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Bevezetés

Az internet szerves részét képezi mindennapjainknak: híreket olvasunk, zenét hallgatunk,

ápoljuk a kapcsolatainkat rajta keresztül. Mivel a fórumok, közösségi hálók és weboldalak

a világ minden részér®l elérhet®ek, ezért lebontják a �zikai korlátokat az emberek közti

kommunikációban. Ezáltal új dolgokkal, új emberekkel ismerkedhetünk meg, amelyek

formálják a gondolkodásmódunkat.

A Web folyamatos változásával, növekedésével párhuzamosan a tudomány és technika

is fejl®dik. Egyre ki�nomultabb és pontosabb mér®eszközöket hoznak létre, így részlete-

sebben meg�gyelhetjük a minket körülvev® világot. Emellett a számítógépes szimulációk

fontos szerepet kapnak az elméleti modellek megalkotásában, illetve a kísérleti eredmények

ellen®rzése és kiértékelése során.

Ezen folyamatok hatására a rendelkezésre álló adatok mennyisége rövid id® alatt

sokszorosára n®tt, amelynek tárolása és feldolgozása komoly kihívások elé állította a

mérnököket és a kutatókat. A relációs adatbázisok mellett újfajta adattárolási modellek

és módszerek alakultak ki a probléma kezelésére. Ezek egy része korlátozza az elérhet®

m¶veleteket a hatékonyság növelése érdekében, mások egy-egy adatszerkezetre összpon-

tosítanak, mint például a félig strukturált dokumentumok vagy a gráfok tárolása kifej-

lesztett speciális adatbázisok.

A dolgozatban az adatgráfokat vizsgálom különböz® szempontok szerint. Ezek olyan

irányított, címkézett gráfok, amelyek csúcsai fogalmakat, objektumokat reprezentálnak,

az élek pedig a köztük lév® kapcsolatokat írják le. A téziseim három tématerület köré

csoportosulnak, melyek mindegyike más néz®pontból közelíti meg az adatgráfokat.

Az els® témakör középpontjában a Szemantikus Web technológiái állnak, melyek célja,

hogy összekapcsolják a Weben elérhet® adatokat. Ehhez létrehoztak egy keretrendszert,

amely lehet®vé teszi többféle forrásból származó heterogén adatok összekapcsolását és a

világról szerzett tudásunk leírását. A keretrendszerben megadott adathalmazok ábrázol-

hatók irányított, címkézett gráfként, vagyis tárolhatók adatgráfként. Lekérdezésükhöz

kidolgoztak egy deklaratív, mintaillesztésen alapuló nyelvet a SPARQL-t.

Ezzel kapcsolatban azt vizsgálom, hogyan lehet kiaknázni a vizualizáció nyúj-

totta el®nyöket az adathalmazok megértéséhez, jellemzéséhez. Megmutatom, milyen

lehet®ségeket és kihívásokat rejt magában a keretrendszer szerkezete az adatok megje-

lenítése alkalmával. Valamint áttekintem a vizuális nyelvek és vizuális lekérdez® rendsze-

rek el®nyeit és hátrányait a szöveges párjukhoz képest.

A második témakörben a szemantikus párosítási feladattal foglalkozok, amely során
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különböz® elemek közül kell kiválasztanunk a leginkább összeill®ket. A dolgozatban pá-

rosítási függvényeket ismertetek, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy mennyire illenek

össze az elemek egymással. A függvények de�níciójához felhasználom a Szemantikus

Webnek egy további épít®elemét, az ontológiákat. Ezek egyrészt szókészletet nyújtanak

egy-egy terület fontosabb fogalmainak a leírására, másrészt hierarchiába, csoportokba

rendezik a fogalmakat. Az ontológiák leírhatók a fentebb említett keretrendszerben, és

így reprezentálhatók gráfokkal. A párosítási függvények között valószín¶ségi modelleken

alapuló megoldásokat is láthatunk.

A harmadik terület a szociális hálózatok vizsgálatához kapcsolódik, amely által job-

ban megérthetjük a társadalmunk felépítését, az emberek viselkedését. A dolgozat-

ban a hálózatok befolyásos csúcshalmazait keresem, amelyeken keresztül a hálózatnak

a lehet® legnagyobb része elérhet®, befolyásolható. A legbefolyásosabb csúcshalmazok

megtalálására mutatok be mohó algoritmusokat. Valamint ismertetek egy b®vítményt a

RapidMiner adatbányász szoftverhez, melynek segítségével hálózatelemz® algoritmusokat

használhatunk fel adatbányász feladatok megoldásának részeként. Továbbá láthatjuk,

hogyan adaptálhatók a Szemantikus Web technológiái a szociális hálózatok elemzésére.

Tézisek

1 Vizualizáció és a Szemantikus Web

A Szemantikus Web [1] célja, hogy összekapcsolja a Weben elérhet® adatokat megalkotva

ezáltal az adatok hálóját. A cél elérésének érdekében különféle technológiát dolgoztak

ki. A Resource Description Framework (röviden RDF) egy er®forrás leíró keretrendszer,

melyben az adatokat (alany, állítmány, tárgy) illetve (alany, tulajdonság, érték) formában

írhatjuk le. A szókészletek és ontológiák segítségével egy-egy terület fontosabb fogalmait

gy¶jthetjük össze, osztályokba rendezhetjük és kapcsolatokat de�niálhatunk közöttük. A

SPARQL egy deklaratív lekérdez®nyelv az RDF-ben tárolt adatok lekérdezéséhez.

Az RDF hármasok szerkezetüknél fogva reprezentálhatók irányított címkézett élekkel,

ahol az alany és a tárgy az él kezd®- és végpontja, az állítmány az élcímke. Ekkor az RDF

adathalmazok irányított címkézett gráfot alkotnak.

Tézis 1.1 ([12]). Bevezettünk egy csúcsszimuláció relációt, ami alapján csúcsösszevonási

szabályokat de�niáltunk az RDF hármasokból képzett gráfon. Ezek felhasználásával úgy

egyszer¶síthetjük a gráfot, hogy az el®re kijelölt állítmányokhoz tartozó élekb®l felépül®

struktúrát meg®rizzük, azonban a kapcsolódó csúcsoknak csak a számosságát tartjuk meg.
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Ezáltal különböz® szempontok szerint vizsgálhatjuk az adathalmazokat, illetve az egyszer¶-

sített gráfokat meg is jeleníthetjük. A kísérleti eredményeink az mutatták, hogy a módszer

segít felfedezni az adathalmazok hiányosságait és hibáit.

A tézishez kapcsolódó eredmények közül a csúcsszimuláció kidolgozásban vállaltam

dönt® szerepet, az elosztott számítási modellen való technikai megvalósítás f®ként társ-

szerz®im érdeme.

Az RDF keretrendszer és a SPARQL lekérdez®nyelv vizualizációs lehet®ségeit vizs-

gálva egy mobil alkalmazás prototípuson keresztül bemutattuk, hogyan lehet személyre

szabott tartalmat generálni SPARQL lekérdezések átírásával. A prototípusban a fel-

használókhoz táblázatos nézeteket rendelhetünk, amelyek egy-egy témakörhöz tartozó

adathalmaz böngészését teszik lehet®vé. A táblázat soraiban megjelen® egyedeket

SPARQL lekérdezéssel jelölhetjük ki, az oszlopokban az egyedek tulajdonságai szere-

pelnek. Egy sor kiválasztásának hatására az adott egyed részletes nézete tölt®dik be,

amely tartalmát az eredeti lekérdezés kib®vítésének eredményeként kapjuk. A b®vítés

során a részletes nézetben de�niált attribútumokból OPTIONAL blokkokat generálunk a

lekérdezéshez. Továbbá, lehet®ség van sz¶r®ket rendelni a táblázatos nézet oszlopaihoz,

melyek FILTER-ekké alakulnak át a sz¶rés során.

Mint említettem, a SPARQL egy deklaratív nyelv, melyben a lekérdezések

mintaillesztésen alapulnak, ahol a mintákat az RDF hármasokhoz hasonló formában ad-

hatjuk meg, azonban a hármasok bármely pozícióján szerepelhetnek változók. A minták

lehetnek kötelez®en vagy opcionálisan (OPTIONAL) illeszked®k. A lekérdezés ered-

ményeként az adathalmaz illeszked® elemeit kapjuk változóhelyettesítések formájában,

melyekre további sz¶r®kifejezéseket alkalmazhatunk (FILTER). A minták az RDF hárma-

sokkal analóg módon reprezentálhatók irányított címkézett gráfokként. Ezek jellemz®en

kis méret¶ek, így könnyedén ábrázolhatók.

Tézis 1.2 ([11, 4]). Összegy¶jtöttem a vizuális nyelvek el®nyeit és hátrányait a szöveges

nyelvekhez képest. A VisualQuery prototípuson keresztül bemutattam, milyen szerkesztés

közbeni ellen®rzéseket lehet beépíteni egy SPARQL-hez készített vizuális lekérdezés szer-

keszt® alkalmazásba a szintaktikai hibák megel®zésének érdekében. Valamint összehasonlí-

tottam a SPARQL-hez kifejlesztett vizuális lekérdez®nyelveket.
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2 Szemantikus párosítás1

A párosítási feladat során különböz® elemek közül kell megtalálnunk a leginkább összeil-

l®ket. Az elemeket a tulajdonságaikból képzett pro�lokkal írjuk le, és párosításkor a közös

pontokat keressük. Ha a tulajdonságokat egy el®re adott (félig)strukturált fogalomhal-

mazból választjuk, akkor beszélünk szemantikus párosításról.

A feladatnak a társkeres®kt®l az internetes termékkeres®kig többféle felhasználási

területe létezik, a dolgozatban az emberi er®források kezelésére összpontosítottam, adott

álláshirdetéshez kerestem a legalkalmasabb jelentkez®ket. A megfelel® párosítási függvény

kiválasztása után a legalkalmasabb jelentkez®k egyszer¶ maximumkereséssel megadhatók.

A párosítási függvények megadására halmazalapú és valószín¶ségi modelleket fel-

használó megközelítéseket dolgoztunk ki. A halmazalapú megközelítésnél a tökéletes

párosításból [10] indultunk ki, amely az álláshirdetés és a jelentkez® pro�ljának közös

elemeinek a számát normálja a hirdetés pro�ljának a számosságával.

Tézis 2.1 ([9, 13]). A tökéletes párosítás szelektivitásának növelésének érdekében

kiegészít® információt juttattunk a rendszerbe, a tulajdonsághalmaz strukturálásával.

Terület speci�kus ontológiák tartalmazási axiómáit felhasználva hálóba rendeztük a tu-

lajdonságokat. A pro�lokból �ltereket generáltunk, amely során kiegészítettük a pro�lokat

olyan tulajdonságokkal, amelyek az ontológia szerint általánosabbak a pro�lban szerepl®k-

nél. Az így kapott �lterekre alkalmazható maradt a tökéletes párosítás.

Ezt követ®en további információval egészítettük ki a rendszert, súlyozott extra éleket

adtunk a hálóhoz. Az extra élek köröket eredményezhetnek a hálóban, ezért irányított

grá�al modelleztük a kialakult tulajdonsághalmazt. Az eredeti és az extra éleket �gyelembe

véve fuzzy �ltereket [8] generáltunk a pro�lokból, és kiterjesztettük a tökéletes párosítást

fuzzy halmazokra.

Tézis 2.2 ([13]). Az extra élek tekinthet®k egyfajta feltételes valószín¶ségekként a tu-

lajdonságok között, ekkor a párosítási függvényeket megadhatjuk valószín¶ségi modellek

[15] felhasználásával. Bemutattuk hogyan lehet a csúcsokat valószín¶ségi eseményekké,

az éleket valószín¶ségi állításokká lefordítani. Az eseményeken diszkrét valószín¶ségi mo-

delleket de�niáltunk, amelyekre a valószín¶ségi állítások korlátokat jelöltek ki. Majd a

korlátokból egy maximum entrópia problémát konstruáltunk, és a pro�lokat valószín¶ségi

1The research reported in this section has been supported by the Austrian Ministry for Transport,

Innovation and Technology, the Federal Ministry of Science, Research and Economy, and the Province of

Upper Austria in the frame of the COMET center SCCH.

A fejezet az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és a Software Competence Center Hagenberg

közötti együttm¶ködés eredményeként jött létre.
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eseményekké transzformáltuk. Az álláshirdetésb®l és a jelentkezésb®l egy valószín¶ségi

kérdést fogalmaztunk meg, amely megadja, hogy mekkora a valószín¶sége a hirdetéshez

rendelt esemény teljesülésének, ha tudjuk, hogy a jelentkezéshez rendelt esemény teljesül.

A valószín¶ségi kérdés eredményét választottuk a párosítási függvény értékének, ami a

maximum entrópia probléma megoldásaként kapott modell segítségével számolható ki.

A bemutatott párosítási függvények összehasonlítása során arra jutottunk, hogy az

egyes párosítási függvények eltér® értékeket adhatnak, és különböz® sorrendbe rendezhetik

a jelentkez®ket. Ezért a konkrét feladattól függ, hogy melyik függvény adja a legjobb

eredményt.

A párosítási függvények kidolgozása és összehasonlítása során Sali Attila tanácsait

követtem.

3 Szociális hálózatok vizsgálata

Mára az online szociális hálózatok szerves részét képezik mindennapjainknak: képeket,

videókat oszthatunk meg, gondolatokat cserélhetünk, ismerkedhetünk, ápolhatjuk kap-

csolatainkat ezeken keresztül. Vizsgálatukkal jobban megérthetjük a társadalmunk

felépítését, az emberek viselkedését.

A dolgozatban a szociális hálózatok fontos csúcsait kerestem. A csúcsok fontosságát

különböz® szempontok alapján mérhetjük, jelen esetben a befolyásolási képességre

fókuszáltam. Vagyis azok a csúcsok tekinthet®k fontosnak, amelyeken keresztül a hálózat

lehet® legnagyobb része befolyásolható.

A befolyásmaximalizálási feladat [5] célja, hogy kiválasszunk egy rögzített méret¶

csúcshalmazt, amelynek a befolyása maximális az azonos számosságú csúcshalmazok

között. A befolyás terjedését diszkrét lépések sorozatával szimuláljuk az Independent

Cascade modell szerint, és egy csúcshalmaz befolyása a befolyásolt csúcsok számának felel

meg. A feladatról kiderült, hogy NP-nehéz, ezért közelít® algoritmusokat fejlesztettek ki

a megoldására.

A NewGreedy [3] egy mohó algoritmus, amely egy üres csúcshalmazból indul, majd

minden iterációban kiválasztja azt a csúcsot, amely a legnagyobb mértékben növeli az

el®z® iterációkban kiválasztott csúcsokból képzett csúcshalmaz befolyását. Az eljárás

bizonyíthatóan legfeljebb (1− 1/e)-szer rosszabb eredményt ad az optimumnál.

Tézis 3.1 ([7]). Bemutattuk a NewGreedy-nek egy módosított változatát, amely a relációs

adatbázisok világából ismert Selinger-féle optimalizáción [16] alapul, ezért SelingerGreedy-

nek neveztük el. Ennek az a lényege, hogy a lokálisan legjobb megoldás mellet számon
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tartjuk a második, harmadik, b-edik legjobb megoldást is minden iterációban. Ezáltal

növeljük ugyan a keresési teret, de elkerülhetjük a lokális széls®értékeket. A kísérleti ered-

ményeink azt mutatták, hogy a tizenöt legjobb jelölthalmaznak közel azonos a befolyása a

NewGreedy eredményének befolyásával. Ez alapján arra következtettünk, hogy a gyakorlat-

ban NewGreedy jobban megközelíti az optimális megoldást mint az elméleti (1−1/e) faktor.

Úgy sejtjük, hogy az algoritmus az egyes iterációk során több, közel azonos tulajdonságú

csúcs közül választhat, és a konkrét választás nincs jelent®s hatással a végeredményre.

Ebb®l következik, hogy a SelingerGreedy által visszaadott legjobb halmazok ugyanolyan jól

használhatóak, mit a NewGreedy eredménye.

A NewGreedy futási idejének csökkentésére dolgozták ki a Community-based Greedy

Algorithm-t (röviden CGA-t) [17], amely azon a feltételezésen alapul, hogy a hálózatok

kisebb közösségekre tagolódnak, és egy csúcs befolyása a közösségén belül közelíti az

egész hálóra vetített befolyását. Ezért els® lépésben detektálják a hálózat közösségeit,

majd azok legbefolyásosabb elemei közül válogatják ki a megfelel® csúcsokat.

Tézis 3.2 ([14]). A CGA-t módosítottuk, kicseréltük a közösségdetektáló megoldását a

Louvain-eljárásra [2], amely egy modularitást optimalizáló agglomerativ eljárás. Az így

kapott algoritmust LouvainGreedy-nek neveztük. A kísérleti eredményeink azt mutatták,

hogy bizonyos esetekben a LouvainGreedy akár tízszer gyorsabb mint a NewGreedy és

háromszor gyorsabb mint a CGA, és a jelölthalmaz befolyása kevesebb mint három száza-

lékkal romlik. Ennek az eltér® közösségek az okai. Ugyanis az algoritmus során nem

vesszük �gyelembe a közösségek közti éleket, ami hatással van a pontosságra. A befolyásos

csúcsok kiválasztásának ideje pedig a közösségek méretét®l függ.

A hálózatok elemzése összeköthet® a felhasználók által generált és megosztott tar-

talmak vizsgálatával, ezáltal teljesebb képet kaphatunk a felhasználókról magukról és a

kapcsolataikról, ismer®seikr®l is.

Tézis 3.3 ([6]). A RapidMiner adatbányász szoftverhez készítettünk egy b®vítményt,

amely a szociális hálózatok elemzéséhez fontos gráf- és csúcsjellemz®ket számító algorit-

musokat tartalmaz. A b®vítmény segítségével felhasználhatjuk ezeket az algoritmusokat

komplex adatbányászati feladat megoldása során. Szemléltetésül a legbefolyásosabb Twit-

ter felhasználók üzeneteinek érzelmi töltetét vizsgáltuk.

A SelingerGreedy és a LouvainGreedy algoritmusok vizsgálatában és integrációjában, a

bemutatott példa elkészítésében, valamint a mérések elvégzésben vállaltam dönt® szerepet.
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Végül az dolgozat keretbe foglalásának céljából az irodalmat áttekintve összegy¶jtöt-

tem, hogyan lehet felhasználni a Szemantikus Web technológiákat a szociális hálózatok

elemzése során felmerül® gyakori problémák megoldására.
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