liturgiak szerkezeten szeretnem konkretan kidolgozni a modszertant, majd mas teruletekre
is atvinni az elkepzelest.
E ponton a levelforman fogom bemutatni az otletet. A levelforma orszagonkent,
kulturankent kisebb valtozatossagokat mutat, megis univerzalis jelenseg. A modszertan
alapjat eppen az univerzalitas es a valtozatok osszehasonltasa adja.
A level, mint az emberi kultura }osi kommunikacios jelensege, alapvet}oen a kovetkez}o
elemekb}ol epul fel: felado, cmzett, e kett}o tarsadalmi es szituacios viszonya, a fogalmazas
helye es ideje. A kozolt informacio, amely onmagaban nem lenne mas, mint egy mondatszint folotti nyelvi produktum, eppen ezen elemek hangsulyos, es csak a levelformara
jellemz}o jelenlete miatt valhat levelle.
Ezert, talan onkenyes es a jelenlegi stadiumban nem elegge megalapozott modon, a
level bucsuformulajat tartom a level { az X-vonas elmeletb}ol ismert fogalommal elve {
,,fejenek". Nevezzuk L-nek. A bucsuformula, foleg a francia hivatalos levelformulahoz hasonlo szerkezetekben, tartalmazza a levelformula fentebb felsorolt valamennyi elemet. De
magyarul is, a bucsuformulaban benne van implicite a felado, a cmzett, es e kett}o terbeli,
tarsadalmi, es minden egyeb viszonya.2 A level torzse lehet eme L fej XP b}ovtmenye.
B}ovtmeny a sztenderd fogalmak szerint, hiszen a fej szelektalja (peldaul nem akarkinek
runk meg akarmit, hanem a level torzse a ket fel kozotti viszonytol fugg); es maximalis
projekcio: a level torzse ,,szoveg", amely a mondat folotti, nyelvileg meghatarozott
legnagyobb, legmagasabb egyseg, amely mar nem nyelvi, hanem tarsadalmi tenyez}ok
altal meghatarozott strukturakba agyazodhat bele. (Mas kerdes, hogy e tarsadalmilag
meghatarozott strukturakat szinten az ember kognitv rendszere alaktotta ki.)
A bucsuformula, mint fej, es a level torzse, mint b}ovtmeny, alkot egy L komponenst.
A mai levelformulaban fej-veg}u az L, de az okori levelformulakban nyitoformula (is?)
2 A \Csokollak" ragjaban explicite szerepel mindket fel, az ige pedig meglehet}osen in-

tim viszonyt feltetelez kettejuk kozott. A \Tisztelettel" jelentese \en tisztelettel vagyok
teirantad". A \Varom leveledet" vagy az \[I am] Looking forward to meeting you" kifejezesek nem csupan a ket szemelyt tartalmazzak nyelvtanilag, hanem a ket szemely terbeli
viszonyarol, jov}obeli kapcsolattartasarol is arulkodnak.
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talalhato, ami fej-kezdet}u L-t jelenthet. De L nem maximalis projekcio, hiszen legtobbszor
van valami mas is, rajta kvul a levelformulaban. A megszoltas es az alaras speci erek, es
ett}ol valik teljes projekciova, LP -ve, amely onalloan letezhet. E ket speci erbe a fej nehany
eleme kerul: az alarasba a felado, mg a megszoltasba a cmzett, valamint a felado es a
cmzett viszonya ,,mozog fel". Az nyilvanvalo az raskepb}ol, valamint a mondatf}uzesb}ol,
hogy a megszoltas kozelebb van L-hez, mint az alaras,3 es ez a meg gyeles megmenti a
modell binaris voltat. Vajon ez azt jelenti, hogy a maximalis projekcio harom vonasszamu?
Vagy mondjuk azt, hogy egy ujabb X-bar struktura epul az LP fole? Peldaul az LP testvere
az alaras, mg e nagyobb struktura speci er pozciojaba a keltezes kerul? Vagy egy ktv
Sign fej emeli ki az L-b}ol a feladot egy Spec-Sign-ba? E s vajon hasonlokeppen kerul a
(hely-)id}o adat a Spec-Date-be?
Elvi szempontok merlegelesen tul, a kulonboz}o valtozatok vizsgalata adhat valaszt
ezen kerdesekre. Peldaul a magyar es a nyugat-europai keltezesi hagyomanyok
kulonboz}osege visszaadhato azzal a parameterrel, hogy a Date fej az id}on tul a helyinformaciot is magahoz vonzza-e, vagy sem; valamint milyen ezen konstituens konguracioja, bal vagy jobb fej}u, azaz a level elejere vagy vegere kerul-e a keltezes?
Miert nem szerepel a cmzett es a felado vegul is az LP fejeben? Mert elmozgattuk
}oket onnan a megszoltas es az alaras pozcioba, ezert ott csak a nyomukat (pl. nevmasok
es szemelyragok formajaban, vagy csak pro-kent) talaljuk }oket, mondhatjuk egy generatv
szemleletben. Vegul, e ,,jatek" zarasakent meg annyit, hogy a hivatalos levelek tovabbi
projekciokat tartalmaznak, amiket maganlevelek nem. Ezzel magyarazhato a felado, a
cmzett, a targy (hivatkozasi szam),... feltuntetese a levelek elejen.
E metodologiat modszeresebben ki kell dolgozni, es sok mas jelensegre is alkalmazni.
Remelem, hogy erre a kozeljov}oben lesz modom. E ponton csupan a lehet}oseget kvantam
bemutatni, mert a 4. fejezet masodik feleben a statisztikai modellunk nyelveszeti relevanciajat eppen az X-bar strukturaval tamasztom ala. De ez csakis akkor m}ukodik, ha
elfogadjuk, hogy a szoveg globalis, mondatok folotti szintjen is m}ukodik az X-vonas elmelet,
kulonben abba a csapdaba esunk, hogy egy nyelveszeti elmeletre hivatkozom, a nyelveszeti
elmelet hatokoren kvul.
De ha ugy tetszik, meg is fordthatjuk a gondolatmenetet: az a teny, hogy a
hosszu tavu korrelaciokat egy globalis szinten alkalmazott, az X-vonas elmeletre utalo
sztochasztikus modellel tudtuk lerni, tovabbi erv lehet a globalis X-vonlas elmelet mellett.
3 A megszoltas resze a level mondatstrukturajanak, mert rasjellel kapcsolodik a

kovetkez}o mondathoz, mg az alaras eseten ez a latszat kevesbe van meg.
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2. fejezet
Rovid tavu korrelaciok es modellezeseik

2.1. Matematikai bevezetes
A dolgozatom matematikai fogalmait szeretnem jelen fejezetben osszefoglalni. Habar
bolcsesz szakdolgozatrol van szo, bizonyos matematikai el}oismereteket feltetelezek, es
csupan a speci kusabb tudnivalokra szortkozom.
Az altalam bemutatando megkozeltesben az rott szoveget, mint szimbolumsorozatot
kezelem. Ilyen szempontbol erdektelen, hogy adott statisztikai eljarast vagy matematikai
modellt rott szovegre, DNS-szekvenciara,4 vagy mondjuk egy szamtogepes programra
alkalmazzuk-e. E szimbolumszekvencia statisztikai tulajdonsagai a sorozatot generalo nyelvet jellemzik kvantitatv (sztochasztikus) szemszogb}ol, es celom ennek vizsgalata.
Dolgozatom kozponti fogalma a korrelacio. Ha A es B ket valoszn}usegi valtozo
(tetsz}oleges szammal kifejezett mennyisegek), akkor C korrelaciojuk

C :=< AB > < A >< B >;

(2:1)

ahol a < > jelek a varhato erteket jelentik. Szemleletesen, e ket mennyiseg egymastol
valo fuggeset fejezi ki a korrelacio, amely csak akkor zerus, ha fuggetlen mennyisegekr}ol
van szo: az egyik valtozasa nem vonja tipikusan maga utan a masik valtozasat. Korrelalt
4 A DNS-szekvencia egy negyelem}u abece, a lehetseges bazisparok (adenin, citozin,

guanin es timin, azaz A, C, G es T) folott generalt szekvencia.
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mennyisegek eseten az egyik novekedese a masik novekedesevel (negatv korrelacio eseten
a csokkenesevel) jar legtobbszor egyutt.
Egy szimbolumsorozat eseten a szekvencia egyes pozicioit tekinthetjuk valoszn}usegi
valtozoknak (Ai ), es ekkor vizsgalhatjuk az i-ik es a j -ik pozcio kozotti korrelaciot (autokorrelacionak is nevezhetjuk, mivel a sorozat ,,onmagaval" vett korrelaciojat tekintjuk):

Ci;j :=< Ai Aj > < Ai >< Aj > :
(2:2)
Bizonyos tulajdonsagokat teljest}o, un. ergodikus rendszerek eseten a varhato ertekeket kepezhetjuk ugy is, hogy ,,a sorozaton megyunk vegig", vagyis az osszes i-re atlagolunk.
Azaz ekkor ertelme van de nialni az autokorrelacios fuggvenyt:
C (k) := hXi  Xi+k i hXi ihXi+k i;
(2:3)
ahol az atlagolast az osszes i-re vegezzuk.
Az autokorrelacios fuggveny szemleletesen azt fejezi ki, hogy milyen er}os az egymastol
l tavolsagra lev}o szimbolumok kozotti fugg}oseg. Rulettszamok sorozata eseten fuggetlenek
a kulonboz}o esemenyek, a napi atlagh}omersekletek sorozata viszont sokkal er}osebben
osszefugg: annak a valoszn}usege, hogy valamelyik napon 20 fok lesz sokkal nagyobb,
ha a megel}oz}o napokon is 20 fok koruli volt a h}omerseklet, mint ha 5 fok volt. Ha
peldaul pletykak kialakulasat szeretnenk modellezni, akkor a hr tovabbterjedesenek a
lancszemei alkothatjak a szekvencia egyes elemeit. Kiderulne, hogy az autokorrelacios
fuggveny meglep}oen gyorsan lecseng: valamely allapotban valymi keves koze van a pletykanak ahhoz, hogy l allapottal korabban mi volt a pletyka, ha l elegend}oen nagy szam.
Konkretabban, az autokorrelacios fuggveny haromfele tipikus viselkedese gyelhet}o
meg az alkalmazasokban. Amennyiben korrelalatlan az adatsor (peldaul egy kockadobasok
eredmenyeib}ol allo sorozat eseten), ugy C (k) = 0, k 6= 0-ra. Ekkor a sorozat elemei
egymastol fuggetlenek, valoszn}useguk nem fugg a tobbi pozcioban talalhato elemekt}ol.
Rovid tavu korrelaciokrol akkor beszelhetunk, ha letezik olyan R karakterisztikus
tavolsag, amely szerint C (k) exponencialisan lecseng (peldaul Markov-folyamatok eseten,
ld. a 2.3 fejezetben):
C (k) = C0e k=R :
(2:4)
Amennyiben nem letezik ilyen R karaktertisztikus tavolsag, hanem C (k) hatvanyfuggveny szerint cseng le,
C (k ) = C 0 k ;
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(2:5)

akkor hosszu tavu korrelacio van jelen a szimbolumszekvenciaban. Kimutathato, hogy n-ed
rend}u Markov-folyamatok nem produkalhatnak hosszu tavu korrelaciokat, azok lecsengenek n nagysagrendjeben.
A korrelaciok a korulottunk lev}o vilag sokfele jelensegenek lerasanal jatszanak
kozponti szerepet. A statisztikus zikaban egy sor un. kritikus jelenseget { ugy mint a
fazisatalakulasokat (pl. olvadas, forras) { e fogalom nelkul nem erthetunk meg. A tozsdei
folyamatokat es a szvritmust vizsgaltak tobbek kozott az elmult evtizedben ilyen szempontbol, es az alabbiakban rott szovegekre bemutatando modszereket DNS-szekvenciakra
is alkalmaztak.
Az rott szovegek korrelaciomentes statisztikai tulajdonsaga a szekvenciat alkoto
alapabece egyes elemeinek (hangoknak, bet}uknek vagy szavaknak) a gyakorisaga. Ennek
vizsgalata sok erdekes eredmennyel szolgalt mar a hagyomanyos statisztikai nyelveszetben
is (ld. pl. Nagy Ferenc [1986]), de ezen a ponton nem kvanok ezzel hosszabban foglalkozni.
Az alabbiakban a szovegek rovid, majd hosszu tavu korrelacioinak kimutatasaval es modellezesevel fogok foglalkozni.

2.2. Rovid tavu korrelacios jelensegek: A vektor-ter technika
Az elmult evekben egyre tobb algoritmus szuletik szovegek automatikus szelektalasara:
peldaul egy hrugynokseg szamara nagyon hasznos lenne, ha a befuto hreket emberi beavatkozas nelkul lehetne nyelv es temakor szerint csoportostani. Damashek [1995] eppen
egy ilyen algoritmusra tesz javaslatot, melyet }o Acquaintance-nek nevez.
Ennek az algoritmusnak a lenyege az, hogy a szovegekb}ol vektorokat keszt, majd a
vektorok skalaris szorzatat kiszamtva kapjuk meg a szovegek hasonlosaganak valamilyen
,,merteket" (ha nem is a szo egzakt matematikai ertelmeben). A vektor, mint azt diszkutalni fogom, a szoveg rovid tavu korrelacioira jellemz}o. Vagyis a modszer a szovegeket a
rovid tavu korrelacios tulajdonsagok alapjan kepes szelektalni.
A modszert korabban DNS-szekvenciak csoportostasara sikerrel alkalmaztam a zikus
szakdolgozatomban (Bro [1998a,b], Bro et al. [1998]).

2.2.1. A Damashek-modszer ismertetese
Kepzeljuk el, hogy egy n hosszusagu ablakot (a szekvencia es a szamtogepes kapacitas
veges volta miatt altalaban n = 3:::6) mozgatunk vegig a szovegen, karakterr}ol karakterre.
A kulonboz}o lehetseges karakter-n-eseket indexeljuk i = 1:::J -vel. Jeloljuk mi -vel az i-ik
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karakter-n-es el}ofordulasainak a szamat. A szovegb}ol kepezett x vektor i-ik komponenset
eppen az mi-k 1-re valo lenormalasabol kapott frekvenciakent de nialjuk:

xi := PJmi

j =1 mj

(2:6)

Ha van ket szovegunk, a bel}oluk ilyen modon kepezhet}o vektorok, x es y, skalaris
szorzata jellemzi a szovegek hasonlosagat:
PJ

j =1 xj yj
= cos 

J x2 PJ y 2 1=2
j =1 j j =1 j

S = P

(2:7)

A matematikailag m}uveltek szamara fontos megemlteni, hogy a d(x; y) := 1 S
tavolsag nem de nial metrikat a vektorok tereben, azaz nem tavolsagfogalom a szovegek
kozott, a szo matematikai ertelmeben. Ugyanis igaz, hogy d(x; y) pozitv, szimmetrikus,
es d(x; y) = 0 akkor es csak akkor teljesul, ha x = y, mivel utobbiak az 1-es norma szerint
lenormalt vektorok. E s attol a valoszn}utlen esett}ol eltekintve, amikor ket kulonboz}o szoveg
ugyanarra a vektorra kepezhet}o le, ez azt is jelenti, hogy a ket szoveg azonos. Ugyanakkor
belathato, hogy a haromszog-egyenl}otlenseg nem teljesul, peldaul egy skban fekv}o, kis
szoget bezaro harom vektorra.5 Ennek ellenere, a szo informalis ertelmeben, mondhatjuk,
hogy S a szovegek hasonlosagat meri, 1 S pedig a szovegek tavolsagat.
Ez a szorzat els}osorban a szovegek nyelv szerinti szetvalasztasara alkalmas, de szerencses esetben az azonos nyelv}u szovegek tema szerinti szetvalasztasa is lehetseges. Sajat
magam peldaul ot, zikai temaju angol e-mailb}ol (Ph1-Ph5), harom szinten angol nyelv}u,
de mas temaju e-mailb}ol (E1-E3), ket francia levelb}ol (Fr1-Fr2) es harom magyar nyelv}u,
maganjelleg}u e-mailb}ol (H1-H3) allo korpuszt vizsgaltam. Az egyes szovegek hossza 3400
es 6000 karakter kozott volt, kiveve a ket francia levelet, amelynek hossza csupan 1000
- 1200 karakter. Az angol abece 26 bet}ujet, a pontot, a vessz}ot, valamint az ures helyet
vettem gyelembe (r = 29-fele karakter). A tobbi karaktert ignoraltam, tovabba kis- es
nagybet}u kozott, ill. ekezetes es ekezet nelkuli bet}u kozott { mint azt az e-mailekben
megszoktuk { nem tettem kulonbseget. A tobb ures helyb}ol allo szekvenciakat el}oz}oleg
torolni kell. Eredmenyeimet n = 3-ra es n = 4-re a 2.1, ill. a 2.2 tablazat tartalmazza
(Bro [1997a,b, 1998a,b]).
5 Legyenek peldaul x, y es z egy skban fekv}o vektorok ilyen sorrendben. A szomszedos
p
vektorok zarjanak be 30-os szoget. Ekkor d(x; y) = d(y; z) = 1 23  0; 134, mg

d(x; z) = 0; 5, vagyis d(x; y) + d(y; z)  d(x; z) nem teljesul.
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2.1. tablazat: Angol nyelv}u zikai (Ph), egyeb temaju angol
szovegek (E), francia (Fr) es magyar (H) levelek (.txt-fajlok)
alapjan kesztett, a karakterharmasok gyakorisagat jellemz}o
(n = 3) vektorok szorzata. Lathato, hogy az azonos nyelv}u
szovegek egymas kozott szigni kansan magasabb szorzatokat
adnak, mint a kulonboz}o nyelv}u szovegek szorzatai. A modszer
tema szerinti valogatasra is alkalmas, hiszen ket E-szoveg, ill.
ket Ph-szoveg hasonlesaga 15%-kal magasabb, mint egy E- es
egy Ph-szoveg szorzata.

A ket tablazat adatai kozott szigni kansan magasabbak az azonos nyelv}u szovegek
vektoraibol kepezett vektorok szorzatai (n = 3-ra 0; 73  0; 06), mint a kulonboz}o
nyelv}uek szorzatai (0; 25  0; 024). A ket, kulonboz}o temaju angol szovegcsokor is
elkulonul egymastol: a Ph-szovegek (pl. n = 3-ra a Ph-szovegek egymas kozotti szorzata:
0; 79  0; 024) ill. az E-szovegek szorzata (0; 80  0; 015) magasabb, mint egy E- es egy
Ph-szoveg szorzata(0; 68  0; 03).
Damashek a modszert tovabbfejleszti. Bevezeti az un. centroid vektort, amely egy-egy
szovegcsokor (peldaul az angol nyelv}u szovegek, vagy az angol nyelv}u, szamtastechnikai
temaju szovegek) vektorainak az atlaga. Ezt a vektort levonva a szovegek vektoraibol,
kitranszformalhatoak a szovegcsokor kozos jellemz}oi, peldaul az adott nyelv funkcionalisgrammatikai szavaibol adodo jellegzetessegek (a magyar eseten pl. az "tat" harmas vagy
az "tazt" negyes, ahol 't' az ures karaktert, a space-t jelenti). Ilyen modon, a szovegek
13

2.2. tablazat: A 2.1 tablazatban hasznalt szovegek hasonlosaga, n = 4 karakterb}ol allo "ablakot" hasznalva. A
szorzatok erteke kisebb, az elteresek meg szigni kansabbak.
Viszont nagyobb n csak hosszabb szovegekkel hasznalhato:
a tobbi szovegnel joval rovidebb francia levelek hasonlosaga
mindket tablazatban kisebb, mint a tobbi, azonos nyelv}u
szovegparok hasonlosagi merteke.

nomabb csoportostasa is lehetseges, tartalom, esetleg stlus szerint is.
A 2.2 tablazatban lathato, hogy a rovidebb francia szovegek eseten kevesbe latvanyos
az eredmeny. Ezert a rovid szovegek statisztikai hibainak a kikerulesere azt javasolja
Damashek, hogy rendeljunk egy-egy nulla es egy kozotti  sulyt az egyes vektorokhoz,
kisebbet a rovidebbekhez es nagyobbat a hosszabbakhoz, majd a ket dokumentum ezen
sulyaval, mint szorzofaktorral, korrigaljuk a centroid vektorok levonasat kovet}oen kapott
szorzatot.
DNS-szekvenciak eseten az un. kodolo es nem kodolo reszeket sikerult kettevalasztani,
latvanyos modon (Bro [1998a], Bro et al. [1998]). A kodolo szakaszok (exonok)
kozvetlenul kodolnak aminosav-szekvenciakat (feherje-reszleteket), mint ahogy azt minden alapszint}u genetikai konyvben olvashatjuk (peldaul Berend [1980]-ban) a genetikai
abecer}ol. Ezzel szemben, az intronok szerepe altalaban meg nem tisztazott: valoszn}uleg
vagy kozvetett szerepuk van, vagy csupan ,,evolucios szemetek", azaz a multbol meg14

maradt, de szerepuket elvesztett szakaszok (Weaver & Hedrick [1992]). E ket tpust sikerult
hatarozottan kulonvalasztani Damashek modszerevel.

2.2.2. A Damashek-modszer tovabbfejlesztese, diszkusszioja szovegekre
A modszert en inkabb mas iranyba fejlesztettem tovabb: osszef}uztem mind a negy
szovegtpusbol (E, Ph, Fr, H) nehany szoveget egyetlen f}uzerre.6 Egy m = 100 hosszusagu
dobozt mozgattam vegig ezen a f}uzeren, es a doboz eppen aktualis tartalmabol kepezett
vektort (n = 3 ablak mellett) osszeszoroztam a f}uzer elejeb}ol (0-6775. karakterek kozotti
angol nyelv}u Ph-szovegekb}ol) kepezett vektorral. Az eredmenyeket a 2.1. abran mutatom
be. A f}uzer angol es nem angol nyelv}u reszei elesen kulonvalnak egymastol: ott, ahol a
doboz nem angol szoveget tartalmazott, drasztikusan leesett a doboz tartalmanak es az
angol nyelv}u referenciaszovegnek a hasonlosaga.
A modszer alkalmasnak t}unik arra, hogy kulonboz}o jelleg}u szovegekb}ol osszetett
szekvenciakat a komponenseire bontsunk szet, legalabbis olyan pontossaggal, amilyet a
mozgo doboz merete lehet}ove tesz. A doboz minimalis meretet viszont n hatarozza meg, a
kis n-ek viszont kevesbe nyelv- vagy szovegspeci kus vektorokat adnak. Talan e modszert
tovabbfejlesztve, a jov}oben a lologusok kezebe is egzakt modszereket adhatunk?
Az eredmenyt roviden azzal magyarazhatjuk, hogy kulonboz}o nyelvekre kulonboz}o
karakter-szekvenciak jellemz}oek. Peldaul az angol nyelv}u szovegekben, az n = 3 esetben
kiugrik a "the" karakterharmas: gondoljunk a hatarozott nevel}on kvul a nevmasokra es
egyeb gyakori szavakra ("they", "their", "them", "these", "there", stb.).
Ezt a gondolatot tovabb kifejtve, a Damashek-modszer sikeret harom tenyez}ore vezethetjuk vissza: ket nyelvi es egy nyelven kvuli tenyez}ore.
Az els}o tenyez}o lexikai, vagy szintaktikai-szemantikai: az adott nyelv mondattana meghatarozza a nyelvre jellemz}o funkcionalis morfemakat (nevel}oket, kot}oszavakat,
el}oljarokat, nevmasokat, ragokat,...), mg a szoveg temaja a gyakori, tartalommal bro
szavakat. Ezek a szovegre jellemz}o szavak er}osen befolyasoljak a dominans karakter-neseket. A nyelveszet ezen agahoz tudtommal nincsenek olyan sztochasztikus modellek,
amelyekkel a Damashek-modszer alaposabban diszkutalhato lenne.
A masodik tenyez}o a nyelv fonologiaja, meghozza a hangtan fonotaktikanak nevezett

aga, amely a markovi tulajdonsagokat, vagyis a lehetseges hangkapcsolatokat rja le.7 Ugy
6 A le szerkezete: 0-6775. karakter: Ph-tpus; 6776-13551. karakter: E-tpus; 13552-

23219. karakter: Ph-tpus; 23220-25862. karakter: H-tpus; 25863-32319. karakter: Phtpus; 32320-35178. karakter: Fr-tpus.
7 Egy corpus-based statisztikus megkozeltes kulonbseget tud tenni a gyakori teremt,

15

2.1. abra: Kulonboz}o nyelv}u es tartalmu szovegeket f}uztem,
ossze, majd egy m = 100 hosszusagu dobozt mozgattam vegig
ezen a fuzeren. Lepesr}ol lepesre kiszamtottam a doboz tartalmanak es a sztring els}o 6775 karaktereb}ol allo, zikai temaju
angol referenciaszovegnek a hasonlosagat, n = 3 ablak mellett.
Az abra a hasonlosag merteket (a Damashek-fele szorzatot)
abrazolja a doboz kezd}opozciojanak a fuggvenyeben.

is fogalmazhatunk, hogy a fonotaktika foglalkozik a nyelv legrovidebb tavu korrelacioival.
A fonotaktikai szabalyok kozott talalunk (majdnem) univerzalisakat, es ezzel magyarazhato
jelent}os reszben a kulonboz}o nyelveken rt szovegek nem tulsagosan alacsony szorzata.
barack, recept szavak kevesbe agrammatikus volta, a ritka es idegen hangzasu nganaszan,
scs, fajl fokozottabb agrammatikussaga (amit az anyanyelvi beszel}o is erez), valamint az
egyaltalan nem el}ofordulo hangkapcsolatok nyelvi statusza kozott.
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De a kulonbsegek is jelent}osek, amelyek pedig a szetvalasztas sikeret eredmenyezik. A
fonotaktikara nezve vannak, vagy konnyen keszthet}ok statisztikak, amelyeket ossze lehetne
vetni a Damashek-modszerrel. Tovabba elemezhet}o lenne hasonlobb es jelent}osen elter}o
fonotaktikaju nyelvek (pl. magyar es gruz) viselkedese a Damashek-modszerrel szemben.
Damashek [1995] cikke tartalmaz egy ilyen tpusu abrat (Fig. 3.), amely csoportost 31
nyelvet a szovegmintak hasonlosaga alapjan, de hianyzik a nyelveszeti targyalas.
Miutan diszkutaltuk a Damashek-modszer sikerenek ket nyelveszeti tenyez}ojet, emltsuk meg a harmadik, nyelveszeten kvuli tenyez}ot is, a helyesrasi hagyomanyt. Az "sz" par
csak azert jellemz}o a magyar szovegekre, mert a magyar helyesras gy jeloli a [s] hangot.
Ugyan az a [s] hang a magyar nyelv}u szovegekben 's'-kent, az angolban leggyakrabban
'sh'-kent, a franciaban 'ch'-kent, mg a nemetben 'sch'-kent jelenik meg. Eme tenyez}o
szerepet sem szabad gyelmen kvul hagyni, hiszen a nemet szovegekb}ol keszult vektorok
meghatarozo komponensei lesznek az 'sch'-t tartalmazo komponensek, amelyek erteke a
magyarban szinte zerus. A helyesrasi hagyomany hatasat a modszerre fonetikai-fonologiai
atras alkalmazasaval lehetne kikuszobolni, de egyel}ore nem allnak a rendelkezesemre kell}o
szamban eleg hosszu atrt szovegek.
(Az a teny, hogy az ekezeteket gyelmen kvul hagytuk, felfoghato egy olyan helyesrasi
hagyomanykent, amely meg a szokasos ortogra anal is tavolabb van a fonologiai vagy
fonetikai atrastol.)

2.3. Markov-modellek, a Damashek-modszer magyarazata
Mar utaltam nehanyszor a Markov-modellekre. Tekintsuk at az alabbiakban a legfontosabb tudnivalokat veluk kapcsolatban, majd nezzuk meg, hogyan lehet a segtsegukkel
lerni a szovegek rovid tavu korrelacioit, es hogyan alkalmazhatok a Damashek-modszer
diszkutalasara.
Sztochasztikus folyamatnak egy olyan zikai (vagy barmilyen egyeb valosagos) rendszert vagy matematikai modellt nevezunk, amely "egy valoszn}usegi sorozat altal szabalyozott szimbolumsorozatot produkal" (Shannon & Weaver [1986], p. 55). Ezzel a jelz}ovel a
nem determinisztikus, csupan statisztikai eszkozokkel elemezhet}o id}osorokat (szimbolumsorozatokat) szokas jelolni, legyen szo t}ozsdei arfolyamok alakulasarol, vagy a szvveresek
kozott eltelt id}ointervallumokrol. De a sztochasztikus folyamatok prototpusai kezdett}ol
fogva a karakterszekvenciak, peldaul egy termeszetes nyelven rott szoveg szimbolumainak sorozata. A szimbolumszekvenciak hagyomanyos sztochasztikus elemzesi eszkozei a
Markov-lancok es Markov-modellek. Shannon & Weaver [1986] latvanyos peldakkal il17

lusztralja mindezt.
Egy n elem}u abece (szimbolumhalmaz) feletti Markov-lancot egy P matrix de nial,
ahol a pij matrixelem (i; j = 1:::n) annak a felteteles valoszn}useget jelenti, hogy a
,,mondat" valamely pozciojaban az abece j -ik bet}ujet talaljuk, felteve, hogy a megel}oz}o
pozcioban az i-ik bet}ut talaljuk. Az els}o pozcio karakterenek a valoszn}usegeit egy kulon
vektorban kell megadni. Az un. ergodikus Markov-lancok eseten (a lanc elejet}ol eleg tavol)
az egyes szimbolumok el}ofordulasi valoszn}usege fuggetlen a pozciotol.
Magasabb rend}u (n-ed rend}u) Markov-lancot ugy kapunk, ha a kovetkez}o karakter
valoszn}usege a megel}oz}o n bet}ut}ol fugg. Tehat az el}oz}o bekezdesben lert Markov-lanc az
n = 1 esetnek felel meg, mg a 0-ad rend}u Markov-lanc fuggetlen szimbolumok sorozata.
A Markov-folyamatoknak egy altalanosabb osztalyat jelentik a Markov-modellek. Egy
Markov-modell eseten adva van egy veges allapothalmaz ( = fs1 ; :::; sng), egy veges
abece ( = f1 ; :::m g), egy n  n-es P allapotatmeneti matrix es egy n  m-es A jelkibocsatasi matrix. A modell ugy ,,m}ukodik", hogy ha a modell az i-ik allapotban van,
aik valoszn}useggel kibocsatja a k-ik szimbolumot, majd pij valoszn}useggel atmegy a j -ik
allapotba, es ujbol jelet bocsat ki, stb.
Markov-lanc eseten a modell parametereit, azaz a P matrix elemeit megbecsulhetjuk
kell}oen nagy korpusz feldolgozasaval, azaz a megfelel}o karakter- es karakterpar-gyakorisagok empirikus meg gyelesevel. Markov-modellek eseten viszont, altalaban nem ismert az,
hogy adott korpusz mogott milyen, azt letrehozo allapotsorozat huzodik meg. Ez esetben meg kell talalnunk, mely S 2  allapotsorozat eseten maximalis a P (S jO) felteteles
valoszn}useg, ahol O 2  a meg gyelt jelsorozat. (Az  es a  az , ill. a  elemeib}ol kepezett veges hosszusagu sztringek halmaza.) Azaz, Bayes torvenye miatt, maximalizalni kell a P (OjS )  P (S ) szorzatot. E celra kulonboz}o iteratv algoritmusokat dolgoztak ki (Viterbi-algoritmus, stb.), melyek segtsegevel meg lehet becsulni a Markov-modell
parametereit ("rejtett Markov-modellek"; Rabiner [1989], Krenn & Samuelsson [1996]).
A kovetkez}okben probaljuk meg a Damashek-modszer sikeresseget megmagyarazni a
Markov-modellekkel. Tekintsunk el a helyesrasi hagyomanytol, tegyuk fel mondjuk, hogy
fonologiai atrast hasznalunk. Az alabbi gondolatmenet leginkabb az el}oz}o fejezetben
emltett masodik tenyez}ore, a fonotaktikara alkalmazhato. Ha a fonotaktika Markovmodelljenek parametereit korpusz alapjan allaptjuk meg el}ozetesen, a nyelvre jellemz}o
gyakori szavakat (f}oleg a grammatikai szavakat) szinten lertuk. A szoveg temajara jellemz}o
szavakrol akkor adunk szamot, ha a parameterbecsles alapjaul szolgalo referenciakorpuszt
az adott temaju szovegek kozul vesszuk fel; de erre csak akkor van szukseg, ha a nomabb,
mar nem a nyelv, hanem a tema szerinti szetvalasztast akarjuk modellezni.
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Tegyuk fel, hogy a nyelvunk fonotaktikajat le tudjuk rni egy olyan Markov-modellel,8
amely N allapotot (s1 ; s2 ; :::; sN ) es M darab jelet (1 ; 2 ; :::; M ) tartalmaz. Az i-ikb}ol a j ik allapotba torten}o atmenet valoszn}useget jeloljuk pij -vel, mg aij annak a valoszn}usege,
hogy az i-ik allapotban a modell a j -ik jelet bocsatja ki. Tegyuk fel, hogy ergodikus a
Markov-modellunk; es mivel hosszu lancokrol, regularis nyelv hosszu modatairol van szo
(ne felejtsuk el, hogy a regularis nyelvek osztalya zart a  m}uveletre), feltehetjuk azt is,
hogy a modell mar ,,egyensulyiva valt". Azaz annak a vi valoszn}usege, hogy a szekvencia
valamely pozciojaban a rendszer az i-ik allapotban lesz, fuggetlen a pozciotol. Ekkor
a k1 k2 :::kn szimbolum n-es elmeletileg josolt valoszn}usege, azaz a Damashek-vektor
megfelel}o komponense:

P (k1 k2 :::kn ) =

N
X
i1 =1

vi1 ai1k1

N
X
i2 =1

pi1 i2 ai2 k2 :::

N
X
i1 =1

pin

1 in ain kn :

(2:8)

Mivel a pij es aij parametereket nem ismerjuk, a jov}obeni kutatasok feladata lehet
valamely adott korpusz eseten ezen ,,rejtett Markov-modell" (hidden Markov Model, Krenn
& Samuelsson [1996], Rabiner [1989]) parametereinek a becslese. A becsleshez rendelkezesre allnak a P (k1 k2 :::kn )-k empirikus kozeltesei, valamint felhasznalhatjuk a jelek
empirikus gyakorisagait. Az i-ik jel i frekvenciajara adhato elmeleti becsles:

i =

N
X
j =1

vj aji ;

(2:9)

hiszen vj valoszn}useggel van a rendszer az sj allapotban, es ekkor aji valoszn}useggel
bocsatja ki a i jelet.
A Markov-folyamatok ugyanakkor nem elegsegesek a termeszetes nyelvi szekvenciak
modellezesere. Chomsky [1957] a Syntactic Structures-ben amellett ervel es a generatv
szintaxis azota is alatamasztotta ezt a gondolatmenenetet , hogy az angol, es altalaban
8 Felmerulhet, hogy miert nem egyszer}ustem le a gondolatmenetemet Markov-

lancokra. Ket okbol ragaszkodtam a Markov-modellhez. Egyreszt, a regularis grammatikakat amelyekkel lerhatjuk a fonologiat Kaplan & Kay [1994] szerint Markovmodellekre, es nem Markov-lancokra vezethetjuk vissza. A masodik ok nyelveszeti: a
fonotaktikai szabalyok sok esetben felhasznalnak metrikus fonologiai informaciokat is
(szotagszerkezet, szoszerkezet, stb.). Ezt ugy valosthatjuk meg, ha a metrikus szerkezet
elemeit (pl. szotagkezdet, mag, szotagzarlat) az allapotokkal reprezentaljuk, mg a szegmentumoknak (fonemaknak) felelnek meg a Markov-modell jelei.
19

a termeszetes nyelvek szintaxisa nem rhato le Markov-folyamatokkal, ill. regularis grammatikaval, csupan kornyezetfuggetlennel. A harmadik fejezetben olyan eredmenyeket ismertetek, amelyek a Markov-modellek elegtelen voltat kantitatv (statisztikai) empirikus
adatokkal is alatamasztja. De ezt megel}oz}oen, nezzunk tovabbi eredmenyeket, latszolag a
rovid tavu korrelaciok koreb}ol.

2.4 A Zipf-analzis
A kovetkez}o alfejezetben lertak eleinte egy artatlan jateknak t}unnek, a korrelaciomentes
statisztika vilagabol. Esetleg, ha bet}u-szinten vizsgaljuk a szoveget, rovid tavu korrelaciokat idez. De, mint azt a 4. fejezetben latni fogjuk, a jelenseg a hosszu tavu korrelaciokkal mutat szoros rokonsagot.
G. K. Zipf mar az 1930-as evekben vegzett szogyakorisagi vizsgalatokat termeszetes

nyelven rott szovegekkel (Zipf [1935, 1949]). Osszesz
amolta nagy korpuszokban az egyes
szavak el}ofordulasi gyakorisagat, es sorrendbe helyezte a szavakat gyakorisaguk szerint:
R = 1 jelentette a leggyakoribb szot, R = 2 a masodik leggyakoribbat, es gy tovabb.
Ezutan abrazolta az ! gyakorisagot (frekvenciat) az R sorrend fuggvenyeben. Az eredmeny
meglep}o volt: az !(R) fuggveny nem exponencialisan csengett le, ahogy varnank, hanem
hatvanyfuggvenyszer}uen:

!(R)  R  ;

(2:10)

ahol a  kitev}o, nyelvt}ol es a korpusz tartalmatol fuggetlenul, univerzalisan 1 koruli erteket
vett fel:   1. Ez azt jelenti, hogy log-log skalan abrazolva, az !(R) fuggveny egy 
meredekseg}u egyenest ad. A Czirok et al. [1995] altal idezett irodalom szerint, a Zipfanalzist elvegeztek varosok, valamint ipari vallalatok meret szerinti eloszlasa vizsgalatara
is.
A modszer alkalmazasa DNS-szekvenciak eseten felveti azt a kerdest, hogy vajon mit
tekinthetunk "szonak" a genomban? Mantegna et al. [1994, 1995b] bevezeti a Zipfanalzis egy esszer}u altalanostasat, amelyet magyarul ,,szimbolum n-es Zipf-analzisnek"
nevezhetunk (n-tuple Zipf-analysis). Ennek lenyege az, hogy egy n szimbolum hosszusagu
,,ablakot" mozgatunk vegig a szekvencian, minden lepesben egyetlen (tehat nem n) karakterrel elmozdtva az ablakot, es az gy kapott jel n-esek frekvenciaira szamtjuk ki az !(R)
gyakorisag-sorrendben elfoglalt hely fuggvenyt.
A szimbolum-n-es Zipf-analzis termeszetes nyelvi szovegek eseteben eppugy hatvanyfuggvenyt eredmenyez, mint a hagyomanyos Zipf-analzis, viszont elter}o lesz az expo20

nens. Mantegna et al. [1995b] egy angol nyelv}u enciklopedia cikkeit elemeztek ilyen
eszkozokkel: a hagyomanyos, szavak gyakorisaga alapjan vegzett Zipf-analzis 0; 85
kitev}ot eredmenyezett, mg a bet}u-n-esek (n = 3; 4; 5; 6) 0; 57 koruli meredeksegekkel
jellemezhet}o abrakat produkaltak a 10  R  1000 ket nagysagrendet atfogo intervallumban. A ket exponens kulonbseget a szerz}ok abban latjak, hogy mg a hagyomanyos Zipfanalzisben csupan egy meghatarozott szokincs elemei vesznek reszt, addig az n-esekkel
vegzett Zipf-analzis soran kib}ovul ez a halmaz.
Kiprobaltak ezt a szimbolum-n-es Zipf-analzist mesterseges nyelvekre, meghozza
a UNIX operacios rendszer kompillalt fajljaira is (n = 6; 8; 10; 12). A 9000000 bit
hosszusagu szoveg egy ketelem}u abeceb}ol (f0; 1g) epul fel, es a DNS-adatokkal valo konny}u
osszevethet}oseg erdekeben (negy elem}u abece) valasztottak meg gy az n-eket. Ebben az
esetben is linearis abrakat kaptak a ketszer logaritmikus skalan, es a linearitasi tartomany
eszrevehet}oen n}ott n novelesevel. Az n = 12 mellett  = 0; 77 exponenst kaptak a szerz}ok.
Mantegna et al. [1994] es Mantegna et al. [1995b] az akkoriban hozzaferhet}o leghosszabb eml}os, gerinctelen es viralis DNS-szekvenciakra alkalmazta a Zipf-analzist. Ahhoz, hogy egy L hosszusagu szakaszt n-es Zipf-analzisnek lehessen alavetni, L  4n-nek
teljesulnie kell (a cikkben L > 10  4n teljesul). A cikkben az 50000bp-nal (bazisparnal)
hosszabb, vagy az ezt az erteket megkozelt}o hosszusagu szekvenciakat hasznaltak fel, gy
az n = 3; 4; :::7-eseket lehetett csak vizsgalni, de a kulonboz}o n-ekre nem kaptak lenyegesen
elter}o eredmenyeket. Nyitott kerdes, hogy vajon a  erteke konstans vagy monoton n}o, ha
noveljuk n erteket. E kerdes megvalaszolasahoz az 1995-ben hozzaferhet}o szekvenciaknal
joval hosszabb szekvenciakra lett volna szukseg.
A kovetkez}o lepesben a szerz}ok az egyes szekvenciakat ket-ket jelsorozatta bontottak
szet: a GenBank-beli fajl informacioi alapjan kulonvalasztottak az egyes szekvenciak ismert kodolo regioit a tobbi szakasztol. A nem kodolo szekvenciak a termeszetes nyelvi
szovegekhez hasonlo, (2.10) alaku hatvanyfuggvenyt eredmenyeztek az R  4n 1 intervallumban. Ezzel szemben, a kodolo szakaszok Zipf-analzise az R  4n 1 tartomanyban
logaritmikus fuggvennyel kozelthet}o gorbet adott, amely a lin-log skalan linearis:

! = b c log10 R:

(2:11)

Ezt az eredmenyt Mantegna et al. [1995b] kell}o szamu es kell}o hosszusagu szekvenciara
kimutatta, n = 3; 4; ::7-re. E rdemes megjegyezni, hogy e cikk es Kanter & Kessler [1994]
szerint (2.11)-hoz hasonlo eloszlast kovetnek az abece bet}uinek gyakorisagai az emberi
nyelveken rt szovegekben is.
Mit jelent ez a meg gyeles? Czirok et al. [1995, 1996] vizsgalja azt a kerdest, hogy
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milyen tpusu ,,szovegek" milyen Zipf-fuggvenyt eredmenyeznek. Levezeti, majd szimulacioval is igazolja azt, hogy a Markov-modellek Zipf-fuggvenyei lepcs}ozetesen futnak le,
szemben a kulonboz}o modszerekkel el}oalltott, hosszu tavu korrelaciot mutato szekvenciak
hatvanyfuggveny szerinti lecsengeseivel. Utobbiak jol kozelthet}ok Markov-modellekkel
a kozeps}o tartomanyban, de a Zipf-plot ket szele lenyegesen elter az illesztett Markovmodellb}ol szamtott gorbet}ol. (Masik magyarazatot javasol a Zipf-torveny es a Markovfolyamatok osszekapcsolasara Kanter & Kessler [1994].)
Vajon illeszthet}o-e Markov-modell a karakterszekvenciakbol szamtott !(R) fuggvenyekre? Mantegna et al. [1995b] szerint az egyes szekvenciakbol empirikusan szamthato
p1 2 atmeneti matrix es v gyakorisagi vektor elemei alapjan

P (1 2 :::n) = v1 p12 :::pn 1n
(2:12)
adja meg a (1 2:::n) bazis n-es gyakorisagat az illesztett els}o rend}u Markov-lancban
(ahol i = A; C; G; T). Ez a probalkozas a kodolo DNS-szakaszok eseten eleg jo kozeltest
ad. Viszont a nem kodolo reszek eseten { amelyek, mint latni fogjuk, tovabbi statisztikai
tulajdonsagaikban is hasonltanak az rott szovegekre {, az els}o masfel nagysagrendben
szigni kans az elteres a meg gyeles es a modell kozott.
A tovabbi probalkozasok azt mutatjak, hogy a Markov-lanc rendjenek novelesevel
egyre jobban lehet ,,utanozni" a meg gyelt statisztikai tulajdonsagokat. Megis,
osszhangban a kovetkez}okben ismertetesre kerul}o eredmenyekkel is, le kell vonnunk azt
a kovetkeztetest, hogy a markovi sztochasztikus folyamatok nem rjak le eleg jol az rott
szovegeket, valamint a hozzajuk hasonlo egyeb szekvenciakat, pl. a nem kodolo DNSszakaszokat.
Azok a szekvenciak { rott szovegek, nem kodolo DNS-szekvenciak, kompilalt UNIXfajlok {, amelyek Zipf-tulajdonsagait nem modellezhetjuk eleg jol Markov-lancokkal, mert
hatvanyfuggveny alaku Zipf-fuggvenyt produkalnak, tovabbi tulajdonsagok szempontjabol
is kozos csoportba tartoznak, peldaul a kodolo DNS-szakaszokkal szembealltva. E s ezek
legfontosabbika az, hogy hosszu tavu korrelaciokat mutathatunk ki az esetukben. A 4.4
fejezetben bemutatom, hogy a Markov-lancok kudarca utan adhato olyan modell, amely a
hosszu tavu korrelaciok leten tul, szamot ad a Zipf-fuggveny hatvanyfuggveny alakjarol is.
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3. fejezet
Hosszu tavu korrelaciok

3.1. Hosszu tavu korrelaciok kimutatasa
Hosszu tavu korrelaciok letet tobb modon is kimutathatjuk valamely szekvenciaban. Az
els}o megoldas a C (k) fuggveny kiszamtasa kozvetlenul, az adatokbol, (2.3) alapjan. Ennek
viszont meglehet}osen nagy a komputacios igenye. Viszont az alabbiakban bemutatando
,,veletlen bolyongas-modszer" egy olyan mennyiseget vezet be, amely szinten kimutatja a
hosszu tavu korrelaciokat, viszont konnyebben szamthato.
A veletlen bolyongas-modellt el}oszor 1992-ben C.-K. Peng es tarsai, tobbseguk a
Bostoni Egyetem munkatarsai (Peng et al. [1992], Stanley et al. [1992, 1993a,b], Peng et
al. [1993]) alkalmaztak, meghozza DNS-szekvenciakra. Kes}obb mas zikusok hasznaltak
fel a modszert rott szovegek elemzesere (Schenkel et al. [1993], Amit et al. [1994], Dietler
& Zhang [1994], Ebeling & Neiman [1995]).
Az eljaras lenyege a kovetkez}o: el}oszor is a szoveget kodoljuk at valamilyen szabaly
szerint egy binaris sorozatta. Irott szovegek eseten a legegyszer}ubb az angol abece 26
bet}ujet, a szokozt es az rasjeleket 5 biten kodolni.9
Kepzeljunk most el egy bolhat, amelyet egy szamegyenes origojaba helyezunk.
Felolvassuk neki a szekvenciat, es amennyiben 1-et hall, ugy el}ore ugrik egyet, mg 0 eseten
hatra ugrik. Amennyiben ui -vel jeloljuk az i-ik lepest (ui = 1), ugy a bolha helyzete az
9 DNS-szekvenciak eseten peldaul informacio-veszt}o kodolast alkalmaztak, amennyiben

peldaul C es T helyett 1-et, mg A es G helyet 0-t rtak.
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i-ik lepes utan nyilvan
y (l ) =

l
X
i=1

ui:

(3:1)

Az y(l) mennyiseg varhato erteke keves informaciot nyujt, hiszen azt az egyes bet}uk
relatv gyakorisaga hatarozza meg. Viszont annal erdekesebb mennyiseg az y(l)-nek az
elmozdulas atlaga korul vett F (l) atlagos uktuacioja (root mean square uctuation):
E

D

F 2(l) := (y(l) hy(l)i)2 = y(l)2

h y ( l ) i 2 ;

(3:2)

ahol
y(l) = y(l0 + l) y(l0 );

(3:3)

es az osszes lehetseges l0 pozciora kell az atlagolast kepezni.
Az F 2(l) szoros osszefuggesben all a (2.3)-ben de nialt C (k) autokorrelacios fuggvennyel (Peng et al. [1992]):
l

l

XX
F 2 (l ) =
C (j
i=1 j =1

i) :

(3:4)

Ebb}ol kovetkezik, hogy C (k) viselkedeset}ol fugg}oen F (l) haromfele viselkedest
mutathat. Mindharom esetben F (l) hatvanyfuggveny-szer}u viselkedest kovet,

F (l )  l ;

(3:5)

es az elteres az -exponensben nyilvanul meg:

 Amennyiben tisztan veletlen sorozattal allunk szemben, azaz C (k) = 0 atlagban

(kiveve a k = 0 esetet, hiszen C (0) = 1), akkkor klasszikus, korrelalatlan bolyongasrol van
szo: = 0; 5.
 Rovid tavu korrelaciok eseten az autokorrelacios fuggveny (2.4)-szerinti exponencialis lecsengese miatt az F (l) egy atmeneti allapot utan aszimptotikusan szinten
= 0; 5 kitev}oj}u hatvanyfuggvenyt kovet.
 Hosszu tavu korrelaciok eseten viszont, C (l) nem jellemezhet}o R karakterisztikus
hosszal, (2.5) szerint hatvanyfuggvenykent viselkedik, es ezert F (l) -kitev}ojenek az erteke
elter a 0; 5 ertekt}ol. Az elteres merteke jellemzi a hosszutavu korrelaciok er}osseget.
Az alabbi esetekben 0; 5 es 1 kozotti ertekekkel fogunk talalkozni.
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A statisztkus zikaban, ha kulonboz}o mennyisegek kozott hatvanyfuggveny alaku
osszefuggesek vannak, az exponensek kozott gyakran sikerul univerzalis skalatorvenyeket
felalltani. Peldaul a (2.5)-beli es a (3.5)-beli kozott ervenyesul a kovetkez}o osszefugges:
= 1 +2

(3:6)

3.2. Kserleti eredmenyek
Az eljaras alkalmazhato a termeszetes nyelven rott szovegekre. Mint emltettem, ebben
az esetben egy-az-egyhez kodolast alkalmaztak, azaz atrtak a szoveget egy binaris abece
segtsegevel (szemben a "DNA-walk"-kal, ahol ket-ket bazist a legtobbszor ugyanugy
kodoltak). Peldaul ot biten kit}un}oen lehet kodolni az angol abece 26 bet}ujet, a szokozt,
es a legfontosabb rasjeleket.
Az eredmenyek nagyon erdekesek rott szovegek eseteben. A vizsgalathoz hasznalt
szovegek kozott megtalaljuk a Biblia eredeti, heber nyelv}u szoveget, valamint modern
fordtasait, tovabba Shakespeare-dramakat, regenyeket, s}ot egy szotarat is. Nehany
erdekesebb eredmeny:

 A szovegek sok nagysagrenden keresztul allando -exponenssel jellemezhet}oek,

melynek erteke altalaban 0; 6 0; 7 koze esik (Schenkel et al. [1993]).
 A kitev}o erteke nem jellemz}o a szerz}ore, hiszen peldaul a Hamlet exponense 0; 56,
mg a Romeo es Juliae 0; 60 (Schenkel et al. [1993]).
 A fordtasok soran, ugy t}unik, a korrelacio merteke csokken. Habar a Biblia exponense kimagasloan magas ( 0; 75), a fordtasai soran ezen ertek szisztematikusan
csokken.10 (Amit et al. [1994])
 A szotar a latszolag fuggetlen szocikkek hosszanal joval hosszabb korrelaciokat mutat, amely jelenseg nem magyarazhato pusztan a tartalom korrelaltsagaval. Ezek szerint a
szotar szocikkeinek elrendezese "nem veletlenszer}u", el}ozetes sejtesunkkel ellentetben, rja
Schenkel et al. [1993].
 A szovegeket kisebb reszletekre, peldaul szavakra, mondatokra vagy l = 10 10000
karakter hosszusagu, azonos darabokra szabdalva es ezeket a darabkakat szabadon permutalva, a szabdalas hosszanak nagysagrendjeig megmaradnak a korrelaciok, azon tul
10 Nem talaltam a szakirodalomban vilagos valaszt arra a kerdesre, hogy a magas

hatvanykitev}o miert nem lehet a heber nyelvnek vagy ortogra anak a jellegzetes tulajdonsaga.
25

pedig elt}unnek (Schenkel et al. [1993]).
Lefordtott szamtogepprogramokat (.exe- le-okat) is megvizsgaltak, ezek eseteben
0; 9-et is meghalado kitev}ot talaltak (Schenkel et al. [1993]). E rdekes meg a ,,human
veletlenszamgenerator" vizsgalata is: az egyik szerz}o 0 es 9 kozott rt le szamokat,
"veletlenszer}uen". A veletlenszer}u eloszlasra valo torekves eredmenyekeppen, rovid
tavon (l  10) anti-korrelaciot fedezhetunk fel, de ennel hosszabb tavon a szamokat
generalo szemely minden igyekezete ellenere megjelentek a korrelaciok. Raadasul, a
hatvanykitev}o erteke nem is allando, tart az 1-hez! A szerz}ok ezt ugy magyarazzak,
hogy ellentetben a szovegek es a szamtogepes programok rasaval , a veletlenszamok
generalasanak nincsen ertelmes celja, vagyis a tudattalan tenyez}ok, amelyeket felel}osse
tesznek a hosszutavu korrelaciokert, nagyobb szerepet jatszhatnak (Schenkel et al. [1993]).
DNS-szekvenciak eseteben, a csupan kodolo reszeket tartalmazo szekvenciak = 0; 5
eredmenyt adtak, azaz nem mutattak hosszu tavu korrelaciot. Ezzel szemben, a nemkodolo
szakaszok a termeszetes nyelven rt szovegekkel es a szamtogepprogramokkal mutattak
hasonlosagot ebb}ol a szempontbol is, akarcsak a Zipf-fuggvenynel, mint lattuk.
Az F (l)-fuggveny szoros kapcsolatban all a szimbolumszekvencia, mint jelsorozat
Fourier-transzformaltjaval is. Hosszu tavu korrelaciok eseten az S (f ) teljestmenyspektrum
szinten hatvanyfuggveny:

S (f )  f :

(3:7)

A ket exponens kozotti elmeleti osszefugges (skalatorveny) (Schenkel et al. [1993]):
1:
(3:8)
= +
2
A DNS-szekvenciak diszkret Fourier-analziseb}ol kapott eredmenyek jol visszaadjak
ezt az elmeleti osszefuggest is.
Hogyan hasznalhato ez a modszer kulonboz}o tpusu szekvenciak szetvalasztasara? A
2.1 abra eseteben hasznalt, mozgo dobozos modszert alkalmazta Stanley et al. [1993a] az
eleszt}o III. kromoszomajan. Minden lepesben kiszamoltak a dobozon beluli szekvencianak
a fentiekben bevezetett exponenset, es abrazoltak ezt az erteket a doboz pozciojanak
a fuggvenyeben. Az idezett cikk 9. abraja illusztralja ezen uj algoritmus altal produkalt
fuggvenyt: ahol a pasztazo doboz kodolo szakaszba lep, leesik a fuggvenyertek (az exponens, a pozcio fuggvenyeben) 0; 5-re, ahol pedig kilep a kodolo szakaszbol, ott megn}o az
exponens 0; 6 fole.
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3.3. A Zipf-fuggveny es a hosszu tavu korrelaciok kapcsolata
A 2.4 fejezetben bevezetett Zipf-fuggveny valamint a most targyalt hosszu tavu
korrelaciok kozott szoros osszefugges latszik. A tapasztalatokat ugy osszegezhetjuk,
hogy letezik a szimbolumszekvenciaknak egy olyan osztalya, amely hosszu tavu korrelaciokat, azaz hatvanyfuggveny szerint lecseng}o autokorrelacios fuggvenyt, valamint
szinten hatvanyfuggveny alaku Zipf-fuggvenyt produkal. Ebbe az osztalyba tartoznak
peldaul az rott szovegek, a nem kodolo DNS-szakaszok, valamint a szamtogepes programok. Ezzel szemben, a kodolo DNS-szakaszok peldaul nem mutatnak hosszutavu korrelaciokat, es a Zipf-fuggvenyuk is exponencialisan cseng le, akarcsak peldaul a bet}uk
eloszlasa a szovegekben.
Az alabbiakban ket tovabbi modszert szeretnek felvazolni, amelyek szinten alkalmasak ezen specialis szekvencia-osztaly korulhatarolasara. (Reszletesebb targyalasuk megtalalhato Bro [1998a]-ban.)
Mindket fogalom az informacioelmeletb}ol merti az ihletetest. Az Ivo Groe es
Hanspeter Herzel altal bevezetett kolcsonos informacio-fuggveny (Herzel et al. [1995,
1997a, b], Groe et al. [1997]) a szimbolumok statisztikai fuggetlenseget, ill. a korrelaciok
er}osseget meri, es a kovetkez}okeppen de nialhatjuk:

I (k) :=


X
i;j =1

pij (k)  log ppij(kp ) ;
i

j

(3:9)

ahol a  elem}u abecenk i-ik elemenek az el}ofordulasi valoszn}useget pi -vel jeloljuk, mg
pij (k) annak a valoszn}usege, hogy valamely pozcioban az i-ik bet}u fordul el}o, es t}ole k
tavolsagra (el}ore) a j -ik.
Groe es Herzel a kodolo es a nem kodolo DNS-szakaszokat elesen el tudta egymastol
valasztani a kolcsonos informacio-fuggveny viselkedese alapjan. Nem tudok arrol, hogy ezt
a mennyiseget rott szovegek eseten is hasznaltak volna, de valoszn}unek t}unik, hogy ebb}ol
a szempontbol is a nem kodolo szakaszokkal ,,tartananak" az rott szovegek, valamint a
tobbi hasonlo tulajdonsagokkal rendelkez}o szimbolumszekvencia-tpusok.
A kovetkez}o fogalmat, a redundanciat, Mantegna [1995b] vezeti be konkretan ezen
szekvencia-osztaly vizsgalatara, az altalunk kit}uzott szempontokbol. Az }o jeloleseit hasznalva, az n-gramok entropiaja ( elem}u abecere)

H (n) :=


X
n

i=1

pi log2 pi;

ahol a pi -k az egyes bazis n-esek valoszn}useget jelolik. Ekkor a redundancia:
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(3:10)

H (n) ;
(3:11)
R := 1 nlim
!1 kn
ahol k := log2 . Mantegna megfogalmazasa szerint a redundancia a nyelv exibilitasanak
a megnyilatkozasa (Mantegna et al [1994, 1995b]).
Nagy Ferenc [1986] becslese szerint 68% egy atlagos nyelv redundanciaja (32 bet}u,
10 bet}us szavak eseten). Shanon [1986] a hetkoznapi angol nyelv redundanciajat
durvan 50%-nak becsuli. Ezt az eredmenyt adja mind a nyelv Markov-lancokkal
torten}o approximaciojan alapulo entropiaszamtas, mind a titkosrasok elmeletenek nehany
eredmenye. Ezt tamasztja ala az is, hogy a kserletek szerint egy angol szoveg altalaban rekonstrualhato, ha a karakterek felet veletlenszer}uen toroljuk. Emltesre melto
meg Shanon eszmefuttatasa arrol, hogy milyen mertek}u redundancia eseten lehetseges
keresztrejvenyt keszteni: ha tul sok megszortas vonatkozik a nyelvre, nyilvan nehez nagy
keresztrejtvenyt szerkeszteni. Viszont zerus redundancia eseten barmely bet}usorozat letez}o
szot ad, vagyis a karakterek tetsz}oleges ket dimenzios elrendezese keresztrejtveny. Shanon
szerint 50%-os redundanciaig lehetseges ket dimenzios, mg 33%-os redundanciaig harom
dimenzios rejtvenyt keszteni, ha a nyelvre vonatkozo megszortasok veletlen termeszet}uek.
Mantegna et al. meg gyelesei szerint a nem kodolo DNS-darabok redundanciaja
szigni kansan magasabb a kodolo szekvenciak redundanciajanal, mg az osszetett genomdaraboke a kodolo es a nem kodolo szakaszok aranyatol fugg}oen magasabb vagy alacsonyabb. Az rott szoveg redundanciaja { a nem kodolo szakaszokehoz hasonloan { magas.
Annak a jelensegnek, miszerint letezik egy ennyi szempont szerint elkulonthet}o
szekvenciatpus-osztaly, egyik magyarazata az lehetne, hogy az emltett szekvenciaosztalyban egyseges strukturalo elvek m}ukodnek. A redundancia a DNS-szakaszok eseteben jo peldat szolgaltat: a kodolo DNS-sorozatok minden reszlete sok informaciot hordoz
{ azaz kicsi a redundancia {, mivel egymastol fuggetlen (gyengek a rovid tavu korrelaciok
is, ld. Bro [1998a], 4.8. abrajat) onallo egysegekb}ol all: a kodolt feherje egy-egy reszletet
tartalmazza minden karakter-harmas. Ezzel szemben, a nem kodolo szekvenciak eseten
letezhetnek olyan ,,globalis" strukturak, amelyek csokkentik az egyes szimbolumok vagy
szimbolum n-esek informaciotartalmat, es globalis korrelaciokat hoznak be.
A 4. fejezetben az X-vonas elmeletr}ol mutatom be, hogy potencialisan alkalmas ilyen
jelensegeket produkalo szervez}oelvkent funkcionalni. De ennek csak akkor lesz magyarazo
erteke, ha helyesnek bizonyul az 1.1 fejezetben felalltott hipotezis, amely szerint tenyleg
kimutathato az X-bar struktura a szovegek magasabb szintjein is.
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4. fejezet
A sztochasztikus veremautomata es alkalmazasa

4.1. Kornyezetfuggetlen sztochasztikus eszkozok
Ha a Markov-folyamatokat a regularis nyelvek es a veges allapotu automatak
sztochasztikus kiterjeszteseinek tekintjuk, amennyiben hasonlo elven m}ukodnek, de
valoszn}usegi fogalmakkal b}ovulnek, akkor kereshetjuk a kornyezetfuggetlen eszkozok sztochasztikus megfelel}oit is.
A formalis nyelvek elmeleteben es az automataelmeletben egy szoveghalmaz akkor
tartozik valamely nyelvosztalyhoz, ha az adott nyelvosztaly eszkozeivel generalhato.
Az altalam javasolt, statisztikai nyelveszeti megkozeltesben viszont, a szoveghalmaz
statisztikai tulajdonsagairol kell eldonteni, hogy az adott nyelvosztaly eszkozeivel modellezhet}ok-e. A 2. fejezetben arra lattunk peldakat, hogy az empirikus adatok nem adhatok
vissza Markov-folyamatokkal, vagyis regularis nyelvekkel (veges allapotu automatakkal).
Jelen fejezet celja az, hogy kitalalja azokat a sztochasztikus eszkozoket, amelyekkel
vissza lehet adni ezeket a jelensegeket. Meghozza ugy, hogy az eszkozok a modern kvalitatv
nyelveszet eszkozeinek plauzibilis kvantitatv megfelel}oi legyenek, azaz a sztochasztikus
modellt osszhangba lehessen hozni a megszokott nyelveszeti modellekkel.
Ha a regularis eszkozok nem megfelel}oek, terjunk at a kornyezetfuggetlen eszkozokre.
Ezt tette Chomsky is a Syntactic Structures-ben, es ezt tesszuk mi is.
A kornyezetfuggetlen nyelvek sztochasztikus megfelel}oi a SCFG-k (Stochastic Context
Free Grammar), amelyet Krenn & Samuelsson [1996] alapjan foglalok roviden ossze.
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4.1.1. Sztochasztikus kornyezetfuggetlen automatak
A generatv nyelveszet altal hasznalt formalis nyelvek elmeletenek klasszikusan ismert formaja nem teszi lehet}ove, hogy a korrelaciok statisztikus jelensegenek nyelveszeti
vonatkozasait megvizsgalhassuk, vagy a korrelaciok letere nyelveszeti magyarazatot talaljunk. Ehhez az szukseges, hogy a formalis nyelvek elmeletet kiegesztsuk sztochasztikus
eszkozokkel. A kornyezetfuggetlen grammatikak ilyen altalanostasait sztochasztikus kornyezetfuggetlen grammatikak (SCFGs) neven ismerik. A regularis nyelvek osztalyanak
sztochasztikus altalanostasai lenyegeben a Markov-modellek, tagabb nyelvosztaly altalanostasairol pedig nincs tudomasom. Utobbiakra viszont egyel}ore nem is lesz szukseg, mivel
a formalis nyelvek elmeletenek legfontosabb felhasznaloi (nyelveszet, szamtastudomany)
leggyakrabban az L2 nyelvosztallyal dolgoznak.
Ha a generatv grammatikak negyeset egy valoszn}usegi fuggvennyel egesztjuk ki,
sztochasztikus grammatikakat kapunk. Ilyen modon nem csak azt mondhatjuk meg, hogy
egy adott mondat vajon eleme-e a grammatika altal generalt nyelvnek, hanem azt is, hogy
milyen valoszn}useggel vezethetjuk le az S mondatszimbolumbol az adott szekvenciat. Ezt
a valoszn}useget ugy ertem, hogy amennyiben osszef}uzzuk a ,,vegtelen" sok mondatat, azaz
kepezunk egy idealis szovegkorpuszt, akkor az adott mondat milyen gyakorisaggal fordul
el}o a korpuszban. Az idealis korpusz jo kozelteset adhatja termeszetes nyelvek eseten
egy konyv (pl. egy regeny), a ,,DNS-nyelv" eseten pedig a DNS-szekvenciakat tartalmazo
adatbazisokat tekinthetjuk ilyen korpusznak.
A nyelveszet hagyomanyos szemleletmodja ket ponton is elter ett}ol a megkozeltest}ol.
El}oszor is, a nyelvi adatok helyes voltat binarisan kezeli: egy alak vagy grammatikus vagy
agrammatikus, vagy eleme a nyelvnek, vagy nem. Ezen megkozeltes hatranyait ecseteli
meglehet}osen ironikus hangnemben, es a statisztikus-sztochasztikus szemlelet ternyereseert
t}or landzsat Abney [1996]. A masik elteres pedig abban van, hogy a fonologiai grammatikalitast nem korpuszra (corpus-based), hanem a szokincsre, azaz a lexikonra (lexiconbased) vizsgaljak, vagyis nem tesznek kulonbseget akozott, hogy peldaul egy rendhagyo
hangkapcsolat egy gyakori vagy egy ritka szoban fordul-e el}o. (Ennek az az oka, hogy a
hagyomanyos generatv nyelveszet mind a ritka, mind a gyakori szot a nyelv egyenrangu
elemenek tekinti, es az el}ofordulasban mutatkozo kulonbsegeket a performanciahoz, azaz
a nyelveszet vizsgalati koren kvulre sorolja.)
A kornyezetfuggetlen grammatikak sztochasztikus altalanostasat a kovetkez}okeppen
de nialhatjuk Krenn & Samuelsson alapjan:
4.1. De ncio: Sztochasztikus kornyezetfuggetlen grammatikanak (Stochastic Contextfree Grammar, SCFG) nevezzuk az (VN ; VT ; S; R; P ) otost, ahol:
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VN a nemterminalisok veges halmaza,
VT a terminalisok veges halmaza (legyen V := VN [ VT ),
S 2 VN a nemterminalisok kozul a kituntetett mondatszimbolum,
R az X ! Q alaku levezetesi szabalyok egy veges halmaza, ahol X 2 VN es Q 2 V  ,
P pedig egy R ! [0; 1] fuggveny oly modon, hogy

8X 2 VN :

X

Q2V 

P (X ! Q) = 1:

A P (X ! Q) valoszn}useg azt jelenti, hogy ha egy levezetesi lancban megjelenik egy
X nemterminalis, azt milyen valoszn}useggel fogjuk Q-kent ujrarni.
Ezek utan, egy levezetesi lanc, ill. levezetesi fa valoszn}useget ugy de nialhatjuk,
mint az alkalmazott helyettestesi (ujraro) szabalyokhoz rendelt valoszn}usegek szorzatat.
Valamely mondat valoszn}usege pedig a hozzatartozo levezetesi fak (parse trees) valoszn}usegeinek az osszege lesz. A modszer a szamtogepes nyelveszetben hasznos elemz}o automatak (parser-ek) futasi idejenek optimalizalasara. Ha a korpuszt ugy tekintjuk, mint nagy
szamu, egymas melle rt mondatszimbolumbol (,,poli-S lancbol") levezetett sztringet, ugy
lathato a kapcsolat a korpuszbol szamtott empirikus gyakorisag es a fentebb bevezetett
elmeleti valoszn}useg kozott.

4.1.2 Becsles a Zipf-fuggvenyre
Ahhoz, hogy a modell parametereib}ol eljuthassunk a Zipf-torvenyben szerepl}o !(R)
fuggvenyhez, az alabbi gondolatmenetet javasolom: szamtsuk ki az egyes terminalisok
el}ofordulasi valoszn}useget egy ,,korpuszban", azaz mondatok vegtelen lancaban. (Ezt a
szamtast tudtommal meg nem vegezte el senki, mivel a sztochasztikus kornyezetfuggetlen
grammatikakat jelenleg mas celokra, peldaul valoszn}usegeket is felhasznalo parser-ek
kesztesere hasznaljak.)
vS (a)-val jelolom azt, hogy az a 2 VT terminalis varhatoan hanyszor fordul el}o egy
S -b}ol levezethet}o mondatban:11

vS (a) :=

 

pS () a ;
 2V 
X

T

11 Az alabbiakban a kisbet}uk mindig terminalisra, a nagybet}uk nemterminalisra, mg a

gorog bet}uk terminalisokbol allo sztringre fognak utalni.
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ahol pS () jeloli a  2 VT mondat fentebb bevezetett valoszn}useget, a pedig az a terminalisok szamat a  mondatban. (Megjegyzem, hogy habar formalisan nem latom be, de
ezen vegtelen szummanak konvergensnek kell lennie. Hiszen felulr}ol becsulhet}o a mondatok hosszanak varhato ertekevel, amely viszont veges, hiszen enelkul a kommunikacio nem
lenne elkepzelhet}o.)
A bennunket erdekl}o vS (a) varhato erteknel tobbet fogunk kiszamtani a SCFG
parametereib}ol, azaz a P valoszn}usegfuggvenyb}ol. Jelolje pA() barmely A 2 VN nemterminalisra annak a valoszn}useget, hogy A-bol a  2 VT sztringet vezetjuk le: az A gyoker}u,
-t eredmenyez}o levezetesi fak valoszn}usegeinek12 az osszeget. es jelolje vA (a) annak a
varhato erteket, hogy az A-bol sztringekben hanyszor szerepel az a terminalis:

vA(a) :=

 

pA () a :
 2V 
X

(4:1)

T

Ezek a vA(a)-k egy v(a) vektornak a komponensei, amely egy, a VN elemeinek a
szamaval megegyez}o dimenzioju terben van.
A pa() atrasahoz be kell vezetni a Chomsky-fele normalalak fogalmat. Belathato (pl.
ld. Revesz [1979], SCFG-re Krenn & Samuelsson [1996]), hogy barmely kornyezetfuggetlen
grammatikahoz letezik olyan Chomsky-fele normalalakban megadott grammatika (Chomsky Normal Form, CNF), amely ugyanazt a nyelvet generalja, es amelynek a szabalyai

A ! BC
vagy

A!a
alakuak, ahol A; B; C 2 VN es a 2 VT . Tetsz}oleges SCFG-hez is adhato meg olyan SCFG,
amelynek R-je CNF-alaku levezetesi szabalyokat tartalmaz, es amely minden sztringet
ugyanolyan valoszn}useggel general, mint az eredeti SCFG.
De nialjuk meg a (a) vektort es a  matrixot:

AB :=

A(a) := P (A ! a)
i
P (A ! BC ) + P (A ! CB)

X h

C 2VN

12 Az ilyen fak valoszn}useget szinten az alkalmazott levezetesi szabalyok valoszn}use-

geinek a szorzatakent szamthatjuk ki, akarcsak az S gyoker}u fak eseten.
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Amikor az A-bol akarom levezetni a -t egy CNF alaku grammatikaban, ket
lehet}osegem van az elindulasra: amennyiben a  egyetlen a terminalisbol all, ugy az A ! a
szabalyt kell alkalmaznom, egyebkent pedig az A-t egy A ! BC szaballyal rom ujra, es
B-b}ol levezetem 1-et, C -b}ol 2 -t, ahol  = 1 2 alaku (e kett}o konkatenacioja). Ennek
megfelel}oen:

pA() =

X

b2VT

P (A ! a);b +

X

X

B;C 2VN 1 =;2 2VT
1 2

P (A ! BC )pB (1 )pC (2 )

(4:2)

(A ;b szimbolum a Kronecker-deltat jeloli: erteke akkor es csak akkor 1, ha a ket
indexe azonos, egyebkent zerus.) Ha berjuk a (4.2) egyenletet (4.1)-be, ugy bizonyos
egyszer}ustesekre lesz lehet}osegunk, a kovetkez}o harom osszefugges felhasznalasaval:
 

b =
b;a
a
X
pC () = 1

2VT

 

 = 1  + 2 
a
a
a

Az eredmeny a kovetkez}o lesz:

vA (a) = A (a) +
amelyb}ol:

X

B;C 2VN

P (A ! BC )(vB (a) + vC (a));

vA(a) = A(a) +
vagyis:

X

B 2VN

vB (a)AB ;

v(a) = (a) + v(a):

(4:2b)

A (4.2b) osszefugges atrendezesevel a SCFG parametereib}ol ki tudjuk szamtani az
egyes terminalisok frekvenciait. Ehhez az szukseges, hogy az 1  matrix invertalhato
legyen, de ezzel azert nincs baj, mert a  elemeire nincsen semmifele megkotes ((a)
kis megvaltoztatasara  is megvaltozik), vagyis kis perturbacioval megszuntethet}o egy
esetleges szingularitas.
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4.1.3. A sztochasztikus veremautomata
Az alabbiakban de nialom a veremautomatak sztochasztikus megfelel}ojet. Ha a
sztochasztikus kornyezetfuggetlen grammatikakat szimbolumszekvenciak generalasara
akarom hasznalni, a szamtogepes implementacio igenyli az atfogalmazast az automataelmelet nyelvere. Az e fejezetben lertakat tudtommal mas nem fogalmazta meg, mivel a
SCFG-eket mas teruleteken alkalmazzak.
4.2. De ncio: Sztochasztikus veremautomatanak (Stochastic Push-Down Automaton,
SPDA) nevezzuk a (; A; V; a0 ; v0 ; P ) hatost, ahol:
 veges halmaz a kimen}o abece,
A az allapotok veges halmaza,
V a veges veremabece,
a0 2 A a kezd}o allapot,
v0 2 V a veremfenekjel,
P : (A  V )  (( [ fg)  A  V  ) ! [0; 1] az allapotatmenet-fuggveny,13 amelyre
igaz az, hogy

8 a 2 A8 v 2 V :

X

s2S;b2A;w2V 

P (a; v; s; b; w) = 1:

Jelen pillanatban nem tudom eldonteni, vajon szukseges-e kikotni, hogy a P fuggveny
csak veges sok (a; v; s; b; w) 2 (A  V )  (  A  V )-re vegyen fel zerustol kulonboz}o
erteket, mindenesetre az alabbiakban ez teljesulni fog.
Az SPDA a hagyomanyos veremautomatakhoz hasonloan m}ukodik. Indulaskor az
automata allapota a0 , mg a veremben csupan a v0 veremfenekjel szerepel. Minden lepesben, annak a valoszn}usege, hogy az a 2 A allapotbol b 2 A allapotba kerul az automata,
mikozben a verem tetejen talalhato v 2 V jelet felulrja a w 2 V  szekvenciaval, es az
s 2  karakter kerul kirasra, adott a-ra es v-re, a kulonboz}o s-ekre, b-kre es w-kre eppen
P (a; v; s; b; w).
Az automata m}ukodese akkor all le, ha a letrejott allapothoz es a verem tetejen
talalhato szimbolumhoz nem tartozik zerustol kulonboz}o valoszn}useg}u atmenet.
Felvehetnenk egy vegallapothalmazt, de meg fogunk elegedni az ures veremmel valo
,,elfogadassal" is: ha az automata megall, akkor fogadjuk csak el a keletkezett sorozatot, ha
a vegen csupan a veremfenekjel talalhato a veremben. Kulonben ,,hibauzenetet" kapunk.
13 A  jel az u res sztringet jeloli.

34

Ha a verem kiurul, altalaban ujabb szekvencia generalasa kezd}odhet a P
allapotatmenet-fuggvenyt}ol fugg}oen. Ha ezen a ponton le akarjuk alltani az automatat,
mert mondjuk eddig tart az egy mondatszimbolumbol levezetett szoveg, P -t ugy adjuk
meg, hogy ha P masodik argumentuma a veremfenekjel, akkor csak az a0 allapot eseten
letezzek nem zerus valoszn}useg}u atmenet. Ugyanakkor, ezzel az els}o atmenettel, kikerul
az automata az a0 allapotbol, es mar soha nem fog ide visszaterni.
Egy alaposabb targyalas eseten formalizalni lehetne az SPDA-k m}ukodeset, es bebizonytani az SPDA-k es az SCFG-k ekvivalenciajat. Ez az ekvivalencia azt jelentene, hogy
azonos sorozatot azonos valoszn}useggel generalnak, es a bizonytas vaza hasonltana a
nem-sztochasztikus megfelel}ok ekvivalenciajanak a bizonytasahoz. Informalisan, ahogy a
nem-sztochasztikus megfelel}ok eseteben az allapotatmeneteket le lehetett fordtani ujraro
szabalyokra, es fordtva, ugyanugy meg lehet ezt tenni most is, es a valoszn}usegeket is
meg lehet egymasnak feleltetni.
Az A Fuggelekben belatom, hogy minden SCFG-hez konstrualhato vele ekvivalens SCFG: egy levezetesi fa valoszn}usege megegyezik az SPDA egy m}ukodesenek a
valoszn}usegevel, azaz az SCFG levezetesi fai es az SPDA levezetesi lancai kozott ekvivalenciarelacio letesthet}o (azonos szekvenciat generalnak, azonos valoszn}useggel). Majd
belatom, hogy valamely karaktersorozathoz egymassal ,,ekvivalens" levezetesi fak es SPDAm}ukodesek tartoznak. Preczebben az A fuggelekben dolgozom mindezt ki.
Az alabbiakban az SPDA-k, mint modellek lehet}osegeit vizsgaljuk meg, azt, hogy az
rott szovegek korabbi fejezetekben emltett statisztikai tulajdonsagait visszaadjak-e. E s
mindekozben a nyelveszeti modellekkel valo osszevethet}oseget is szem el}ott akarjuk tartani.

4.2. Hosszu tavu korrelaciok generalasa SPDA-val
4.2.1 A veletlen bolyongo matematikai tulajdonsagai
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy SPDA-k kepesek hosszu tavu korrelaciot tartalmazo
szekvenciat generalni. Egy konkret modellen, amit ,,veletlen bolyongonak" fogunk nevezni,
megvizsgaljuk, hogy milyen matematikai (statisztikus zikai) tulajdonsagok jellemz}ok az
ly modon generalt szekvenciara, amelyek az rott szovegek meg gyelt tulajdonsagaival
mutatnak rokonsagot.
Vegyuk el}o a 3.1 fejezetben munkara fogott bolhankat, es helyezzuk ujbol a
szamegyenesre. Tegyuk fel, hogy p valoszn}useggel ugrik egyet jobbra, +1 iranyba, mg q
valoszn}useggel ugrik egyet balra, azaz 1-et. (p + q = 1) Kozben, ha a bolha az origoban
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van, 1-et runk ki a kimen}o szalagra, egyebkent 0-t.
Hogyan fogalmazhatjuk ezt at sztochasztikus veremautomatava? A kimen}o abece
legyen  = f0; 1g, az allapothalmaz A = fa0 ; a; bg, es a veremabece V = fv0; vg. a0 a
kezd}oallapot es v0 a veremfenekjel. A P atmeneti valoszn}usegfuggveny pedig legyen a
kovetkez}o helyeken zerustol kulonboz}o:

P (a0 ; v0; ; a; v0 ) = 1
P (a; v0 ; 1; a; v0 v) = p
P (a; v0 ; 1; b; v0 v) = q
P (b; v0 ; 1; a; v0 v) = p
P (b; v0 ; 1; b; v0 v) = q
P (a; v; 0; a; vv) = p
P (a; v; 0; a; ) = q
P (b; v; 0; b; ) = p
P (b; v; 0; b; vv) = q;
ahol p + q = 1. Micsoda P szemleletes jelentese? Az els}o sor kimozdtja a rendszert a
kezd}oallapotbol, de ennek most nincs jelent}osege, mert a verem kiurulese eseten is m}ukodik
tovabb a rendszer. A tovabbi szabalyok a ,,bolha mozgasat" rjak le: az a allapot a
szamegyenes pozitv felet, mg a b allapot a negatv felet jelenti, a veremben szerepl}o v-k
szama a bolha pozciojanak abszolut erteket jelenti. Ha a bolha az origoban van, a verem
ures (csak v0 van benne), es az automata barmely allapotban lehet. Ezt az automatat
mostantol fogva veletlen bolyongonak nevezzuk.
Vilagos, hogy ha a bolha az origoban van, csak paros szamu lepes utan erhet ujbol
az origoba. A paratlanadik kimen}o jelek szuksegszer}uen 0. Ezert ugy modostjuk az
automatankat { tovabbi ket, a-val es b-vel ekvivalens, de -t kiro allapot felvetelevel {
hogy csak minden masodik lepes utan rjon ki a kimen}o szalagra.
Annak a valoszn}usege, hogy a modostott veletlen bolyongo altal kirt szalagon egy
1-es utan l karakterrel ujbol 1-es kovetkezik,




f (l) = 2ll plql;
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(4:3)

mivel 2l lepes { azaz l kirt karakter { utan pontosan akkor kerul ujbol a bolyongo az
origoba, ha l-szer lepett jobbra, melynek p a valoszn}usege, es l-szer lepett balra, amely
esemeny q valoszn}useggel kovetkezik be. A binomialis eloszlas kepletet alkalmaztam.
A kozismert Stirling-formula szerint13 :
 n p

n! = ne
2n  e 12nn ;
ahol 0 < n < 1, vagyis az utolso tenyez}o, f}oleg nagy n-ek eseten, jo kozeltessel elhagyhato. E kepletet berva a binomialis egyutthato kepletebe:
2l p

4l
2l = 2l!  2el
l 1 1=2 :
h  p
i2 = 4 p l
2
l

(l!)
l l 2l
e
Innen, jo kozeltessel:


f (l) = p1 l 1=2 (4pq)l :

(4:4)

E kepletb}ol jol lathato, hogy p = q = 0; 5 eseten f (l) hatvanyfuggvenyt kovet, mg
egyeb esetekben gyorsan, gyakorlatilag exponencialisan lecseng. Ez nem meglep}o, hisszen
p 6= q eseten a bolhank hosszu tavon eltavolodik az origotol, es nem ter vissza. Viszont a
p = q eseten akarmilyen tavolra tavolodik is el az origotol, a mozgas helyzetenek varhato
erteke az origo marad, vagyis statisztikailag az varhato, hogy vissza fog terni oda. Az
origotol valopeltavolodas varhato erteke k lepes utan (vagyis a mozgas szorasa) a zikaban
kozismert: k (mint peldaul a Brown-mozgas eseten), vagyis itt is megjelenik ez az 1=2
exponens.
Mostantol kezdve csak a p = q = 0; 5 esettel foglalkozunk.
Informalisan, e legutobbi tag adja az autokorrelacios fuggvenyt, mert az autokorrelacios fuggveny (2.3) kepleteben azok az Xi  Xi+l tpusu tagok nem zerusok, ahol mind
Xi , mind Xi+l erteke 1. Preczebben:

C (l) = hXi  Xi+k i hXi ihXi+k i = hXi if (l) hXi i2 :
(4:5)
Az alabbiakban bemutatjuk, hogy limhXi i = 0. vegtelen hosszu sorozat eseten ezert
C (l) = 0; de veges sorozatra mondhatjuk, hogy hatvanyfuggveny szerint cseng le, hiszen
a masodik tag hosszu sorozat eseten elhanyagolhato az els}o taghoz kepest. Ezert alltjuk,
hogy a veletlen bolyongo hosszu tavu korrelaciot produkal, = 0; 5 exponenssel:
13 Megtalalhato peldaul Renyi Alfred: Valoszn}usegszamtas, Tankonyvkiado, Budapest,
1973. 141. oldalan
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C (l) = C  l 0;5:
(4:6)
Szamtsuk ki most hXi i-t. A bolyongot az origobol indtjuk, vagyis a sorozat els}o
tagja mindig 1 lesz. Vagyis ekkor, egy N hosszusagu sorozatban
N
N 1
X
X
1
1
1
p
E (N ) := hXi i = N f (i) =  N p :
i=1
i=1 i

(4:7)

lim E (N ) = 0:

(4:8)

Konnyen belathato, hogy14

N !1

Ennek a szemleletes jelentese az, hogy ha eleg sokaig generaljuk a sort, akkor nagyon
ritkan lesznek az 1-esek a 0-sok kozott, tetsz}olegesen nagy ,,uregek" varhatok ket 1-es
kozott.
Ezek a tetsz}olegesen nagy uregek azt sugaljak, hogy a keletkezett sorozatot erdemes
fraktalkent felfogni. A fraktalok az elmult ket evtizedben hihetetlen nepszer}usegre tettek
szert sok tudomanyteruleten (es meg a m}uveszetekben is), es tipikusan un. ,,skalazasi tulajdonsagokkal", pl. tort dimenzioval es hatvanyfuggveny alaku autokorrelacios fuggvennyel
jellemezhet}ok. Mit jelent a tort dimenzio? Szemleletesen, ha egy L oldalu ,,dobozt"
helyezunk a fraktalra, mint geometriai alakzatra, es V -vel jeloljuk a fraktal dobozba es}o
reszenek ,,terfogatat" (hosszat, teruletet, sulyat, ahogy tetszik), akkor egy

V  LD
osszefugges ervenyesul. Ezt a D exponenst nevezzuk fraktaldimenzionak. Egy klasszikus
ketdimenzios alakzat eseten a felulet a hossz negyzetevel aranyos, mg a haromdimenzios
terfogat a hossz kobevel. Fraktalok eseten, ez a D fraktaldimenzio tort is lehet, vagyis a
fraktalok atmeneti alakzatok peldaul az egy es a ket dimenzios geometria kozott.
Esetunkben, a generalt szekvenciat felfoghatjuk ugy, mint a termeszetes szamok egydimenzios diszkret szamegyenesen elszort, betoltott pontok halmazat: az i-ik pont pontosan akkor van betoltve, ha a szekvencia i-ik eleme 1-es. Ha a fraktaldimenziot akarjuk
14 Mivel a szamtani es negyzetes kozepek kozotti osszefugges alapjan
0<

PN

1
i=1 pi

N

s

<

PN

1

i=1 i

N

es limN !1 logNN = 0.
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r

2N
< 1 + log
N

meghatarozni, egy N hosszusagu dobozban nagysagrendileg V (N ) := N  E (N ) darab 1-es
talalhato. A (4.7) egyenlet alapjan
!

N
N
2N
N 1
X
X
X
X
p2i1 1 + p1  p2
p:
V (2N ) = p1 p1 = p1
i
2
i
2

i=1
i=1
i=1
i=1 i
Vagyis kozelt}oleg

p

V (2N ) = 2V (N ):

(4:9)

Az ilyen alaku osszefuggeseket nevezik a zikaban skalazasi tulajdonsagnak, es e
fuggvenyegyenletek egyeduli ,,esszer}u" megoldasa:

V (N ) = N 1=2

(4:10)

alaku. A kozeltesek miatt nem alltom, hogy V (N ) egzaktul (4.10), de megbecsulhet}o a
viselkedese ilyen modon. Vagyis a veletlen bolyongo altal generalt szimbolumszekvencia
felfoghato egy 0; 5 dimenzioju fraktalkent is.
(A (4.10) osszefuggesb}ol is kovetkezik (4.8), de ez a levezetes nem volt elegge egzakt.)
Zaraskent, a 3.1 fejezetben bevezetett F (l) fuggveny exponenset a (3.6) skalatorveny
alapjan szamthatjuk ki. Mivel (4.6) szerint az autokorrelacios fuggveny exponense =
0; 5, gy a skalatorveny = 0; 75 erteket josol.

4.2.2 Emprikus eredmenyek a veletlen bolyongoval
Most vizsgaljuk meg, hogy a veletlen bolyongo tenyleg mutatja-e ezeket a kiszamtott
tulajdonsagokat. Kesztettem egy szamtogepes programot, amely megvalost egy sztochasztikus veremautomatat, es a veletlen bolyongot adva be neki, generaltam egy 0-kbol
es 1-ekb}ol allo szekvenciat.
Ha a p es q parameterek 0; 5-t}ol kulonboztek, a sorozat elejen nehanyszor megjelent egy
egyes, majd a bolyongo vegleg eltavolodott az origotol, es a szekvencia mar csak zerusokat
tartalmazott. Ime egy pelda egy ilyen sorozatra, p = 0; 55 es q = 0; 45 parameterek
mellett, amely aranylag ,,sokaig tartja magat az origo korul", hiszen a 106-ik pozcioig
talalunk 1-est:
11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000010100
10011001111111010000111100000001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Ezzel szemben, p = q = 0; 5 eseten tetsz}olegesen messze talalunk 1-eseket. A B.
Fuggelekben, peldakent hozok egy 1800 karakter hosszusagu sorozatot, amely eseten jol
meg gyelhet}o, hogy akarmilyen nagy ,,uregek" lehetsegesek ket 1-es kozott. A veletlen
bolyongo ,,nem tavolodik el tulsagosan" az origotol, ill. visszater hozza, ezzel alaktva ki
a sorozat emltett fraktalszerkezetet.
Ez a sorozat eredetileg 32000 karakter hosszu volt, es egy masodik program kesztette
el az eredeti szekvencia (3.2) szerint de nialt F (l) fuggvenyet. A 4.2 abran az F (l) fuggveny
lathato, ketszer logaritmikus skalan.

4.1. abra: A veletlen bolyongo altal generalt sorozat F (l)
fuggvenye, ketszer logaritmikus skalan. Ketszer logaritmikus
skalan a hatvanyfuggvenyek egyeneskent jelennek meg, amelyek meredeksege az exponenst adjak meg. A folyamatos
egyenes a p = q = 0; 5 parameterek mellett kapott sorozatra
illesztett, 0; 748 meredekseg}u hatvanyfuggveny.

Ketszer logaritmikus skalan a hatvanyfuggveny egyeneskent jelenik meg, a meredeksege pedig az exponenssel egyenl}o. Igy az abran lathato illesztett hatvanyfuggveny
meredeksege = 0; 748. Ez az eredmeny jol egyezik az elmeleti szamtasbol { a (4.6)
autokorrelacios fuggvenyb}ol es a (3.6) skalatorvenyb}ol { kapott = 0; 75 joslattal.
Az illesztest az 1  l  4000 intervallumban vegeztem, mivel a tartomany fels}o felenel
tovabbi e ektusok lepnek fel a 32000 karakter hosszusagu szekvencia veges hossza miatt.
Az illesztesi tartomanyt tovabb csokkentve, n}o az erteke, egeszen 0; 77-ig.
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4.3. Az X-SPDA es a szovegek hosszu tavu korrelacioi
A veletlen bolyongo bebizonytotta, hogy a sztochasztikus veremautomata potencialisan
alkalmas arra, hogy az rott szovegek koreben meg gyelt statisztikai tulajdonsagok
egy reszet visszaadjuk. A veremautomata rokonsagban all a kornyezetfuggetlen grammatikakkal, ami a nyelveszeti interpretalhatosag szempontjabol fontos, ugyan akkor
matematikailag is szamthato, azaz az empriat osszevethetjuk egy elmeleti joslattal.
Jelen fejezetben ugy altalanostjuk a veremautomata fogalmat, hogy a nyelveszeti
elmeletekhez kozelebb alljon. Habar vesztunk a matematikai egzaktsagbol { a jov}oben
szeretnem ezt is jobban kidolgozni {, de meg kozeleb jutunk a szovegek meg gyelt tulajdonsagaihoz.
Az SPDA-k, pontosabban a SCFG-k fogalmat azzal b}ovtem ki, hogy az egyes nemterminalisok ,,orokolnek" egy hozzajuk csatolt, terminalisokbol allo sztringet is. Azaz a
nemterminalisok szerepet VN VT veszi at, ahol VN a nemterminalisok, es VT a terminalisok
halmaza a klasszikus kornyezetfuggetlen grammatikakban. Veremautomata eseten ez azt
jelenti, hogy egy veremszimbolum helyett egy veremszimbolumot, es a kimen}o abece egy
sztringjet kell beolvasnia egyszerre a verem tetejer}ol. (Ez vegtelen nagy veremabecet vagy
egy masodik, specialisan m}ukod}o vermet jelent.)
Mit szeretnek ezzel lerni? Az az altalanostott veremautomata { gy nevezzuk
mostantol fogva ezt az automata-tpust {, amit megvalostottam a modellemben, az Xbar strukturat modellezi. Egy sztochasztikus X-bar fa a kovetkez}okeppen nezhetne ki:

P (XP ! ZP X) = p
P (XP ! X) = 1 p
P (X ! X YP) = q
P (X ! X) = 1 q

(4:11a)
(4:11b)
(4:11c)
(4:11d)

Azaz p annak a valoszn}usege, hogy speci er agazik el a maximalis projekciobol, mg
a kotelez}o b}ovtmeny valoszn}usege legyen q. A szabad b}ovtmenyek lehet}oseget}ol az
egyszer}useg kedveert eltekintunk. Az adjunct-ok szerepet tovabbi vizsgalodasokkal lehetne
elemezni. Ezt az SCFG-t az A Fuggelekben lert modon alakthatjuk at SPDA-va.
Az altalanostott (,,orokl}o") SCFG eseten az egyes kategoriacimkekhez egy  terminalis-szekvenciat is csatolunk. Az altalam megvalostott esetben peldaul

P (XP[] ! XP[0] X[]) = p
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(4:12a)

P (XP[] ! X[]) = 1 p
P (X[] ! X[] XP[1]) = q

(4:12c)

P (X[] ! X[]) = 1 q

(4:12d)

(4:12b)

szerepelt. Az els}o sorban szerepl}o 0 jelentese a 0 karakter es a  karakterf}uzer
konkatenacioja. A generalas kiindulopontjakent szolgalo mondatszimbolum XP[1] volt,
es felvettem meg egy

P (X[] ! ) = 1

(4:12e)

kiro szabalyt. Az XP, YP es ZP kozotti kulonbsegeket tudatosan tuntettem el, mivel a
kulonbseget ebben a megkozeltesben csak a hordozott szekvencia tartalmazza.
Mit jelent a (4.12a-e) alatti szabalyrendszer? Az X fej kirja az XP altal hordozott
sztringet. A speci er, mint maximalis projekcio, megorokli a karakterlancot, es az elejehez
f}uz meg egy nullat; mg a b}ovtmeny ,,tiszta lappal indul", egy egyelem}u szekvenciaval. A
b}ovtmeny tehat azonos a mondatszimbolummal,gy a b}ovtmenyb}ol indulo reszfa hasonlo
lesz az egeszhez. Ezt a jelenseget nevezzuk onhasonlosagnak, mely a fraktalok egy tovabbi
hres tulajdonsaga, es ez biztostja a fraktal-szer}u statisztikai jelensegeket. E ppen ezert,
a letrejov}o szekvenciat, amelyet a (4.12a-e) szabalyrendszer general, X-vonas fraktalnak
nevezem.
A ketszint}u X-vonas strukturat az egyszer}useg kedveert egyszint}ure redukalhatjuk
az egyszer}ubb raskep kedveert. A p es q valoszn}usegek, illetve az inverz valoszn}usegek
szorzata adja az egyes lehet}osegekhez tartozo P valoszn}usegeket. Ekkor:

P (XP [i] ! XP [i0]X [i]XP [1]) = p  q

(4:13a)

P (XP [i] ! X [i]XP [1]) = (1 p)  q
P (XP [i] ! XP [i0]X [i]) = p  (1 q)

(4:13b)
(4:13c)

P (XP [i] ! X [i]) = (1 p)  (1 q)
(4:13d)
Ezekkel a formaju szabalyokkal generaltam szekvenciakat. Egy szekvenciat akkor fogadok el, ha ures veremmel leall a m}ukodes, vagyis egy mondatszimbolumbol kell a veges
mondatot generalni. Ha tul kicsik a p es q parameterek, nem ,,indul be" a generalas,
nehany karakterb}ol allo mondatot kapunk. Nagy parameterek eseten ,,elszall" a generalas,
tulsagosan nagy fa generalodik, es nem all le a m}ukodes. Ezert kozepes, 0; 5 koruli
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ertekekkel kellett probalkoznom. El}ofordult, hogy mindjart leallt, es volt, hogy elszallt.
Ezert addig kellett futtatnom a programot, amg ertekelhet}o meret}u szekvenciat nem kaptam. Ha a generalas alatt allo sorozat hossza tullepte a 32000-t, ujraindtottam automatikusan a futast.
Meglehet}osen ritkan es keves parameterpar mellett kaptam ertekelhet}o hosszusagu
sorozatot. A 4.2 abran a p = q = 0; 5 parameterek mellett kapott X-vonas fraktal F (l)
fuggvenye lathato, ketszer logaritmikus skalan. Ilyen tengelyek eseten a hatvanyfuggveny
kepe egyenes, es a meredeksege adja meg az exponenst.

4.2. abra: A p = q = 0; 5 valoszn}usegek mellett generalt
X-vonas fraktalbol kesztett F (l) fuggveny. Az illesztett
hatvanyfuggveny = 0; 60 meredekseg}u.

Az illesztett hatvanyfuggveny exponense = 0; 60. A szekvencia hossza 26435 karakter volt, de az abran lathato, hogy a nehany ezernel nagyobb l-ekre mar jelent}os hatassal
van a szekvencia veges hossza, vagyis az a tanulsag, hogy az utolso nagysagrendre nem
lehet illeszteni. A kovetkez}o abran (4.3) a p = q = 0; 5 parameterek mellett generalt
szekvenciat hasonltjuk ossze a hasonlo hosszusagu, de p = 0; 4 es q = 0; 6 mellett generalt
sorozattal.
Minden esetben a ketszer logaritmikus skalan illesztett egyenesek meredeksege adja az
illesztett hatvanyfuggvenyek kitev}ojet. A p = q = 0; 5 parameterek mellett = 0; 59 koruli
kitev}oket kaptam tobbszor megismetelt szimulacio eseten is. Hasonlokeppen, p = 0; 4, q =
0; 6 eseten, minden esetben = 0; 56 meredekseg}u egyenes illeszkedett a legjobban a kapott
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4.3. abra: A p = q = 0; 5 valoszn}useg}u szekvenciahoz tartozo
F (l) fuggveny (kockak) = 0; 60 meredekseg}u, mg a p = 0; 4,
q = 0; 6 parameterekhez (keresztek) az = 0; 56 meredekseg}u
egyenes tartozik. Az abrat a 10  l  100 tartomanyban
nagytottam ki, hogy a kulonbseg jobban lathato legyen.

adatokhoz. Lathato, hogy az exponens csak a p es q parameterekt}ol fugg, megismetelhet}o,
de kulonboz}o parameterekhez kulonboz}o exponensek tartozhatnak. Vagyis { szemben a
veletlen bolyongoval { ezzel a modellel ,,hangolhatjuk" az exponenseket. Id}o, turelem (vagy
gyors szamtogep) hianyaban, nem tudok tovabbi ertekelhet}o eredmenyeket prezentalni
lenyegesen mas parameterek mellett.
A 4.4 abran azt az esetet vizsgaltam, amikor megtiltom a b}ovtmenyek beilleszteset
(q = 0 eset). Az gy generalt szoveg 1101001000100001 es gy tovabb alaku, vagyis az
egyesek kozott egyesevel n}o a nullak szama. Az abrazolt szekvencia hossza kozel 26800.
A 4.4 abran erdekes viselkedes eszlelhet}o: rovid tavon (1  l  300) a korrelaciok teljes
hianya, esetleg kis mertek}u antikorrelacio (l < 200 esetben < 0; 48 egyertelm}uen) gyelhet}o meg. Ennek oka vilagos, a lokalis onhasonlosagot el}oidez}o b}ovtmenyeket kivettem a
modellb}ol. Lokalisan, teljesen veletlennek t}unik a sorozat. Ezzel szemben, a globalis tulajdonsagok a logaritmikus skala fels}o feleben (300  l  6000), a nagyobb nagysagrendeknel
t}unnek el}o. Itt mar hatarozott korrelacio, = 0; 69 gyelhet}o meg. A legnagyobb
nagysagrendek eseteben a megszokott, veges-szekvencia-e ektusok kerulnek el}o. Az abra
szerkezete a 3.2 fejezetben emltett, emberi veletlenszam-generatorra emlekeztet (Schenkel
et al. [1993]).
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4.4. abra: Ha p = 0; 99 es q = 0, akkor a keletkezett
szekvencia determinisztikus, es kett}os szerkezet}u (l) fuggvenyt
kapunk: az also nagysagrendekben  0; 50, mg a fels}o
nagysagrendekben = 0; 69.

Tovabbi kutatasok soran fel kellene terkepezni a teljes (p; q) tartomanyt. Esetleg
a zikai fazisdiagramokhoz15 hasonlo abrat kapunk, ha a kulonboz}o (p; q) parok mellett, adott k szamszor lefuttatjuk a programunkat: kis (p; q)-kra tulsagosan rovid sorozatokat kapunk, nagy (p; q)-kra pedig allandoan elszall a sorozat hossza. Kozepes (p; q)-kra
kulonboz}o exponenseket kapunk, ha az ertekelhet}o sorozatok exponenseit atlagoljuk. Nagy
p-re es kis q-ra a 4.3 abrahoz hasonlo, ,,torott" fuggveny varhato. Nagy q-kra es kis p-kre
a sorozat csupa egyesb}ol fog allni, hiszen a faban csak b}ovtmenyek szerepelnek, amelyek
mondatszimbolumbol vezetend}ok le. Ezen abraban nyelveszetileg az lesz erdekes, hogy
melyik az a (p; q) tartomany, amelyik a nyelvek modellezesenel relevans, azaz az a fazis
(vagy fazisok?), amelyek a szovegeket jellemzik, hogyan helyezkednek el a tobbi fazishoz
kepest.
Az X-bar fraktal altal generalt szekvenciat visszafele is lehet parszolni. Az rott
szovegekre jellemz}o, hogy nem minden esetben egyertelm}u a parszolas. Jelen esetben
ugy t}unik nekem, hogy a visszafejtes is egyertelm}u, de ezt nem tudom formalisan bebi15 Ket parameter fuggvenyeben abrazoljuk a rendszer lehetseges, min}osegileg kulonboz}o

allapotait, un. fazisait, peldaul a halmazallapotokat a h}omerseklet es a nyomas, mint
parameterek, fuggvenyeben.
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zonytani. Vegyuk peldakent az 110111011 szekvenciat, amelyet a szamtogepes program
p = q = 0; 5 mellett, egy rovidre sikeredett generalas soran rt ki. Ennek a szekvencianak
a lehetseges parszolasa lathato a 4.5 abran.16

XP[1]
X[1]

XP[1]
X[1]

XP[1]
XP[01]
X[01]

1

1

01

X[1]
XP[1]
X[1]
1

XP[1]
XP[01]
X[01]

1

01

X[1]
1

4.5. abra: Az 110111011 szekvencia parszolasa a (4.13)
szabalyok szerint.

Mas struktura nem lehetseges, ha modszeresen vegiggondoljuk a lehet}osegeket: alulrol
kell ,,eptkezni", a ket darab 01 reszlet egy-egy XP[01] feje, amelyek pedig egy-egy
XP[1] speci er-jeinek kell lenniuk. Ezen kvul tobb speci er-pozcio nem lehetseges, mert
kulonben tovabbi nullaknak is kellene szerepelniuk a mondatban. Ezek utan, a maradek
strukturat csak ugy lehet osszekotni, ahogy az a 4.5 abran lathato.

Osszefoglal
askent megallapthatjuk, hogy a jelen fejezetben bevezetett modell tobb
ponton is relevansabb nyelveszeti szempontbol, mint a (4.3) fejezetben de nialt veletlen
bolyongo. Egyreszt, megfeleltethet}o az X-vonas elmeletnek. Habar a modell csak akkor
relevans az rott szovegekre, mint globalis egeszre, ha az 1.1 fejezetben feltetelezett
hipotezisemet { amely szerint az X-vonas elmelet a mondat szintje folott is ervenyes valamilyen formaban { tekintetbe vesszuk. Masodszor, a veletlen bolyongo = 0; 75 exponensevel
ellentetben, jelen modell azrott szovegek exponenseihez hasonlo, es allthato-valtoztathato
exponenseket produkal. Vegezetul, a kovetkez}o alfejezetben bemutatando modon, a Zipffuggveny is reprodukalhato vele.
16 Egy szintre vettett strukturakat hasznalok, (4.13) szerint.
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4.4. Az X-bar grafok Zipf-tulajdonsagai
Utolso modellunkben ugy modostjuk a modostott sztochasztikus veremautomatat, hogy
megengedjuk allandoan uj terminalis bevezeteset. U jraro szabaly alakjaban peldaul:

X [] ! Y [n]
(4:14)
jelentse azt, hogy az ujrart kategoriahoz kapcsolodo sztring b}ovul egy n elemmel, amely
egy ,,uj" eleme a ,,nagy" lexikonnak (terminalisok halmazanak). A ,,nagy" azt jelenti,
hogy gyakorlatilag { nem matematikai ertelemben veve { vegtelen, mg az ,,uj" arra utal,
hogy az adott terminalist meg nem hasznaltuk fel az automata m}ukodese soran.
Ez az eszkoz arra hasznalhato, hogy a Zipf-fuggvenyt probaljuk meg modellezni.
A felhasznalt terminalisok statisztikajat vizsgalva, a kulonboz}o tpusu Zipf-fuggvenyeket
kaphatjuk vissza.
Czirok et al. [1995] szamtogepes modellezessel bemutatja, hogy a hosszu tavu korrelaciokat tartalmazo szekvenciak hatvanyfuggvennyel kozelthet}o Zipf-fuggvenyei hogyan
allnak szemben a Markov-lancok lepcs}o alaku Zipf-fuggvenyeivel. A kulonbseg eszlelhet}o,
meg ha a Markov-lancokkal az eredeti szzekvenciakat akarjuk is kozelteni. Ugyanakkor
bizonyos esetekben exponencialis Zipf-fuggvenyt kaphatunk, peldaul csupan kodolo szakaszokat tartalmazo DNS-szekvenciak eseteben, vagy rott szoveg eseten az abece bet}uinek
az eloszlasa.
Modelljeink a (4.12a-e) egyenletek altal megadott veremautomata (SCFG) analogjai,
csupan a nemterminalisokhoz asszocialt sztringekben kulonboznek. Az egyszer}ubbrasmod
kedveert, (4.13)-hoz hasonloan egy szintre egyszer}ustjuk a modellt, s}ot csak a (4.13a) sort
rjuk le, mivel abbol a tobbi ertelemszer}u: a fejet megel}oz}o speci er valoszn}usege mindig
p, mg a fejet kovet}o b}ovtmenye q. A mondatszimbolum mindig XP [1], ahol 1 a lexikon
els}o eleme.
Az els}o modellunk alapkeplete ezen leegyszer}usteseket kovet}oen:
XP [s] ! XP [s]X [s]XP [ns];
(4:15)
ahol s egy, terminalisokbol (lexikonbeli elemekb}ol) alkotott sztring, mg n az ,,ujonnan
bevezetett" terminalis. Ez a modell lepcs}ofuggvenyszer}u Zipf-fugvenyt produkal (p = q =
0; 5 mellett kapott 4.6 abra).
Lathato, hogy se nem hatvanyfuggvennyel, se nem exponencialissal nem kozelthet}o a
Zipf-fuggveny. Ugyanis a ketszer logaritmikus skalan a hatvanyuggveny kepe linearis, mg
az exponencialis fuggveny a lin-log skalan jelenne meg egyeneskent, de egyik abran sem
kozelthez}o jol a fuggvenykep egyenessel.
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4.6. abra: A (4.15) egyenlet altal megadott modell lepcs}oszer}u
Zipf-fuggvenye (p = q = 0; 5). Lathato, hogy se nem
hatvanyfuggveny (egyenes a log-log skalan), se nem exponencialis (egyenes a lin-log skalan) nem illeszthet}o a lepcs}os
fuggvenyre.

Hasonlo abrakat kaptunk az alabbi modellel (p = q = 0; 5, 4.7 abra):

XP [s] ! XP [s]X [s]XP [n]:

(4:16)

Ez a modell hasonlt a (4.13) modellhez abban, hogy a b}ovtmeny egy uj mondatszimbolumkent egy olyan reszfa kiindulasanak lesz az alapja, amely hasonlo az egeszhez.
Az egyeduli kulonbseg az, hogy az uj mondatszimbolumhoz mas, de egy szobol allo sztring
van asszocialva. (Egyebkent a hatvanyfuggveny illesztese nem tragikusan rossz, csak az
R = 1-hez nem illeszkedik, tehat lehet, hogy felhasznalhato (4.16) az rott szovegek modellezesere?)
E ket modellel szemben, a kovetkez}oek exponencialist produkalnak (4.8 abra):

XP [is] ! XP [is]X [is]XP [ni]

(4:17)

XP [is] ! XP [i]X [is]XP [nis];

(4:18)

ahol i a baloldali nemterminalis sztring els}o eleme, mg s a maradek alsztring. A (4.17)
modell eredmenye a 4.6 abran lathato, p = q = 0; 5 mellett. E ket modell (4.16), ill. (4.15)
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4.7. abra: A (4.16) modell lepcs}oszer}u Zipf-fuggvenye (p = q =
0; 5) log-log es lin-log skalan.

megfelel}oi, azzal a kulonbseggel, hogy az X-vonas struktura tetejen lev}o maximalis projekcio (a keplet bal oldalan lev}o XP) sztringjenek els}o eleme kulonleges modon orokl}odik:
a speci er vagy a b}ovtmeny lenyegeben csak ezt kapja meg. Ez az az elem, amely a
,,legjellemz}obb" az XP-re, mivel ha a projekcio b}ovtmenyi szerepet tolt be abban a nagyobb strukturaban, amelybe be van agyazva, akkor ez az elem a ,,novum" az adott XP
sztringjeben.
Hatvanyfuggvenyt akkor kaptam, amikor a sztring elejet oroktettem at a speci erre,
es ezzel megnoveltem a Zipf-fuggveny erteket kis R-ekre:

XP [is] ! XP [i]X [is]XP [isn]:

(4:19)

Ezt a modellt modosthatjuk, ha tobb terminalist is oroktunk a speci erbe, peldaul:

XP [i1 i2s] ! XP [i1i2 ]X [i1i2 s]XP [i1i2 sn]:

(4:20)

A (4.19)-re  = 0; 73 exponens}u hatvanyfuggvenyt, mg (4.20)-ra  = 0; 88
exponens}u hatvanyfuggvenyt illesztettem (p = q = 0; 5, 4.9 abra). A termeszetes nyelven
rt szovegek hasonlo,   0; 85 erteket adnak, mg a 2.4 fejezetben lert szimbolum n-es
Zipf-analzis csupan 0; 57-t eredmenyezett.
A 4.9 abran lathato a (4.19) es a (4.20) modell Zipf-fuggvenye ketszer logaritmikus
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4.8. abra: A (4.17) modell Zipf-fuggvenye az illesztett exponencialisokkal. A log-log skalan az velt vonal az exponencialis
illesztes. Az exponencialis illesztes egyedul a kis R-ekre pontatlan. (p = q = 0; 5)

4.9. abra: A (4.19), ill. a (4.20) modellek Zipf-fuggvenye. A
hatvanyfuggveny lathatoan jobban rja le a viselkedeset, mint
az velt exponencialis. Mindket esetben p = q = 0; 5 volt.
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skalan. A (4.19) abrajan az R = 1 elem emelkedik ki, az, amelyik orokl}odik a speci er-re is.
A (4.20) modell abrajan mindket orokl}od}o elem kiemelkedik. Mivel a speci erre is orokl}od}o
elem(ek) megdobjak a Zipf-fugveny elejet, azt allthatjuk, hogy a hatvanyfuggvany kozelti
legjobban !(R)-t. (Az illesztest alig befolyasolja a fuggveny kiugro eleje, mert az illesztesi
pontok nagy tobbsege a fuggveny vegen van.)
Az osszes tobbi terminalis el}ofordulasi gyakorisaga attol fugg, hany b}ovtmenyi szinten
keresztul orokl}odik a levezetesi faban. Vagyis annak a valoszn}usege, hogy k-szor fog
el}ofordulni, eppen qk (1 q). Ez, mint a (4.9) abran lathato, szinten hatvanyfuggvennyel
kozelthet}o inkabb, mintsem exponencialissal.

4.10. abra: A (4.19), ill. a (4.20) modellek Zipf-fuggvenye, a
speci er-re is orokl}od}o elemek levagasa utan, lin-log skalan.
Az egyenes exponencialisnal most is jobb illesztes az velt
hatvanyfuggveny.

Milyen szemleletes jelentest adhatunk a (4.19) modellnek (ill. (4.20)-nak), ha azt
alltjuk, hogy ez kozelti meg a termeszetes nyelvek Zipf-fuggvenyet? Fogjuk fel ugy
a cimkekhez asszocialt sztringet, mint kulcsszavak listajat, amely az adott projekcio
,,ertelmet" rja le. A fej mindig kirja a maximalis projekcio ,,ertelmet", mg a b}ovtmeny
egy olyan maximalis projekcio, amely egy ujabb ,,kulcsszot" ad hozza az el}oz}o kulcsszavaihoz. Ezzel szemben, a speci erben az egesz szoveg kulcsszava(i) jelen(nek) meg. Igazszag
szerint (4.18) allna legkozelebb a nyelveszetben megszokott X-vonas elmelethez, amennyiben ott eppen az adott maximalis projekciora jellemz}o kulcsszo (azaz az, amivel b}ovtmeny
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eseten eppen most b}ovult a sztring) jelenik meg a maximalis projekcio speci er-jeben.
A (4.19) modell rokona igazabol a (4.13) altalanostott SCFG-nek, es ezert nem
meglep}o, hogy e ket modell egyszerre adja vissza a termeszetes nyelvi szovegek statisztikai
tulajdonsagait. Hogyan ertelmezzuk ugyanis (4.13)-t a (4.19) fenyeben? Tegyuk fel, hogy
a szoveget (4.19) szerint generalom, es kvancsi vagyok, hol, hogyan fordul el}o a mondatszimbolum sztringjenek egyetlen eleme. Ekkor ezen elemet 1-essel helyettestem, es minden
mas helyere 0-t rok. Ebben az esetben (4.19) eppen (4.13)-ba megy at (a b}ovtmeny es a
speci er szerepet cserel, de jelen esetben ez erdektelen). Vagyis a hosszu tavu korrelaciokat
az egesz szovegre globalisan jellemz}o, a mondatszimbolum sztringjeben mar el}ofordulo, es
a speci er-ekre is atorokl}od}o szo eloszlasa adja. Minden mas szo legfeljebb lokalis korrelaciokat okoz.
Vegezetul hadd vessem fel, hogy meg kell vizsgalni azt az esetet, hogy mi tortenik, ha
,,kicsi", ,,veges" a terminalisok halmaza. Vagyis ha egy pont utan, amikor ,,uj" terminalist
akarok bevezetni az n-et tartalmazo szabalyommal, akkor olyan terminalishoz folyamodok,
ami valahol mar korabban, veletlenszer}uen, a jelen el}ofordulastol fuggetlenul, el}ofordult.
Ez egy tisztan veletlen faktort fog behozni a modellbe, es valoszn}uleg ez felel}os peldaul az
abece bet}uinek eloszlasanal meg gyelhet}o exponencialis Zipf-fuggvenyert.
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5. fejezet
O sszefoglalas
Dolgozatomban az rott szovegek statisztikai tulajdonsagaibol nehanyat gyeltem meg,
majd igyekeztem modellezni olyan modon, hogy az nyelveszetileg is minel relevansabb
legyen. Nem tudok arrol, hogy ezzel ilyen modon masok is foglalkoztak volna ezt
megel}oz}oen.
Az rott szovegeket, mint szimbolumsorozatokat vizsgaltam, es ebb}ol a szempont akar
mas szimbolumsorozatokkal, peldaul DNS-szekvenciakkal (kodolo, ill. nem kodolo szakaszokkal), vagy szamtogepes programokkal is osszevethet}ok. A masodik fejezet elejen
bevezettem a C (k) autokorrelacios fuggveny fogalmat, a (2.3) keplet szerint, amely a szimbolumsorozatok jellegere jellemz}o. Eszerint harom tpusu sorozatot kulonboztethetunk
meg: korrelaciomenteset, csupan rovid tavu korrelacioval jellemezhet}ot (exponencialis
C (k)) es hosszu tavu korrelacioval jellemezhet}ot (C (k) hatvanyfuggvennyel kozelthet}o).
A masodik fejezet masodik reszeben a szoveg rovid tavu korrelacioit hasznaltuk fel
a szovegek nyelv es tema szerinti szetvalasztasara. A Damashek-fele vektortertechnika a
fonotaktika, a lexikon es a helyesrasi konvenciok altal meghatarozott korrelaciokra ept.
Korabbi munkaimban (Bro [1998a] es Bro et al. [1998]) bemutatom a DNS-szekvenciakon,
hogy a szekvenciakhoz rendelt vektorok hogyan hasonltanak a korrelaciok gyelmen kvul
hagyasaval kesztett vektorokhoz. Ez a modszer a rovid tavu korrelaciok er}oseget meri.
A rovid tavu korrelaciok modellezesere szolgalnak a Markov-folyamatok. De Czirok
Andras munkai bebizonytottak, hogy nem csupan Chomsky ervei a Syntactic Structuresben, vagy a harmadik fejezetben bemutatott eredmenyek { hosszu tavu korrelaciok lete
{ miatt inadekvat a Markov-folyamatok hasznalata rott szovegek eseten, hanem a Zipffuggveny sem adhato vissza ilyen modon.
A harmadik fejezetben bevezettem az F (l) fuggvenyt, amely exponensenek
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vizsgalata egyenertek}u az autokorrelacios fuggveny vizsgalataval. Ezen eszkoz, valamint
tovabbi eszkozok segtsegevel, amelyekre csupan utaltam a 3.3 fejezetben, ketsegtelenne
valt, hogy a szimbolumszekvenciak egy szeles osztalya { amelyhez az rott szovegek is
tartoznak { nem elhanyagolhato hosszu tavu korrelaciokkal, es egyeb kulonlegessegekkel
jellemezhet}o. Emiatt elkerulhetetlenne valt, hogy a negyedik fejezetben atlepjunk a kornyezetfuggetlen sztochasztikus eszkozok teruletere.
A sztochasztikus kornyezetuggetlen grammatikak (SCFG-k) ismerteteset kovet}oen
felhasznaltam a grammatika parametereit a Zipf-fuggveny el}oalltasahoz szukseges adatok megbecsulesere, majd bevezettem a sztochasztikus veremautomata (SPDA) fogalmat.
Bemutattam, hogy a sztochasztikus veremautomataval letrehozhato olyan szimbolumszekvencia, amely rendelkezik hosszu tavu korrelacioval, es az elmeleti szamtasok jo
osszhangban vannak a szamtogepes modellezessel kapott eredmenyekkel. Vegezetul
tovabbfejlesztettem ezen sztochasztikus kornyezetfuggetlen eszkozoket (veszelyeztetve
ezaltal a kornyezetfuggetlenseguket is), es ly modon nyelveszetileg relevansabb modelleket
kaptunk, amelyek az rott szovegekehez hasonlo exponens}u F (l)-fuggvenyt (azaz autokorrelacios fuggvenyt) es Zipf-fuggvenyt eredmenyeztek.
A nyelveszeti relevancia ezen a ponton az X-vonas elmelethez hasonlo strukturakat
jelent. Az egyszer}useg kedveert, elhagytam a szabad b}ovtmenyeket, ezek szerepenek a
vizsgalata tovabbi kutatasok targyanak kellene lennie. Hasonlokeppen, a kotelez}o b}ovtmenyek es a speci er-pozcio mibenletet sem tisztaztam elmeletileg, gy { az adott pozciok
leten tul {, meglehet}osen ad hoc modon szerepelnek ezek a fogalmak.
De a legproblemasabb pont a nyelveszeti relevancia szemszogeb}ol, az az, hogy globalis
X-bar strukturat felteteleztem az egesz szovegre, azaz egyseges szerkezetet a szoveg
legnagyobb szintjeit}ol kezdve, a mondat legaprobb osszetev}ojeig. (Ez utobbi jelenthet
szavakat, morfemakat, az X-vonas strukturaval rendelkez}o szotagszerkezetbeli fonemakat,
vagy akar a fonologiai jegygeometria elemeit is. A vizsgalat modszeret}ol fugg.) Ezt a
hipotezist, amely nelkul az egesz modellezes elveszti kapcsolatat a nyelvlerassal, az 1.1
fejezetben vetettem fel, es szandekomban van a jov}oben sokkal alaposabban kidolgozni.
Ezen munka eredmenyet}ol az X-vonas struktura pozcioi szerepenek jobb megerteset is
varom, amely feladat, mint rtam, elkerulhetetlen a 4.3 es 4.4 fejezetben lert modellek (az
X-bar fraktalok) magyarazo ertekenek a novelesehez.
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A. Fuggelek
Az SPDA-k es a SCFG-k ekvivalenciaja
E fuggelek celja matematikailag preczebben kidolgozni a sztochasztikus veremautomatak
(SPDA-k) elmeletet. El}oszor is, ismeteljuk meg a 4.2. de nciot:
A.1. De ncio: Sztochasztikus veremautomatanak (Stochastic Push-Down Automaton,
SPDA) nevezzuk a (; A; V; a0 ; v0 ; P ) hatost, ahol:
 veges halmaz a kimen}o abece,
A az allapotok veges halmaza,
V a veges veremabece,
a0 2 A a kezd}o allapot,
v0 2 V a veremfenekjel,
P : (A  V )  (( [ fg)  A  V  ) ! [0; 1] az allapotatmenet-fuggveny, amelyre igaz
az, hogy

8 a 2 A8 v 2 V :

X

s2S;b2A;w2V 

P (a; v; s; b; w) = 1:

A veremautomata m}ukodeset kon guraciok sorozatakent rhatjuk le. A kon guracio
tartalmazza a mar generalt szoveget, az eppen aktualis allapotot, valamint a vermet, mint
egy sztringet a veremabece felett.
A.2. De ncio: A kon guraciok C halmaza rendezett harmasokat tartalmaz:

C :=   A  (v0 V  );
ahol v0V  a V +-nak a v0 -val kezd}od}o elemeit jelenti.
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Az utolso kitetel jelentese az, hogy a verem aljan mindig a veremfenek jelnek kell szerepelnie. A kovetkez}o fogalom, amit de nialunk az, hogy mikor lehetseges ket kon guracio
kozott az atmenet (egy lepesben):
A.3. De ncio: Az atmenet lehetseges a c1 = (1 ; a1 ; w1) 2 C kon guraciobol a
c2 = (2 ; a2; w2) 2 C kon guracioba, ha teljesul:
1. 9s 2 , hogy 2 = 1 s, es
2. 9x; y 2 V  es 9v 2 V , hogy w1 = xv es w2 = xy (ertsd: ezek konkatenacioja).
Ekkor az atmenet valoszn}usege {(c1 ! c2) := P (a1 ; v; s; a2 ; y). 17
Az automata olyan kon guraciok sorozatan halad keresztul, amelyek szomszedos elemei kozott lehetseges az atmenet:
A.4. De ncio: A = (c1; c2; :::; cn) 2 C  kon guracioszekvencia egy levezetesi lancot
alkot, ha lehetseges az atmenet ci-b}ol ci+1-be, 8i = 1; :::; n 1-re.
Ha cn = (; a; w), a levezetesi lanc altal generalt szekvencia (szoveg, szo, mondat):
Gen( ) := . A levezetesi lanc valoszn}usege pedig:

{( ) :=

nY1
i=1

{(ci ! ci+1):

A levezetesi lanc teljes, ha c1 = (; a0 ; v0), es cn = (; aF ; v0 ) alaku.
Vagyis teljes levezetesi lanc eseten a kezd}o allapotbol es ures veremmel indulunk, es
ures veremmel fejezzuk be a m}ukodest. Az ly modon generalt szekvenciakat fogadjuk el
,,helyes" szovegnek (mondatnak, szonak). Ez utobbiak valoszn}usege:
A.5. De ncio: Egy  2  szoveg valoszn}usege:

{[] =

X

2C ; gen( )=
teljes levezetesi lanc

{( ):

A kovetkez}okben megmutatom, hogy a SCFG-k es a SPDA-k ekvivalensek. Mint azt
a 4.1.2 alfejezet vegen informalisan kifejtettem, egy levezetesi fa valoszn}usege valamely
SCFG eseten az alkalmazott ujraro szabalyok valoszn}usegeinek szorzata. A bizonytas
17 A kovetkez}o nehany de nicioban bevezetek kulonboz}o valoszn}usegeket. Engedtessek

meg nekem, hogy a { jelet hasznaljam valamennyire, ahelyett, hogy allandoan szabatosan
de nialjam az ujabb es ujabb valoszn}useg-fuggvenyeket, es ujabb es ujabb jeloleseket
vezessek be rajuk. Az eljaras teljesen automatikus es trivialis.
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ket lepesb}ol all. El}oszor bebizonytom, hogy adott G SCFG-hez adhato olyan A SPDA,
hogy a ket modellbeli levezetesi lancok kozott kolcsonosen egyertelm}u megfeleltetes tehet}o:
azonos szekvenciat generalnak, azonos valoszn}useggel.
 tas: Barmely G sztochasztikus kornyezetuggetlen grammatikahoz letezik
A.1. All
olyan A sztochasztikus veremautomata, hogy 8 2  ket modell szerinti valoszn}usege
egyenl}o, azaz {G [] = {A [].
Bizonytas: Legyen az adott SCFG a 4.1. de ncio szerint (VN ; VT ; S; R; P ). Ekkor
konstrualjuk meg a kovetkez}o SPDA-t: (; A; V; a0 ; v0 ; P 1), ahol  = VT , A = fa0 ; ag es
V = VT [ VN [fv0 g. A P 1 atmenet-valoszn}useg fuggvenyt a kovetkez}okeppen adjuk meg:
P 1 (a0 ; v0; ; a; v0 S ) := 1,
8N 2 VN ; M 2 (VN [ VT ) -re P 1(a; N ; ; a; M ) := P (N ! M ),18
8T 2 VT -re P 1 (a; T ; T; a; ) := 1.
Minden mas helyen P 1 zerus erteket vegyen fel. Most azt akarjuk bebizonytani,
hogy ezen ket sztochasztikus modell ugyan azt a valoszn}useget rendeli barmely  2 
szoveghez.
1. lepes: Ezt ugy fogjuk bebizonytani, hogy el}obb megmutatjuk, az A SPDA barmely
teljes levezetesi lancahoz tartozik egy vele ekvivalens levezetesi fa, azaz legbaloldalibb
levezetesi lanc, a G SCFG-ben, es fordtva. Az ekvivalencian azt ertem, hogy azonos
szoveget general, azonos valoszn}useggel. Ezen segedalltas ket oldalat egyszerre mutatjuk
be, mivel a bizonytas parhuzamos. Meghozza teljes indukcio-szer}uen bizonytjuk be, a
lanc menten.
Az alltas az, hogy a levezetesi lancok { a SCFG eseten a legbaloldalibb levezetesi lanc
{ parhuzamosan haladnak. Azaz barmely lanchoz keszthet}o lanc a masik modellben, ugy
hogy ha a megfelel}o allapotok <  > a G SCFG-ben, es (; a; v0 wv) az A SPDA-ban, akkor
 = vw { ezt nevezzuk mostantol fogva a ket kon guracio, vagy allapot, ekvivalenciajanak
{, es az eddig vezet}o levezetesi reszlancok valoszn}usege egyenl}o.
A ,,teljes indukcio" indtasa: az A SPDA a (; a0 ; v0 ) kon guracioval indul, amely 1
valoszn}useggel a (; a; v0 S ) allapotba megy at. Tehat eddig a lanc valoszn}usege {A = 1.
Ez ekvivalens a G SCFG levezetesi lancainak els}o elemevel, < S >-sel, amely szinten 1
valoszn}useg}u lancot kepvisel.
Tegyuk fel, hogy a G egyik reszlancahoz kesztettunk mar egy olyan reszlancot A-ban,
amely azonos p valoszn}usseg}u. A reszlancok vegkon guracioi <  >, illetve (; a; v0 wv),
es teljesul  = vw.
Ekkor ket lehet}osegunk van: ha v nemterminalis, akkor ez a legbaloldalibb eleme a
G-beli levezetesi lancnak, vagyis ezt fogja atrni a kovetkez}o lepes egy v ! M ujraro
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szaballyal, amelynek a valoszn}usege P (v ! M ). A kovetkez}o lepessel b}ovtett lanc
valoszn}usege gy pP (v ! M ). Ennek megfelel}oen, az altalunk konstrualt A-beli lanchoz,
amelynek az utolso eleme (; a; v0 wv), mi a (; a; v0 wM ) elemet f}uzzuk hozza. Eme lepes
valoszn}usege P 1(a; v; ; a; M ) = P (v ! M ), vagyis az A-beli b}ovtett lanc valoszn}usege
szinten pP (v ! M ). A kon guraciok is ekvivalensek, hiszen a G-beli lanc uj eleme a
-beli v ujrarasa utan Mw, ami ekvivalens az A-beli lanc uj kon guraciojaval. Tehat a
G-beli lanc kovetkez}o elemehez is generaltunk egy vele ekvivalens es azonos valoszn}useg}u
kon guraciot egy A-beli lancban.
A masik lehet}oseg az, ha v terminalis. Ekkor a G-beli lancban nem haladunk el}ore,
hanem csak az A-beli lancot folytatjuk egy 1 valoszn}useg}u atmenettel: a (; a; v0 wv)
kon guraciobol a (v; a; v0 w) kon fguracioba megyunk at, mivel P 1(a; v; v; a; ) := 1
terminalis v-re. A  = vw ekvivalencia-feltetel tovabbra is teljesul, csak v-t ,,csoportostottuk at", es a valoszn}usegek egyenl}osege is megmaradt, mindket lanc p valoszn}useg}u
tovabbra is. Ha w nem ures sztring, most w utolso eleme veszi at v szerepet, es lehet vagy
terminalis, vagy nemterminalis, es tovabb lephetunk a teljes indukcio kovetkez}o fokara.
Ha pedig w ures sztring, a G-beli lanc vegere ertunk, a verem kiuresedese miatt leall
a generalas. De hasonloan, ez azt jelenti, hogy az A-beli lanc is csupa terminalisbol all,
vagyis a G-beli lanc is a vegere ert. O sszefoglalva: mindket lanc ugyan azt a sztringet
generalta, v-t, es azonos p valoszn}useggel.
A gondolatmenet megfordthato: ha adott egy A-beli reszlanc, hozza keszthet}o ugyan
ezzel az eljarassal egy ekvivalens G-beli lanc. Lattuk, hogy a ket lanc egyenl}o { 1 {
valoszn}useg}u, ekvivalens { S { kon guraciokkal indul. Ha pedig adott mar egy G-beli
reszlanc, ami egyenl}o valoszn}useg}u es ekvivalens vegallapotu az A-beli reszlanccal, akkor
a fenti modon { v terminalis vagy nemterminalis voltatol fugg}oen { keszthet}o el a G-beli
lanc kovetkez}o eleme. (Konkretan, ha v terminalis, akkor a G-beli lanc kovetkez}o eleme
azonos a jelenlegivel.)
2. lepes: Eddig belattuk, hogy az A es a G teljes levezetesi lancai kozott kolcsonosen
egyertelm}u megfeleltetest, bijekciot letesthetunk, ugy hogy a megfelel}o lancok ugyan azt a
 2  szekvenciat generaljak, azonos valoszn}useggel. A SCFG-k legbaloldalibb levezetesi
lancai ekvivalensek a levezetesi fakkal.
Ezek utan konnyen belathato, hogy adott  2  szoveg {A [] valoszn}usege az A
SPDA-ban egyenl}o a G-beli {G[] valoszn}useggel. Ugyanis {A[] az A-beli, -t generalo
teljes levezetesi lancok valoszn}usegeinek az osszege. De ezen lancok G-beli megfelel}oi
lesznek azok, es csak azok a G-beli levezetesi fak, amelyek -t generaljak. Vagyis a G-beli,
-hoz tartozo levezetesi fak valoszn}usegeinek az osszege, amely adja {G[]-t, egyenl}o lesz
az A-beli levezetesek valoszn}usegeinek az osszegevel, {A []-val. Q.e.d.
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Az el}oz}o alltas megfordtasakent, a kovetkez}okben be kellene latnunk, hogy minden sztochasztikus veremautomatahoz is talalhato vele egyenl}o valoszn}useggel generalo
sztochasztikus kornyezetfuggetlen grammatika. De ezt egyel}ore nem sikerult belatnom,
tovabbi munkat igenyel.
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B. Fuggelek
Pelda veletlen bolyongoval generalt szekvenciara
Az alabbi szekvenciat a 4.2 fejezetben lert, modostott veletlen bolyongoval generaltam,
p = q = 0; 5 mellett. Jol meg gyelhet}o, hogy az origobol indtott bolyongo { ezert kezd}odik
egyessel a szekvencia { tetsz}olegesen sokaig lehet tavol az origotol, majd visszater. Ezert
tetsz}olegesen nagy ,,uregek" keletkezhetnek az egyesek kozott.
1000011111000000000000000011000000000000110001100000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001111010000111000000001101101111000010110010000000000
0000000000000000000000000000000000000000001111010000000000000000000000000
0100100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001111001011000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001110000000000000001110000000000000000000000000000000
0000011110010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000101000000000000000000000000000000000000001010110100010001000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000100000001111001101000011100000000000000000000000000000000
0011001100001110000110111100100000000000000000000000000000001000011101110
1111000000000000011110000010100000000000000000000000000000110110000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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