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1. Kurzusleírás:
A kurzus célja a hallgatókat bevezetni az Optimalitáselmélet (OT, Prince és Smolensky, 1993
/ 2004) néhány formális kérdésébe, úgymint a modell formális megfogalmazásába, a lehetséges implementációiba, a tanulhatósági problémákba és a sztochasztikus kiterjesztésekbe. A
félév során lehetőség lesz néhány OT-vel kapcsolatos szoftver megismerésére is. A pontos
tanmenetet a hallgatók érdeklődése és háttértudása határozza majd meg. Az óra célközönsége
a formális nyelvészet iránt érdeklődő nyelvészek és számítógépes nyelvészek.
2. Előfeltételek:
Jó szándékú hozzáállás a formális és matematikai objektumokhoz (számok, függvények,
algoritmusok,…) és a számítógép nem-felhasználó szintű használatához. Erősen ajánlott
minimálisan egy félévnyi OT-s tapasztalat (nem feltétlenül fonológiában), de ez
helyettesíthető erősebb matematikai előképzettséggel is.
3. Témajavaslat:
Az alábbi tematika rugalmasan alakítható a diákok érdeklődéséhez és háttértudásához. Egyegy témát tárgyalhatunk részletesebben is, másokat csak felületesen. Heterogén hallgatóság
esetén beiktatható néhány olyan pótóra, amelyben a csoport egyik részének elmagyarázom a
csoport másik része által már ismert, szükséges matematikai vagy egyéb háttérismereteket. 1
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Szoftver: OT-Soft (Hayes, Tesar, Zuraw); Boersma; SA-OT demonstrációs oldal
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4. Követelmények, jegyszerzés:
A követelmények rendszere és a jegyszerzés feltételei függenének a diákok háttértudásától.
Lehet, hogy mindenkinek kell majd egy-két cikket prezentálnia (habár főleg én ismertetném
az egyes elméleteket a cikkek alapján), és / vagy házi feladatokat kellene megoldania.
(például a megismert szoftverek segítségével). Az órai jelenlét és aktivitás mindenképp elvárt.
Elsősorban viszont egy tartalmas, kreatív szemináriumi dolgozatot kérek a diákoktól a
vizsgaidőszakban. Ajánlott téma: egy konkrét nyelvészeti modell implementációja valamelyik
tanult modellben, lehetőleg valamelyik megismert számítógépes program felhasználásával.
Aki a félév során rájön, hogy mégiscsak irtózik a számítógéptől (v.ö. az előfeltételekkel), az
írhat például egy elméleti esszét néhány cikk alapján is.
5. Számítógépigény:
Jó lenne, ha a gyakorlati órákat olyan helyen tarthatnánk, ahol a diákok kipróbálhatnák a
megismerendő szoftvereket, miután azok lettek oda telepítve. Ezeket elvileg maguk is tudják
telepíteni a saját gépeikre. Azaz: az OT-Soft Windows-t igényel; az FSA Tools telepíthető
Linux alá, és elvileg Windows alá is; az SA-OT demo pedig vagy Internet-elérést igényel,
vagy telepíthető olyan gépre, amelyen fut php.

