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1. fejezet

Bevezetés

Az elmúlt évtizedben a Web nagy átalakuláson ment keresztül, amely komoly kihívások

elé állította a kutatókat és a mérnököket. A 2000-es évek elején megjelentek az interaktív

weboldalak és el®térbe kerültek a felhasználók által generált tartalmak. Kezdetben fóru-

mokra írt szöveges bejegyzések és saját készítés¶ blogok jelentették ezeket a tartalmakat.

Majd egyre nagyobb szerepet kaptak az egyéb formátumok is, köztük a képek, videók és

hanganyagok.

Mára az internet szerves részét képezi mindennapjainknak: híreket olvashatunk, �lme-

ket nézhetünk, zenét hallgathatunk ezen keresztül. Online szociális hálózatok segítségével

tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal, ismer®seinkkel. Gondolatokat cserélhetünk, ké-

peket és videókat osztunk meg egymással. Mivel az oldalak a világ minden pontjáról

elérhet®ek, ezért lebontják a �zikai korlátokat a kommunikációban. Ezáltal új emberekkel

találkozhatunk, új dolgokkal ismerkedhetünk meg, amelyek megváltoztatják a gondolko-

dásmódunkat.

A Web átalakulásával párhuzamosan a tudomány és a technika is fejl®dött. Újabb,

ki�nomultabb és pontosabb mér®eszközöket hoztak létre, amelyekkel minden eddiginél

részletesebben meg�gyelhetjük a minket körülvev® világot. Emellett fontos szerepet kap-

tak a számítógépes szimulációk a �zikai jelenségek vizsgálatában: az elméleti modellek

megalkotásában, valamint a kísérleti eredmények ellen®rzése és �nomítása során.

Ám ezen folyamatok miatt az elérhet® adatok mennyisége rövid id® alatt a sokszo-

rosára n®tt, amelyeknek mind a tárolása mind a feldolgozása komoly problémát jelent.

Eleinte a hardverek fejlesztésével próbálták orvosolni a kialakult helyzetet, azonban ez-

zel a módszerrel nem tudtak lépést tartani az adatmennyiség folyamatos növekedésével.

Ezért újfajta adat- ás számítási modelleket dolgoztak ki, amelyek képesek egyszerre több

gépen, elosztva m¶ködni, és jól skálázódnak a gépek számának növelésével.

Az 1980-as évek óta szinte egyeduralkodóvá vált relációs technológia mellet megjelentek

1



2 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

az úgynevezett NoSQL adatbázisok. Ezek közös jellemz®je, hogy az SQL lekérdezésekt®l

eltér® m¶veleteket (is) támogatnak. A m¶veletek gyakran elemi szintre egyszer¶södnek

a hatékonyság el®segítésének érdekében, például egy adott kulcshoz tartozó érték kinye-

rése. Vannak olyan rendszerek, amelyek egy-egy területre specializálódtak, és az ahhoz

szükséges operációkra optimalizálnak, mint a dokumentumok tartalma szerinti keresés,

vagy a gráfokhoz kapcsolódó lekérdezések. A rendszereket az adatmodelljük és a támo-

gatott m¶veletek alapján négy csoportba szokták osztani, vannak a kulcs-érték tárolók, a

dokumentumtárolók, az oszloptárolók és a gráftárolók. Mind a négy csoporthoz számos

megvalósítás tartozik.

A doktori értekezésemben bemutatott eredmények három nagyobb tématerület köré

csoportosíthatók, amelyek mindegyike kapcsolódik a gráftárolók adatmodelljéhez, az adat-

gráfokhoz. Az adatgráfokban ténylegesen csúcsok és élek formájában tároljuk az adatot,

így egyszer¶en és gyorsan kinyerhetünk komplex hierarchikus struktúrákat. Szemben a

relációs modellel, ahol külön táblázatokban kell tárolnunk az éleket, amelyek feldolgozása

nehézkessé és id®igényessé válik emiatt.

Az els® terület középpontjában a vizualizáció és a Szemantikus Web technológiái áll-

nak. A Szemantikus Web célja, hogy összekapcsolja a Weben elérhet® adatokat meg-

alkotva ezáltal az adatok hálóját. Ennek eléréséhez biztosít egy keretrendszert, amely

lehet®vé teszi a heterogén forrásból származó információk összekapcsolását és a valós vi-

lágról szerzett tudásunk leírását. Az ily módon megadott adathalmazok ábrázolhatóak

irányított, címkézett gráfként, vagyis tárolhatóak adatgráfokként. A keretrendszerhez

tartozik továbbá egy deklaratív, mintaillesztésen alapuló lekérdez®nyelv az adathalmazok

lekérdezésére.

A területhez kapcsolódóan azt vizsgálom, hogy milyen lehet®ségeink vannak a Sze-

mantikus Web technológiáival leírt adathalmazok jellemzésére. Külön elemzem a gráfként

történ® vizualizáció el®nyeit és hátrányait, valamint bemutatok egy eljárást a gráfok egy-

szer¶sítésére, illetve bizonyos részeiknek a kiragadására. Majd ismertetek egy módszert,

amellyel személyre szabott tartalmat generálhatunk lekérdezésátírással, és áttekintjük,

hogy milyen lehet®ségeket és kihívásokat rejt a keretrendszer szerkezete adott objektu-

mok megjelenítése során. Végül az adathalmazok hozzáférési módjait taglalom, kiemelve

a vizuális lekérdezésszerkeszt® rendszereket, amelyekre konkrét példákat láthatunk.

A második téma a szemantikus párosítás, amely során különböz® elemek közül kell

megtalálni a leginkább összeill®ket. Az elemeket a tulajdonságaikból képzett pro�lokkal

jellemezzük. A tulajdonságokat el®re adott fogalomhalmazból választjuk. A párosítási

feladatot az emberi er®források területér®l származó példán vizsgálom, vagyis álláshirde-
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tésekhez keresem a legmegfelel®bb jelölteket.

Ebben a témakörben különféle párosítási függvényeket fogok bemutatni a (fuzzy) hal-

mazok összehasonlításától kezdve a diszkrét valószín¶ségi modellek alkalmazásáig. A

függvények eredményeinek �nomítására kiegészít® információkat juttatunk a rendszerbe,

strukturáljuk a fogalomhalmazt. Ennek során felhasználjuk a Szemantikus Webnek egy

további technológiáját, az ontológiákat. Ezek egyrészt szókészletet biztosítanak egy cél-

terület fogalmaihoz, másrészt kapcsolatokat fejezhetünk ki velük a fogalmak között. Va-

lamint irányított súlyozott gráfokkal reprezentálható módszereket is elemezni fogok.

Ahogy említettem az internet szerves részét képezi mindennapjainknak beleértve az

emberek közti interakciókat, kapcsolatokat. Emiatt az online szociális hálózatok tanul-

mányozásával jobban megérthetjük az emberi viselkedést, és a társadalmunk felépítését.

A harmadik témában ezeknek a hálózatoknak a fontos csúcsait keresem els®sorban a be-

folyásmaximalizálás szempontjából. Vagyis olyan csúcsok lesznek fontosak, amelyek a

hálózat lehet® legtöbb tagját képesek befolyásolni.

Mivel a hálózatok mérete egyre inkább növekszik, ezért hatékony módszerre van szük-

ség az elemzésükhöz. A dolgozatomban olyan eljárásokat fogok ismertetni, amelyek ja-

vítani hivatottak a jelenleg létez® közelít® algoritmusokat, amelyek a hálózatok legbefo-

lyásosabb csúcsait keresik. Mind a futási id® mind a közelítés pontosságának javítására

kitérek.

Ezt követ®en bemutatok egy b®vítményt, amely lehet®vé teszi a hálózat elemz® al-

goritmusok felhasználását adatbányászati feladatok megoldása során. Végül látni fogjuk,

hogyan alkalmazhatóak a Szemantikus Web technológiái a szociális hálózatok elemzésének

el®segítésére.
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2. fejezet

Elméleti áttekintés

Ebben a fejezetben áttekintem a dolgozatban bemutatott eredmények megértéséhez szük-

séges fogalmak elméleti hátterét.

2.1. Szemantikus Web

A Szemantikus Web [10] célja, hogy összekösse az interneten elérhet® adatokat a számí-

tógépek által értelmezhet® és feldolgozható módon, megteremtve így a �web of data�-t,

vagyis az adatok hálóját. Ezáltal nem csak magukat a weboldalakat lehet összelinkelni

egymással, hanem a weboldalakon elérhet® tartalmakat is. Ehhez különféle komponense-

ket dolgoztak ki, melyek kapcsolatát a 2.1. ábra szemlélteti.

A valós világ objektumait Uniform Resource Identi�er -ekkel (röviden URI), vagy In-

ternationalized Resource Identi�er -ekkel (IRI) azonosítjuk. Az objektumokról szerzett

tudásunkat egyszer¶ állítások formájában írhatjuk le a Resource Description Framework -

ben (RDF), amelynek többféle szerializációs formátuma létezik, többek között a széles

körben elterjedt, számítógépek által feldolgozható EXtensible Markup Language-et (XML)

is támogatja. Az objektumokat osztályokba és taxonómiákba rendezhetjük metaállítások

segítségével, melyek részleteit például a Resource Description Framework Schema (RDFS)

modellben gy¶jtötték össze. Az objektumok és az osztályok közötti kapcsolatok leírására

alkalmas a Web Ontology Language (OWL). Logikai következtetési szabályok megadására

szolgál a Rule Interchange Format (RIF) és a Semantic Web Rule Language (SWRL).

Az ily módon leírt és/vagy kikövetkeztetett tudásbázist kérdezhetjük le a SPARQL le-

kérdez®nyelv segítségével. Ezenkívül, ahogy az ábra tetején láthatjuk, szükség lenne az

adatforrások megbízhatóságának jellemzését lehet®vé tev®, illetve az adatok integritását

vizsgáló komponensekre. Azonban ezekre egyel®re nem születtek széles körben elterjedt,

5



6 FEJEZET 2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS

2.1. ábra. Szemantikus Web komponensei

Kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/37/Semantic-web-stack.png

szabványosított megoldások.

A kutatásaim során a felsorolt technológiák közül az RDF keretrendszerrel, a SPARQL

lekérdez®nyelvvel, illetve az ontológiákkal foglalkoztam részletesebben, ezért a következ®

alfejezetekben ezeket alaposabban bemutatom.

2.1.1. RDF keretrendszer

Az RDF [55] keretrendszer egy er®forrás-leíró nyelv, melynek segítségével leírhatjuk a

valós világról szerzett tudásunkat. Er®forrás lehet szinte bármi: egy személy, egy helység,

egy �lm. Minden er®forráshoz rendelünk egy IRI-t, amely egyértelm¶en azonosítja azt.

(Több IRI is azonosíthatja ugyanazt az er®forrást.) Ezután, az információt vagy tudást

RDF hármasokkal adhatjuk meg (alany, állítmány, tárgy) vagy (alany, tulajdonság, érték)

formában.

2.1.1. De�níció. Legyen B,L, I az üres csúcsok, a literálok és az IRI-k halmaza. Ekkor

egy (s, p, o) ∈ (B ∪ I) × I × (B ∪ L ∪ I) RDF hármas összekapcsolja az s alanyt az o

tárggyal a p állítmányon keresztül.

A de�nícióban szerepl® üres csúcsok olyan speciális csúcsok, amelyek azonosítatlan

er®forrásokat jelölnek. A gyakorlatban ezeket összetett struktúrák, komplex értékek meg-

adására használják, például egy postai címhez tartozhat irányítószám, város, utcanév,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/37/Semantic-web-stack.png
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2.2. ábra. �Magyarországi egyetemek� (RDF adathalmaz részlet). Az ábra bal oldalán a

szöveges formátum, a jobb oldalon a gráfreprezentáció látható.

házszám. A literálok az er®források tulajdonságainak az értékét jelölik, például egy sze-

mély nevét. Ezeket az értékeket nem látjuk el külön IRI-vel.

A keretrendszer egyszer¶sége és rugalmassága nagy mértékben megkönnyíti a külön-

böz® forrásból származó, heterogén adatok leírását, integrálását, valamint nagyméret¶ és

összefügg® RDF adathalmazok létrehozását.

2.1.2. De�níció. RDF hármasok véges halmazát RDF adathalmaznak nevezzük.

Az RDF hármasok a szerkezetükb®l adódóan reprezentálhatók címkézett, irányított

élekkel, ahol az alany és a tárgy az él kezd® és végpontja, az állítmány az él címkéje.

Ezáltal az RDF adathalmazok ábrázolhatóak gráfként.

A 2.2. ábrán egy ilyen gráf látható. A kék csúcsok er®forrásokat jelölnek, például a

`dbpr:ELTE' csúcs a <http://dbpedia.org/resource/ELTE> IRI-t szimbolizálja, amely az

Eötvös Loránd Tudományegyetemet írja le. Hasonlóan a `dbpr:Budapest' Budapestet je-

lenti, és a két csúcs közötti élen a `dbpo:city' címke a <http://dbpedia.org/ontology/city>

IRI-t rövidíti, amely azt fejezi ki, hogy az egyetem Budapesten található. A zöld csúcsok

literálokat jelölnek. A (dbpr : ELTE, foaf : name, "Eötvös Loránd Tudományegyetem")

hármast például úgy olvassuk ki, hogy az ELTE neve Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Az RDF állítások leírására többféle szintaxis létezik, ilyenek például az

RDF/XML [30], az N-Triples [7], a Turtle [8], a Notation3 [9]. Az RDF/XML el®nye,

hogy az állításokból egy XML dokumentumot kapunk, amelyet utána sokféle alkalma-

zás fel tud dolgozni. A másik három nyelv egyszer¶ szöveges szerializációt tesz lehet®vé

különféle egyszer¶sítések alkalmazásával. Az alábbi kapcsolat áll fenn a nyelvek között:
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N-Triples ⊆ Turtle ⊆ Notation3

Az N-Triples formátumban az alany állítmány és a tárgy egymás mellé írásával kapjuk a

hármasokat, és a hármasokat pont választja el egymástól. A Turtle megengedi a pre�xek

használatát az URI-k lerövidítésére, valamint az állítások csoportosítását közös alany il-

letve közös alany és állítmány esetén. Ilyenkor a közös részt csak az els® hármasban kell

kiírni. A csoportosítást az elválasztó '.' karakter ';'-re illetve ','-re cserélésével jelezzük.

A Notation3 nyelv magát az RDF-et is kiterjeszti kvantorok, változók, logikai impliká-

ciók, függvényszimbólumok bevezetésével. A 2.1. táblázatban ugyanazt a három állítást

láthatjuk különböz® szintaxissal leírva a fent említett nyelveken1. A Notation3 tovább

lehet®ségeit nem használtam ki a példában.

Formátum Állítások

XML

<rdf:RDF xmlns:dbpr=" ht tp : // dbpedia . org / r e sour c e /"

xmlns : f oa f=" ht tp : //xmlns . com/ f o a f /0 .1/ "

xmlns : rd f=" ht tp : //www.w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#"
xmlns:dbpo=" ht tp : // dbpedia . org / onto logy /">

<rd f :D e s c r i p t i o n rd f : about=" ht tp : // dbpedia . org / r e sou r c e /ELTE">

<foaf :name>Eötvös Loránd Tudományegyetem</ foaf :name>

<dbpo : c i ty>

<dbpo:City rd f : about=" ht tp : // dbpedia . org / r e sour c e /Budapest"/>

</ dbpo : c i ty>

</ rd f :D e s c r i p t i o n>

</rdf:RDF>

N-Triples

<http : // dbpedia . org / r e sour c e /ELTE> <http : //xmlns . com/ f o a f /0 .1/name> \

"Eötvös Loránd Tudományegyetem" .

<ht tp : // dbpedia . org / r e sour c e /ELTE> <http : // dbpedia . org / onto logy / c i t y> \

<ht tp : // dbpedia . org / r e sour c e /Budapest> .

<ht tp : // dbpedia . org / r e sour c e /Budapest> \

<ht tp : //www.w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#type> \

<ht tp : // dbpedia . org / onto logy /City> .

Turtle / Notation3

@pref ix r d f : <ht tp : //www.w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#> .

@pref ix dbpr: <ht tp : // dbpedia . org / r e sou r c e /> .

@pref ix dbpo: <ht tp : // dbpedia . org / onto logy /> .

@pref ix f o a f : <ht tp : //xmlns . com/ f o a f /0 .1/> .

dbpr:ELTE foaf :name "Eötvös Loránd Tudományegyetem" ;

dbpo : c i ty dbpr:Budapest .

dbpr:Budapest r d f : t yp e dbpo:City .

2.1. táblázat. RDF szerializációs formátumok

2.1.2. Szókészlet, Ontológia

Ahhoz, hogy az RDF hármasok összefügg® adathalmazokká, irányított gráfokká álljanak

össze, szükség van arra, hogy ugyanazt az er®forrást ugyanazzal az URI-val / IRI-vel azo-

nosítsuk. Ennek a problémának a megoldására dolgozták ki a szókészleteket, ontológiákat

és az ezekhez tartozó leíró nyelveket, mint az RDFS és az OWL-2.

Egy szókészletben leírhatjuk egy-egy terület legfontosabb egyedeit, fogalmait, azok

pontos jelentésével (szemantikájával) együtt. Ezáltal pontosan kiderül, hogy mikor, mi-

1Az N-Triples esetén a '\' karakter sortörést jelöl, nem része a szintaxisnak.
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lyen körülmények között alkalmazhatók a szókészletben rögzített er®források. Az egyede-

ket csoportosíthatjuk, osztályokba sorolhatjuk, taxonómiákat, hierarchiát de�niálhatunk

közöttük. Továbbá lehet®ségünk van összetettebb kapcsolatok leírására, az egyedek össze-

kapcsolására.

Az ontológiákban megadható tudásbázist, formálisan leíró logikával (Description

Logic [4]) kezelhetjük. A leíró logika épít®kövei az egyedek (individual), a fogalmak

(concept / class), és a szerepek vagy tulajdonságok (role / property). Megkülönböz-

tetjük a terminológiai állításokat, amelyek a fogalmakat és a szerepeket de�niálják, az

adatállításoktól, melyek konkrét egyedekr®l szólnak. A tudásbázist tehát T-dobozokra és

A-dobozokra osztjuk, melyek a terminológia állításokat és az adatállításokat tartalmazzák.

A leíró logikának többféle nyelve létezik. A nyelvek f®ként a megengedett m¶veletekben

különböznek egymástól, melyek befolyásolják a kifejez® er®t. Az OWL-2 kompatibilis a

SROIQ(D) leíró logikai nyelvvel.

A SROIQ(D)-ben az S a komplex negációval kiegészített attribútum nyelvet (attri-

bute language) jelöli, melyet ALC-vel is szoktak rövidíteni. Az ALC-ben megengedett a

negáció, a metszet, az értékkorlátozás, az egyszer¶ létezési korlátozás, illetve megjelenik

a > (összes egyed halmaza) és a ⊥ (üres halmaz). Az R (role chains) a szerepek kon-

katenálására, szerepláncok alkalmazására utal. Az O (nominals) megengedi a fogalmak

megadását a fogalmakhoz tartozó elemek felsorolásával. Az I (inverse roles) az inverz

szerepek bevezetését, a Q (quanti�ed cardinality restrictions) a kvantált számossági meg-

szorításokat jelöli. A D (datatypes) az adattípusok használatának lehet®ségét jelenti. A

következ®kben formálisan is áttekintjük a m¶veletek szintaktikáját és szemantikáját.

2.1.3. De�níció. Tekintsük a NC , NI , NR halmazokat, melyek rendre az elemi fogalmak,

egyedek és a szerepek neveit tartalmazzák. Ekkor minden R0 ∈ NR egy szerep és az

ALC-fogalmakat rekurzívan de�niáljuk:

• >, ⊥ és C0 ∈ NC fogalmak

• ha C és D fogalmak és R egy szerep, akkor C1 u C2, C1 t C2, ¬C, ∀R.C, ∃R.C is

fogalmak

A SROIQ(D)-ben a de�níciót kiterjeszthetjük kvantált számossági megszorítások-

kal (Quali�ed cardinality restrictions), vagyis ha C fogalom, R szerep és m > 0 egész,

akkor ≥ m.R.C is fogalom. Egy fogalmat megadhatunk az elemeinek a felsorolásával

(nOminals), tehát {a} egy fogalom, ahol a ∈ NI egy egyed. Bevezethetünk inverz sze-

repeket (Inverse roles) és a szerepeket konkatenálhatjuk (Role chains), vagyis ha R, R1
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és R2 szerep, akkor R− és R1 ◦ R2 is szerep. A (Datatypes) az adattípusok használatára

utal.

2.1.4. De�níció. Egy I = (O, ·I) interpretáció egy nemüres O alaphalmazból és egy

·I leképezésb®l áll, amely leképezi a fogalmakat és a szerepeket az alaphalmaz elemeire.

Ekkor minden a ∈ NI egyedhez tartozik egy aI ∈ O elem. >I = O, ⊥I = ∅. Minden

C0 ∈ NC fogalomhoz rendelünk egy CI0 ⊆ O részhalmazt és minden R0 ∈ NR szerephez

rendelünk egy RI0 ⊆ O ×O részhalmazt. Továbbá:

R−I0 = {(y, x) | (x, y) ∈ RI0}

(R1 ◦R2)I = {(x, z) | ∃y.(x, y) ∈ RI1 ∧ (y, z) ∈ RI2}

{a}I = {aI}

(¬C)I = O \ CI

(C1 u C2)I = CI1 ∩ CI2
(C1 t C2)I = CI1 ∪ CI2

(∃R.C)I = {x ∈ O | ∃y.(x, y) ∈ RI ∧ y ∈ CI}

(∀R.C)I = {x ∈ O | ∀y.(x, y) ∈ RI → y ∈ CI}

(≥ m.R.C)I = {x ∈ O | |{y | (x, y) ∈ RI ∧ y ∈ CI}| ≥ m}

2.1.5. De�níció. Legyen C1 és C2 fogalom, ekkor az C1 v C2 alakú állításokat tartal-

mazási axiómáknak, a tartalmazási axiómák véges halmazát T-doboznak nevezzük. Azt

mondjuk, hogy egy I interpretáció modellje egy T T-doboznak (I |= T ), ha minden

C1 v C2 állításra CI1 ⊆ CI2 .

A továbbiakban használjuk a következ® rövidítéseket:

• C1 ≡ C2, ha C1 v C2 v C1

• {a1, . . . , an} := {a1} t · · · t {an}

• ≤ m.R.C := ¬ ≥ (m+ 1).R.C

• = m.R.C := ≥ m.R.C u ≤ m.R.C

Az A-dobozok adatállításokat tartalmaznak, amelyeket a következ®képpen adhatunk

meg.

2.1.6. De�níció. Az adatállítások formája C(x) vagy R(x, y), ahol C egy fogalom, R

egy szerep és x, y egyedek. Adatállítások véges halmazát A-doboznak nevezzük. Azt

mondjuk, hogy egy I interpretáció modellje egy A A-doboznak (I |= A), ha minden

C(x) adatállításra xI ∈ CI és minden R(x, y) adatállításra (xI , yI) ∈ RI .
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Tehát egy K = (T ,A) tudásbázis egy rendezett pár, melyben T egy T-doboz és A egy

A-doboz. Azt mondjuk, hogy egy I interpretáció modellje a K tudásbázisnak (I |= K),
ha modellje T -nek és A-nak is.

2.1.7. Példa (Tudásbázis részlet). A példa a 2.2. ábra alapján készült, annak egy

részletét írja le kiegészítve az EducationalInstitution fogalommal. Tekintsük az alábbi

(T ,A) tudásbázist:

NC = {University, EducationalInstitution, City},

NI = {ELTE,Budapest},

NR = {city}

T = {University v EducationalInstitution, University v ∃city.City}

A = {University(ELTE), city(ELTE,Budapest)}

Legyen I = (O, ·I) úgy, hogy O = {ELTE,Budapest} és ELTEI = ELTE,

BudapestI = Budapest, UniversityI = {ELTE}, EducationalInstitutionI =

{ELTE}, CityI = {Budapest}, cityI = {(ELTE,Budapest)}.
Ekkor I modellje a tudásbázisnak.

Vegyük észre, hogy a fenti példában a tudásbázis nem tartalmazza a

EducationalInstitution(ELTE) és a City(Budapest) adatállítást, azonban ezek követ-

kezményei lesznek a tudásbázisnak.

2.1.8. De�níció. Legyen K = (T ,A) egy tudásbázis a T T-dobozzal és azA A-dobozzal.

Azt mondjuk, hogy K konzisztens, ha létezik modellje. Egy C fogalom kielégíthet® K
alapján, ha létezik olyan I modellje K-nak, hogy CI 6= ∅.
K-ból következik, hogy C2 fogalom tartalmazza C1-et (K |= C1 v C2), ha K minden

modelljére CI1 ⊆ CI2 . K-ból következik, hogy egy a egyed eleme a C fogalomnak (K |=
C(a)), ha K minden modelljére aI ∈ CI . K-ból következik, hogy egy (a, b) egyedpár eleme

az R-nek (K |= R(a, b)), ha K minden modelljére (aI , bI) ∈ RI

Mára számos publikus ontológia érhet® el, amelyek a tudásbázisok T-dobozait ad-

ják meg. Ezek között találunk általános er®forrásokat leíró és teljesen terület-speci�kus

ontológiákat is. Ilyenek például a Friend of a Friend [17], amely emberekkel kapcsolatos

fogalmak (személyes kapcsolatok, internetes azonosítók, címjegyzékek) leírására alkalmas.

A schema.org [36] a Google, a Bing, a Yahoo! és a Yandex együttm¶ködésével létrejött

gy¶jtemény, egy olyan strukturált adatjelölési sémát nyújt, amit a nagyobb internetes

keres®motorok képesek értelmezni és felhasználni a keresési eredmények javítására. A

LinkedGeoData [2] térbeli adatok leírását teszi lehet®vé.
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2.1.3. SPARQL

Az RDF keretrendszerben leírt adatokhoz kifejlesztettek egy lekérdez® nyelvet, a Simple

Protocol and RDF Query Language-t[74], vagy röviden SPARQL-t. A SPARQL egy dekla-

ratív lekérdez® nyelv, amelynek szintaxisa hasonlít a relációs adatbázisok világából ismert

SQL-éhez. A lekérdezésekben mintákat lehet megadni, amelyeket a lekérdez®rendszerek

megpróbálnak illeszteni a lekérdezni kívánt RDF adathalmazokra. A minták szerkezete

hasonlít az RDF hármasokéra, azonban szerepelhetnek benne változók mind az alany,

az állítmány és a tárgy helyén. Ezenkívül a mintákban szerepl® változókra különböz®

sz¶r®feltételeket fogalmazhatunk meg.

A SPARQL négyféle lekérdezést támogat, a SELECT lekérdezést az adatok sz¶résére,

kijelölésére használhatjuk, eredménye a változókra illeszked® csúcsok halmazai lesznek. Az

ASK típusú lekérdezések megadják, hogy van-e legalább egy eleme az eredményhalmaz-

nak. ADESCRIBE információt szolgáltat a megadott er®forrásokról. A CONSTRUCT

segítségével új adathalmazt építhetünk a mintára illeszked® elemek felhasználásával, egy

második minta alapján. Ezek mellett a SPARQL 1.1 már támogat adatmanipuláló lekér-

dezéseket is, beszúrást és törlést, ám ezekkel nem foglalkozunk.

Tekintsük át a SPARQL lekérdezések szintaxisát és szemantikáját a [74] és a [45] mun-

kák alapján. Az áttekintést a SELECT típusú lekérdezésekre korlátozom, a mintaillesztés

folyamatának ismertetését szem el®tt tartva.

A SPARQL kifejezés megadásához el®ször de�niáljuk a sz¶r®feltételek szintaxisát,

amelyek megszorítások fejeznek ki a változó értékére nézve.

2.1.9. De�níció. Legyen V,B, L, I a változók, üres csúcsok, literálok és az IRI-k hal-

maza. Legyen ?X, ?Y ∈ V változó2 és c, d ∈ (L ∪ I) literál vagy IRI. A SPARQL sz¶r®-

feltételeket rekurzívan de�niáljuk:

• ?X = c, ?X =?Y, c = d, bound(?X), isIRI(?X), isLiteral(?X), isBlank(?X) atomi

sz¶r®feltételek.

• Ha R1, R2 sz¶r®feltételek, akkor ¬R1, R1 ∧R2, R1 ∨R2 is sz¶r®feltételek.

2.1.10. De�níció. Legyen V,B, L, I a változók, üres csúcsok, literális és az IRI-k hal-

maza. A SPARQL kifejezést rekurzívan de�niáljuk:

1. Egy t ∈ (B ∪ I ∪ V )× (I ∪ V )× (B ∪ L ∪ I ∪ V ) hármas egy kifejezés.

2. Ha Q1, Q2 kifejezések, akkor (Q1 AND Q2), (Q1 OPT Q2), (Q1 UNION Q2) is

kifejezés.

2A változókat '?'-jellel különböztetjük meg.
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3. Ha Q1 kifejezés, és R egy sz¶r®feltétel, akkor (Q1 FILTER R) is kifejezés.

A sz¶r®feltételek és a SPARQL kifejezések szemantikáját leképezéssekkel adjuk meg.

A leképezések parciális függvények a változók halmazáról az üres csúcsok, literálok és

IRI-k halmazára, vagyis µ : V → (B∪L∪I). Az összes leképezés halmazát jelöljükM-el,

a µ leképezés értelmezési tartományát dom(µ)-vel.

Két leképezést, µ1, µ2, kompatibilisnek nevezünk (és µ1 ∼ µ2-vel jelöljük), ha az összes

közös változón megegyeznek, azaz ∀?X ∈ dom(µ1) ∩ dom(µ2) : µ1(?X) = µ2(?X).

2.1.11. De�níció. Adott µ leképezés, R,R1, R2 sz¶r®feltételek, ?X, ?Y változók, illetve

c, d ∈ L∪ I esetén azt mondjuk, hogy µ kielégíti R-t, jelölés szerint µ |= R, akkor és csak

akkor, ha a következ® feltételek valamelyike teljesül R-re:

• bound(?X) formában van, és ?X ∈ dom(µ).

• c = d formában van, és c megegyezik d-vel.

• ?X = c formában van, ?X ∈ dom(µ) és µ(?X) = c.

• ?X =?Y formában van, {?X, ?Y } ⊆ dom(µ) és µ(?X) = µ(?Y ) fennáll.

• ¬R1 formában van, és nem igaz, hogy µ |= R1.

• R1 ∨R2 formában van, és µ |= R1 vagy µ |= R2.

• R1 ∧R2 formában van, µ |= R1 és µ |= R2.

• isIRI(?X), isLiteral(?X) vagy isBlank(?X) formában van, és az ?X típusa ennek

megfelel®en IRI, literál vagy üres csúcs.

A SPARQL kifejezés vagy lekérdezés megoldása leképezések halmazával írható le,

amelyben minden leképezés egy választ reprezentál. A kifejezések szemantikáját az alábbi

algebrai operátorok segítségével adjuk meg.

2.1.12. De�níció. Legyenek Ω,Ωl,Ωr leképezés halmazok, R jelöljön egy sz¶r®feltételt

és S ⊂ V legyen a változók véges halmaza. De�niáljuk a következ® algebrai operátorokat:

összekapcsolás (./), unió (∪), különbség (\), baloldali küls® összekapcsolás ( d|><| ), projekció

(π) és szelekció (σ):

• Ωl ./ Ωr := {µl ∪ µr | µl ∈ Ωl, µr ∈ Ωr : µl ∼ µr}

• Ωl ∪ Ωr := {µ | µ ∈ Ωl vagy µ ∈ Ωr}



14 FEJEZET 2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS

• Ωl \ Ωr := {µl ∈ Ωl | ∀µr ∈ Ωr : µl � µr}

• Ωl d|><| Ωr := (Ωl ./ Ωr) ∪ (Ωl \ Ωr)

• πS(Ω) := {µ1 | ∃µ2 : µ1 ∪ µ2 ∈ Ω ∧ dom(µ1) ⊆ S ∧ dom(µ2) ∩ S = ∅}

• σR(Ω) := {µ ∈ Ω | µ |= R}

Ekkor a SPARQL kifejezések szemantikája a következ® de�níció alapján adható meg.

2.1.13. De�níció. Legyen D egy RDF adathalmaz, t egy hármas, Q,Q1, Q2 SPARQL

kifejezések, R egy sz¶r®feltétel és S ⊂ V a változók halmaza. Ekkor a [[.]]D-vel átfordítjuk

a kifejezéseket algebrai operátorokra:

• [[t]]D := {µ | dom(µ) = vars(t) and µ(t) ∈ D}, ahol vars(t) a t-ben el®forduló

változók halmaza

• [[Q1 AndQ2]]D := [[Q1]]D ./ [[Q2]]D

• [[Q1 OptQ2]]D := [[Q1]]D d|><| [[Q2]]D

• [[Q1 UnionQ2]]D := [[Q1]]D ∪ [[Q2]]D

• [[Q FilterR]]D := σR([[Q]]D)

• [[SelectS(Q)]]D := πS([[Q]]D)

Végezetül nézzünk egy példa lekérdezést, és a megoldását.

2.1.14. Példa (SPARQL lekérdezés formálisan). A 2.2. ábrán szerepl® adathalmaz-

ból (jelöljük D-vel) kérdezzük le azokat az egyedeket, amelyek típusa (vagyis rdf:type) egye-

tem (dbpo:University), és Budapesten (dbpr:Budapest) találhatóak (dbpo:city).

Q1 := SELECT?X((?X, rdf:type, dbpo:University) AND (?X, dbpo:city, dbpr:Budapest))

[[Q1]]D = {{?X → dbpr:ELTE}, {?X → dbpr:BUTE}}.

A SPARQL lekérdezések leírhatóak a Turtle nyelvhez hasonló szintaxissal azzal a kü-

lönbséggel, hogy a pre�xeket a lekérdezés el®tt külön de�niálni kell. Az el®z® példában

megadott lekérdezés a következ®képpen írható fel:
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2.1.15. Példa (SPARQL lekérdezés).

PREFIX r d f : <h t t p : //www.w3 . org /1999/02/22− rd f−syntax−ns#>
PREFIX dbp r : <h t t p : // dbped ia . org / r e source />

PREFIX dbpo : <h t t p : // dbped ia . org / on t o l o g y />

SELECT ?X

FROM <h t t p : // example . org / da t a s e t 1>

WHERE {

?X r d f : t y p e d b po :Un i v e r s i t y .

?X d b p o : c i t y dbpr :Budapes t

}

Ahogy láthatjuk a mintákat (és a sz¶r®feltételeket is) a WHERE záradékban adhatjuk

meg és az AND kapcsolatot '.'-tal jelöljük. Az OPT m¶veletet helyett az OPTIONAL

kulcsszót használjuk, az UNION és a FILTER ugyanaz marad. A dokumentumot kije-

lölhetjük a FROM záradékkal, amely elhagyható alapértelmezett adathalmaz beállítása

esetén. További részletek a [77, 40] cikkekben találhatóak.

2.2. Hálók, Fuzzy halmazok

Ebben az alfejezetben a hálókhoz és a fuzzy halmazokhoz tartozó de�níciókat tekintjük

át, melyeket els®sorban párosítási feladat megoldása során fogunk felhasználni.

2.2.1. Hálók

Az ontológiák tartalmazási axiómáihoz hasonlóan, a hálókkal speciális alá- és fölérendelt-

ségi viszonyokat fejezhetünk ki különböz® elemek (ontológiák esetén fogalmak) között.

Legyen (L,≤) egy részbenrendezett halmaz. Tekintsük az S ⊆ L részhalmazt. Azt

mondjuk, hogy u ∈ L fels® korlátja S-nek, ha ∀s ∈ S : s ≤ u. (Hasonlóan, l ∈ L alsó

korlátja S-nek, ha ∀s ∈ S : l ≤ s.) Az u fels® korlátot legkisebb fels® korlátnak nevezzük,

ha bármely fels® korlátnál kisebb, vagyis ∀v ∈ L : ha ∀s ∈ S : s ≤ v, akkor u ≤ v.

(Hasonlóan l a legnagyobb alsó korlát, ha bármely alsó korlátnál nagyobb.)

2.2.1. De�níció. Az L részbenrendezett halmazt hálónak nevezzük, ha L bármely két-

elem¶ részhalmazának létezik legkisebb fels® korlátja, és legnagyobb alsó korlátja.

Az L részbenrendezett halmazon a következ®képpen de�niáljuk a �ltereket.

2.2.2. De�níció. L-nek egy nemüres F részhalmazát �lternek nevezzük, ha ∀C,C ′ ∈ L :

C ≤ C ′ esetén, ha C ∈ F teljesük, akkor C ′ ∈ F is teljesül.
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2.3. ábra. Az {a, b, c} halmaz részhalmazaiból épített háló. A zölddel jelölt csúcsok �ltert

alkotnak a hálóban.

A 2.3. ábrán az {a, b, c} halmaz részhalmazaiból épített hálót láthatjuk. Részben-

rendezésnek a halmazok közötti tartalmazás relációt választottuk. Két halmaz között

akkor van él, ha az egyik tartalmazza a másikat. A tartalmazást az ábrán felülr®l lefelé

értelmezzük. A zölddel jelölt csúcsok �ltert alkotnak a hálóban.

2.2.2. Fuzzy halmazok

A fuzzy halmazokat [102] a bizonytalan információk és a pontosan nem megfogalmazható

jelenségek kezelésére dolgozták ki. Nehezen tudjuk megfogalmazni például, hogy mit

nevezünk melegnek, hidegnek, kéknek vagy zöldnek. Míg egy hagyományos halmaz esetén

egy elemr®l egyértelm¶en (binárisan) el tudjuk dönteni, hogy benne van-e a halmazban

vagy nincs, addig egy fuzzy halmaz esetén azt adjuk meg, hogy mennyire vagyunk biztosak

abban, hogy az elem benne van-e a halmazban.

Formálisan a következ®képpen de�niáljuk a fuzzy halmazokat.

2.2.3. De�níció. Legyen S egy halmaz. Ekkor az A fuzzy halmazt az fA : S → [0, 1]

tagsági függvénnyel adjuk meg, amely minden elemhez hozzárendel egy valós számot a

[0, 1] intervallumból, amit az elem tagsági értékének nevezünk.

Azt mondjuk, hogy egy s ∈ S elem benne van A-ban, ha fA(s) > 0. Egy A fuzzy halmazt

üresnek nevezünk, ha ∀s ∈ S : fA(s) = 0. Tehát az A fuzzy halmazt megadhatjuk az

elemeinek és az azokhoz tartozó tagsági értékek felsorolásával:

A = {(s, fA(s)) | s ∈ S és f(s) > 0}.

Egy fuzzy halmaz szinthalmaza olyan elemekb®l áll, amelyek tagsági értéke egy kijelölt

érték felett van, formálisan:
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2.2.4. De�níció. Legyen t ∈ [0, 1] egy valós szám és A egy fuzzy halmaz. Ekkor az

At := {s ∈ S|fA(s) ≥ t} halmazt, az A t-szerinti szinthalmazának nevezzük.

A hagyományos halmazokon értelmezett metszet és unió fogalom általánosítása a t-

norma és a t-konorma, melyeket axiómákkal de�niálunk [39, 51]. Jelöljön Pi egy állítást,

és legyen v(Pi) az állítás igazságértéke a [0, 1] intervallumból. Például ha A egy fuzzy

halmaz, akkor a P = a ∈ A állítás igazságértéke v(P ) = fA(a).

Két fuzzy halmaz metszetének a következ® axiómákat kell kielégítenie:

1. v(P1ANDP2) csak a v(P1) és v(P2) értékét®l függ.

2. Ha v(P1) = 1, akkor v(P1ANDP2) = v(P2) tetsz®leges P2 állításra.

3. v(P1ANDP2) = v(P2ANDP1).

4. Ha v(P1) ≤ v(P2), akkor v(P1ANDP3) ≤ v(P2ANDP3) tetsz®leges P3 állításra.

5. v(P1AND(P2ANDP3)) = v(P1ANDP2)ANDP3).

Tehát az els® axióma szerint létezik T : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] függvény, melyre sorban

teljesülnek az axiómáknak megfelel® feltételek:

1. v(P1ANDP2) = T (v(P1), v(P2))

2. ∀x ∈ [0, 1] : T (1, x) = x

3. ∀x, y ∈ [0, 1] : T (y, x) = T (x, y)

4. T (x, y) ≤ T (u, v) minden 0 ≤ x ≤ u ≤ 1, 0 ≤ y ≤ v ≤ 1 esetén.

5. T asszociatív: ∀x, y, z ∈ [0, 1] : T (x, T (y, z)) = T (T (x, y), z).

A fenti feltételeket teljesít® függvényt t-normának nevezzük. Ilyen függvény például a

minimum norma (T (x, y) = min(x, y)) vagy a szorzat norma (Π(x, y) = xy).

A fuzzy halmazok unióját szintén megadhatjuk axiómákkal.

1. v(P1ORP2) csak a v(P1) és v(P2) értékét®l függ.

2. Ha v(P1) = 0, akkor v(P1ORP2) = v(P2) tetsz®leges P2 állításra.

3. v(P1ORP2) = v(P2ORP1).

4. Ha v(P1) ≤ v(P2), akkor v(P1ORP3) ≤ v(P2ORP3) tetsz®leges P3 állításra.

5. v(P1OR(P2ORP3)) = v(P1ORP2)ORP3).
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Tehát az els® axióma szerint létezik S : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] függvény, melyre sorban

teljesülnek az axiómáknak megfelel® feltételek:

1. v(P1ANDP2) = S(v(P1), v(P2))

2. ∀x ∈ [0, 1] : S(0, x) = x

3. ∀x, y ∈ [0, 1] : S(y, x) = S(x, y)

4. S(x, y) ≤ S(u, v) minden 0 ≤ x ≤ u ≤ 1, 0 ≤ y ≤ v ≤ 1 esetén.

5. S asszociatív: ∀x, y, z ∈ [0, 1] : S(x, S(y, z)) = S(S(x, y), z).

A fenti tulajdonságokat teljesít® függvényt t-konormának nevezzük. Ilyen függvény pél-

dául a maximum norma (S(x, y) = max(x, y)), vagy a szorzat konorma párja (Π′(x, y) =

x+ y − xy).
A dolgozat további részében az egyszer¶ség és érthet®ség kedvéért a minimum és

maximum normákat használjuk a fuzzy halmazok metszeteként és uniójaként.

A halmazok elemszámát szintén többféleképpen lehet kiterjeszteni a fuzzy halmazokra

[101]. Vehetjük a sigma kardinalitást, amely egy S halmaz felett de�niált A fuzzy halmaz

esetén
∑

x∈S fA(x)-el egyenl®. Vagy megszámolhatjuk azokat az elemeket, melyekhez 0-

nál nagyobb tagsági érték tartozik (|{x ∈ S | fA(x) > 0}|), esetleg tekinthetjük egy adott

t-szerinti szinthalmazának az elemszámát. A továbbiakban a széles körben elterjedt sigma

kardinalitást fogjuk használni.

A hálókon de�niált �lterek általánosíthatóak a fuzzy halmazokra az alábbiak szerint

[62]:

2.2.5. De�níció. Legyen (S,�) egy háló, és A az S-en értelmezett fuzzy halmaz. Ekkor

A-t fuzzy �lternek nevezzük, ha minden t ∈ [0, 1] valós számra, az At szinthalmaz vagy

üres, vagy �lter az S-ben.

2.3. Valószín¶ségi modellek és következtetés

A valószín¶ségi modelleket a véletlen események kezelésére használják. A modellek alkal-

masak például döntési folyamatok szimulálására, különböz® kimenetek esélyeinek megha-

tározására. Ebben a részben a valószín¶ségi lekérdezés de�níciójához és megválaszolásá-

hoz szükséges fogalmakat gy¶jtöttem össze [92] alapján.
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2.3.1. Valószín¶ségi modellek

2.3.1. De�níció. Legyen X egy halmaz, jelölje P(X) az X részhalmazainak a halmazát,

és legyen A ⊆ P(X). Azt mondjuk, hogy A σ-algebra X felett (jelölésben A(X)), ha

• X ∈ A

• ha Y ∈ A, akkor X \ Y ∈ A

• ha Y1, Y2, . . . megszámlálható halmazcsalád eleme A-nak, akkor az uniójuk
∞⋃
n=1

Yn

is eleme A-nak.

Legyen Θ egy véges halmaz, és legyen R := {a1, . . . , al} ⊆ P(Θ), vagyis ai ∈ P(Θ),

i = 1, . . . , l. Az R halmaz elemeit eseményeknek nevezzük.

Az R-beli események teljes konjunkcióját jelölje

Ω :=

{
l⋂

i=1

ei|ei ∈ {ai,¬ai}
}
,

ahol ¬ai = Θ \ ai. Ekkor Ω elemei (legfeljebb 2l darab) kölcsönösen diszjunktak, és R

bármely eleme megadható Ω elemeinek diszjunkciójaként. Ekkor A(R) identikus A(Ω)-

val. Ezért a továbbiakban Ω elemeivel dolgozunk, melyeket elemi eseményeknek nevezünk.

2.3.2. De�níció. Az (Ω,A) rendezett párt az R := {a1, . . . , al} halmaz feletti mérhet®
térnek nevezzük, ha

• Ω :=

{
l⋂

i=1

ei|ei ∈ {ai,¬ai}
}

• A = A(Ω) = P(Ω)

2.3.3. De�níció. Legyen (Ω,A) egy mérhet® tér R felett, ahol Ω = {ω1, . . . , ωn}. Ekkor
az P : Ω → [0, 1] valós érték¶ függvényt diszkrét valószín¶ségi modellnek (P-modellnek)

nevezzük, ha

pi := P (ωi) ≥ 0, i = 1, . . . , n és
∑
pi = 1.

Jelölje WΩ az összes lehetséges P −modell halmazát (Ω,A)-hoz.
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2.3.2. Valószín¶ségi állítások

A diszkrét valószín¶ségi modellekben állításokat fogalmazhatunk meg, amelyekkel jelle-

mezhetjük a véletlen eseményeket. Formálisan ezt az alábbiak szerint tehetjük meg.

2.3.4. De�níció. Tekintsük a (Ω,A) mérhet® teret, egy P ∈ WΩ valószín¶ségi modellt,

az a, b ∈ A elemi eseményeket, ahol P (a) > 0, valamint az [l, u] ⊆ [0, 1] zárt intervallumot.

Ekkor P (b|a)[l, u] termet állításnak nevezzük, ahol P (b|a) = P (a ∩ b)/P (a) a feltételes

valószín¶sége a b eseménynek az a-ra vonatkozóan. Ha P (b|a) ∈ [l, u], akkor az állítást

igaznak nevezzük, egyébként hamisnak.

Meg�gyelhetjük, hogy egy P (b|a)[l, u] állítás tulajdonképpen két megszorítást de�niál

a P (b|a) értékére. Egyrészt kisebbnek kell lennie a fels® korlátnál P (b|a) ≤ u, másrészt

nagyobbnak kell lennie az alsó korlátnál P (b|a) ≥ l.

Ezt a két egyenl®tlenséget át tudjuk alakítani a következ® formába:

P (b|a) ≤ u⇔ P (a ∩ b) ≤ u ∗ P (a)⇔ P (a ∩ b) ≤ u ∗ (P (a ∩ b) + P (a ∩ ¬b))
P (b|a) ≥ l⇔ P (a ∩ b) ≥ l ∗ P (a)⇔ P (a ∩ b) ≥ l ∗ (P (a ∩ b) + P (a ∩ ¬b)).

Ebb®l átrendezéssel és a pi elemi valószín¶ségek behelyettesítésével kapjuk az alábbi

alakot.

P (b|a) ≤ u⇔ (1− u) ·
∑

i:wi∈a∩b
pi + u ·

∑
j:wj∈a∩¬b

pj ≥ 0

P (b|a) ≥ l⇔ (1− l) ·
∑

i:wi∈a∩b
pi − l ·

∑
j:wj∈a∩¬b

pj ≥ 0

Vegyük észre, hogy u = 1 (hasonlóan l = 0) esetén az els® (második) egyenl®tlenség

mindig teljesül pi ≥ 0 miatt.

2.3.5. De�níció. Legyen DB := {c1, . . . , cm} állítások egy halmaza (Ω,A)-ben. Ekkor

jelölje WDB az olyan P ∈ WΩ valószín¶ségi modelleket, amelyekben az összes c1, . . . , cm

állítás egyszerre igaz. Azt mondjuk, hogy ezek a modellek konzisztensek a DB-vel. A

c1, . . . , cm állításokat korlátoknak nevezzük WΩ-ra nézve.

Ha WDB üres, akkor a DB inkonzisztens. Ha WDB-nek egynél több eleme van, akkor

DB nem teljes.
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2.3.3. Maximum entrópia modell

Ha a korlátok egy DB halmaza nem teljes, akkor több valószín¶ségi modell is létezik,

amely kielégíti a korlátokat. Sok esetben szükség van arra, hogy ezek közül kiválasszunk

egy kitüntetett modellt. A választással azonban plusz információt viszünk a rendszerbe

az elemi valószín¶ségekr®l.

A szerz®k [92]-ben megmutatták, hogy a maximum entrópia modell adja a legkevesebb

extra információt a rendszerhez. Továbbá ez a modell megfelel az alábbi két tulajdonság-

nak.

• Közömbösség elve

Ha nincs okunk feltételezni, hogy az egyik esemény nagyobb valószín¶séggel követ-

kezik be mint a másik, akkor ugyanazt a valószín¶séget kell rendelnünk mindkét

eseményhez.

• Függetlenség elve

Ha egy valószín¶ségi modellben feltesszük az a és b események függetlenségét, akkor

az a eseményr®l szerzett tudás nem befolyásolhatja a b esemény valószín¶ségét (és

fordítva), vagyis P (b|a) = P (b).

2.3.6. De�níció. Legyen DB := {c1, . . . , cm} állítások egy halmaza (Ω,A)-ben, ahol

Ω = {ω1, . . . , ωn}. Ekkor a maximum entrópia probléma a következ®

max
(p1,...,pn)∈[0,1]n

−
n∑

i=1

pi log pi úgy, hogy

pi ≥ 0 (i = 1, . . . , n) és
n∑

i=1

pi = 1

(1− u) ·
∑

i:wi∈a∩b
pi + u ·

∑
j:wj∈a∩¬b

pj ≥ 0 (minden c = P (b|a)[l, u] ∈ DB-re, ahol u < 1)

(1− l) ·
∑

i:wi∈a∩b
pi − l ·

∑
j:wj∈a∩¬b

pj ≥ 0 (minden c = P (b|a)[l, u] ∈ DB-re, l > 0)

Azt a modellt, ha létezik ilyen, amely megoldja a maximum entrópia problémát

me[DB]-vel jelöljük és maximum entrópia modellnek nevezzük.

2.3.4. Valószín¶ségi lekérdezés

A maximum entrópia modellben de�niálhatjuk a következmény fogalmat, amely tekint-

het® a logikai következmény fogalom általánosításaként.

2.3.7. De�níció. Legyen DB állítások egy halmaza, és legyen c = P (b|a)[l, u] egy állítás.

Azt mondjuk, hogy c a maximum entrópia következménye DB-nek, jelölésben DB ‖∼me c,

ha
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• a DB inkonzisztens, vagy

• me[DB](b|a) ∈ [l, u].

A valószín¶ségi lekérdezés két esemény feltételes valószín¶ségének az értékét kérdezi

le, vagyis:

2.3.8. De�níció. Egy valószín¶ségi lekérdezés egy QPDB(b|a) alakú kifejezés, ahol a és

b két esemény, vagyis a, b ∈ A, és DB állítások egy halmaza. A lekérdezés azt kérdezi,

hogy mi a valószín¶sége a b eseménynek a DB-beli korlátok mellett, ha a adott.

A válaszhoz felhasználjuk a maximum entrópia modellt.

2.3.9. De�níció. Legyen DB állítások egy halmaza, QPDB(b|a) egy valószín¶ségi le-

kérdezés. A lekérdezés eredményét, jelöljük δ-val, az alábbiak alapján számoljuk ki:

δ :=

me[DB](b|a) = me[DB](a∩b)
me[DB](a)

, ha DB ‖∼me P (a)(0, 1]

-1, különben

A δ = −1 azt jelenti, hogy a DB ∪ {P (a)(0, 1]} inkonzisztens.



3. fejezet

Vizualizáció és a Szemantikus Web

A technológia fejl®désével napról napra egyre több adatot generálunk. Rohamosan fej-

l®dik a tudomány, újabbnál újabb szenzorokat fejlesztenek, melyekkel ezel®tt nem lá-

tott részletességgel lehet mérni, vizsgálni a körülöttünk lév® világot. Az Weben egyre

gyarapodnak a felhasználók által generált tartalmak, elérhet®vé válnak üzleti jelentések,

beszámolók, nagy számban vannak jelen hírportálok, közösségi oldalak. A különféle for-

rásból származó adatok integrálása megteremti a lehet®ségét eddig nem ismert, komplex

összefüggések, rejtett tudás feltárására.

A Szemantikus Web koncepció célja, hogy összekapcsolja az interneten elérhet® ada-

tokat, és megteremtse az adatok hálóját, a dokumentumok hálója mellett vagy helyett. A

koncepció elterjedésével az RDF keretrendszer is egyre nagyobb népszer¶ségnek örvend. A

keretrendszer egy egyszer¶ és rugalmas leíró nyelvet biztosít a felhalmozott tudás leírására

és a különféle forrásból származó adatok összekapcsolására, integrálására.

A Szemantikus Web technológiák használatának el®segítésére megalakult, a Linked

Open Data [41] mozgalom. A mozgalom els®dleges feladatának tekinti az adatok össze-

kapcsolásának el®segítését. Megfogalmaztak négy alapelvet az adatok közzétev®i számára,

amelyeket követve megkönnyíthet® az összekapcsolás. Ezek az alapelvek a következ®k:

1. Használjunk URI-kat az er®források elnevezésére. Ezáltal kihasználhatjuk a Web

infrastruktúráját.

2. A használt URI-k legyenek feloldhatók, publikusan elérhet®k az interneten keresztül.

Így kereshet®kké, újrafelhasználhatókká válnak.

3. A megadott URI-kon biztosítsunk hasznos információt az adott er®forrásról, szab-

ványos formátumban (például RDF-ben).

23
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3.1. ábra. Linked Open Data felh®

Kép forrása: http://lod-cloud.net/versions/2014-08-30/lod-cloud_colored_1000px.png

4. A kapcsolódó er®forrásokra mutassanak linkek. Ez amellett, hogy segíti a háló

kialakítását, lehet®séget nyújt kiegészít® információk elérésére is.

A 3.1. ábra a kezdeményezés sikerét szemlélteti. Az ábrán minden egyes csúcs egy pub-

likusan elérhet® adathalmazt jelöl, az élek az adathalmazok közti kapcsolatokat reprezen-

tálják. A felh® közepén a DBpedia [3] található, amely a Wikipediából kinyert információ

RDF-es átirata. A csúcsok színei az adathalmazok témájára utalnak. Találhatunk töb-

bek között geográ�ai (GeoNames [100]), közigazgatási (data.gov [94]), élettudományokkal

foglalkozó (GeoSpecies [23]), publikációs (bibsonomy [44]) adathalmazokat.

Láthatjuk tehát, hogy a Szemantikus Web koncepciónak és a Linked Open Data moz-

galomnak köszönhet®en, egyre nagyobb és összefügg®bb adathalmazok jönnek létre. A

kialakuló adathalmazok mérete és az RDF keretrendszer állításainak szerkezete azonban

új kihívások elé állítja a kutatókat mind a tárolás mind a feldolgozás terén.

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogyan lehet felhasználni a vizualizációt az RDF

adathalmazok jellemzésére, megértésére. Bemutatom, hogy milyen új lehet®ségeket kínál

a keretrendszer, és milyen új kihívásokkal kell szembenézni az ebben a formátumban leírt

http://lod-cloud.net/versions/2014-08-30/lod-cloud_colored_1000px.png
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adatok vizualizációja során. Ezt követ®en az adatok lekérdezésével foglalkozom, áttekin-

tem a különféle lekérdez® interfészeket, majd elemzem a vizuális lekérdezések el®nyeit és

hátrányait a szöveges változathoz képest. Végül látni fogjuk, hogy hogyan lehet SPARQL

lekérdezéseket összerakni vizuális épít®elemekb®l.

Saját eredményként emelném ki a 3.1.1. alfejezetben bemutatott csúcsszimuláció ki-

dolgozását, illetve a 3.2.1. alfejezetben bemutatott VisualQuery alkalmazást, a SPARQL-

hez készített vizuális lekérdez® rendszerek összehasonlításával együtt.

3.1. RDF adathalmazok megjelenítése, jellemzése

Az RDF adathalmazok száma, mérete, és komplexitása napról napra növekszik. Emiatt

egyre inkább szükségessé válik, hogy rendszerezni, jellemezni tudjuk ezeket a gy¶jtemé-

nyeket. Megkönnyítve ezáltal az adatok feldolgozását, és újabb kapcsolatok kialakítását.

Az adathalmazok jellemzésének egyik eszköze, ha különböz® statisztikákat tartunk szá-

mon róluk. A statisztikák segítik a tartalom, a szerkezet megértését. Az RDF keretrend-

szerben az e�éle metaadatokat az eredeti adatokkal együtt, azokhoz hasonló szerkezetben

tárolhatjuk. Például a Vocabulary of Interlinked Datasets [1] (röviden VOID) egy olyan

szókészlet, amelyben az RDF adathalmazok jellemzéséhez szükséges fogalmakat gy¶jtöt-

ték össze. A szókészlet négy szempontrendszert foglal magában. Megadhatunk általános

információkat mint a név, licensz, szerz®; a hozzáféréshez szükséges részleteket: például

a hozzáférés protokollját; strukturális adatokat mint az egyedek, fogalmak száma, vagy a

felhasznált szókészletek, ontológiák; kapcsolódási pontokat más adathalmazokkal.

Mivel az RDF állítások reprezentálhatók irányított, címkézett élekkel, amik grá�á

állnak össze, ezért segítségül hívhatjuk a gráfelméletb®l ismert jellemz®ket. Kiszámol-

hatjuk például az átmér®t, amely megadja, hogy mennyire összefügg® az adathalmaz,

vagy vehetjük a fokszámeloszlásokat, az összefügg® komponensek számát, méretét. Ezek

hozzájárulnak a struktúra megértéséhez. Hasznos lehet, ha különböz® élcímkék, azaz

állítmányok, alapján részgráfokat képzünk és azokat külön vizsgáljuk.

Egy másik módszer az adathalmazok áttekintésére a vizuális megjelenítés, amely által

képet kaphatunk a tartalomról, az adatok kapcsolatáról és a kapcsolatok felépítésér®l.

Többféle megközelítés létezik az RDF-ben leírt tudás ábrázolására. Ezeknek egy része

kihasználja az RDF állítások speciális szerkezetét, vagyis azt, hogy az (alany, állítmány,

tárgy) és az (alany, tulajdonság, érték) alakú hármasok reprezentálhatóak irányított él-

ként, és ezáltal az adathalmazok tekinthet®ek irányított gráfként. A megközelítések egy

másik része különböz® szabályokat fogalmaz meg az egyedek csoportjaira vonatkozóan.
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Megszabja, hogy milyen kapcsolatokat és tulajdonságokat hogyan kell megjeleníteni a

csoportjuktól függ®en.

Kutatásaim során mindkét szemléletmóddal megismerkedtem, a következ® alpontok-

ban kifejtem a vizsgálataim eredményeit.

3.1.1. Irányított gráfként történ® megjelenítés

Az irányított gráfként való megközelítésnek több változata létezik. Van olyan, amelyben

az adathalmazt lépésenként, fokozatosan ismerhetjük meg. Ilyen rendszerek például a

PGV Explorer [22] és a LODmilla [65]. Ezeknek a rendszereknek közös jellemz®je, hogy

az adatok böngészése valamilyen kezd®csúcstól indul. Majd a csúcsból kiinduló vagy

éppen az abba beérkez® élek mentén navigálhatunk tovább. A kezd®csúcsokat kiválaszt-

hatjuk URI alapján vagy valamilyen SPARQL lekérdezés eredményéb®l. A megjelenített

gráfrészletre tudunk közelíteni, távolítani kiemelve ily módon a számunkra fontos eleme-

ket. A csúcsokban, vagy a csúcsokra kattintva különféle információk jelenhetnek meg az

adott er®forrásokról.

Más megközelítések a teljes gráf megjelenítésére koncentrálnak, bizonyos ésszer¶ ke-

retek között. Sok esetben ugyanis nem lehet vagy nem érdemes a teljes gráfot egyben

vizualizálni, mert az egyszer¶en nem fér el a megjelenít®n, vagy átláthatatlanná, túl bo-

nyolulttá válik. Gyakran keresztezik egymást az élek, átfedik vagy elrejtik egymást a

csúcsok, esetleg olvashatatlanná válnak a feliratok. Ezeknek a problémáknak egy részét

orvosolja az el®bb említett közelítés, távolítás funkció. Egy másik megoldás a megje-

leníteni kívánt elemek számának csökkentése, sz¶rése, illetve az elemek csoportosítása,

rendszerezése.

A [79] cikkben egy olyan rendszert dolgoztunk ki, amely képes nagy méret¶ RDF

adathalmazok sz¶résére és megjelenítésére el®re megadott feltételek szerint. Nem csak

sz¶ri az adatokat, hanem képes az RDF állítások állítmánya alapján csúcsösszevonásokkal

egyszer¶síteni a gráf szerkezetét. A rendszer használatához ki kell jelölnünk, hogy mely

állítmányok mentén szeretnénk képet kapni az adatok felépítésér®l, szerkezetér®l. Ehhez jó

kiindulási pont lehet, ha az adathalmazhoz tartozik metaleírás - például a VOID szókészlet

felhasználásával - amelyb®l kiderül a különböz® állítmányok eloszlása.

A kiválasztott állítmányokat két csoportra osztjuk: lánc és nem-lánc. Ha egy állít-

mányt a lánc típusba sorolunk, az azt jelenti, hogy szeretnénk meg®rizni a hozzá tartozó

konkrét alanyt, illetve a lánc típusú élek által meghatározott szerkezetet. Ha az állítmányt

a nem-lánc típusba soroljuk, akkor azt jelezzük, hogy a konkrét alany nem érdekes, csak

arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány alany kapcsolódik az állítmány tárgyához ugyanazzal
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3.2. ábra. Összevonható csúcsok

az élcímkével. Ezeket az alanyokat fogjuk összevonni egy közös csúcsba.

A 3.2. ábrán láthatunk egy példát a csúcsösszevonásra. A kék élek lánc, míg a piros

élek nem-lánc típusba sorolt állítmányokat jelölnek. A sárga csúcsok földrajzi helyeknek

felelnek meg a DBpediából, amelyek részei egymásnak (például Budapest része Hungary-

nak, azaz Magyarországnak), míg a zöld csúcsok híres embereket reprezentálnak, akikr®l

tudjuk, hogy az adott helyeken születtek. Kertész Imrér®l és Puskás Ferencr®l tudjuk,

hogy Budapesten születtek, a harmadik személyr®l csak az ismert, hogy Magyarországon

született. Mivel ez az állítmány nem-lánc, ezért az alsó két csúcsot összevonhatjuk.

Az összevonható csúcsok megtalálásához bevezettünk egy szimuláció relációt a csúcsok

halmazán. A de�níció alapjául a [42] cikk szolgált.

3.1.1. De�níció. Tekintsük a G = (V,E) irányított gráfot és az elcimke : E → C =

Cl ∪ Cnl címkéz® függvényt, ahol C a lánc és nem-lánc típusú állítmányok diszjunkt

halmazainak uniója. Legyen ≤ egy bináris reláció a csúcsokon, és u, v ∈ V két csúcs. Azt

mondjuk, hogy v szimulálja u-t, jelölésben u ≤ v, ha u minden e = (u,w) ∈ E kimen®

éléhez létezik olyan e′ = (v, w) ∈ E él, melynek címkéje megegyezik e címkéjével, vagyis

elcimke(e) = elcimke(e′). Ha u szimulálja v-t és v szimulálja u-t, akkor a két csúcsot

hasonlónak nevezzük, ezt u ∼ v-vel jelöljük.

A szimuláció reláció segítségével meg tudjuk adni az összevonható csúcsokat, a követ-

kez®képpen:

3.1.2. De�níció. A G = (V,E) gráf u és v csúcsa összevonható, ha

1. u hasonló v-hez, azaz u ∼ v,
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2. u-ból indul ki legalább egy él, vagyis ∃v ∈ V : (u, v) ∈ E

3. u összes kimen® éléhez tartozó állítmányt nem-láncként jelöltünk meg, tehát ∀e =

(u, v) ∈ E : elcimke(e) ∈ Cnl,

4. u-ba és v-be nem vezet láncként megjelölt állítmánnyal címkézett él, azaz @w ∈ V :

((w, u) ∈ E ∧ elcimke((w, u)) ∈ Cl) és @w′ ∈ V : ((w′, v) ∈ E ∧ elcimke((w′, v)) ∈
Cl)

A de�níció szerint olyan csúcsokat szeretnénk összevonni, amelyek ugyanazokkal a

nem-lánc típusú állítmányokkal kapcsolódnak ugyanazokhoz az er®forrásokhoz. A negye-

dik pont azt biztosítja, hogy azokat a csúcsokat ne vonjuk össze másokkal, amelyek a

láncként megjelölt állítmányokhoz tartoznak. Ezáltal a kiemelni kívánt struktúra érintet-

len marad.

A gráf egyszer¶sítése során a megfelel® csúcspárokat egymás után összevonjuk. Ahogy

a 3.2. ábrán láthatjuk, az összevont csúcsokba egy számot írunk, amelyet az alábbi

képlet szerint számolhatunk ki. Tegyük fel, hogy a w csúcsba vonjuk össze az u-t és a

v-t. Ekkor

ertek(w) :=



2, ha u és v nem összevont csúcsok

ertek(u)+1, ha u összevont csúcs, de v nem

ertek(v)+1, ha v összevont csúcs, de u nem

ertek(u)+ertek(v), ha u és v is összevont csúcs

Mivel az RDF adathalmazok mérete egyre inkább növekszik, ezért a rendszert nagy-

méret¶ adatok kezelésére terveztük. A megvalósítás során a MapReduce [21] osztott

számítási modellben dolgoztunk, és az Apache Hadoop [99] implementációt használtuk.

Azonban a konkrét implementáció nem képezi részét a dolgozatomnak, azzal érdemben

Gombos Gerg® társszerz®m foglalkozott.

A kidolgozott és prototipizált rendszer használhatóságának demonstrálására két kü-

lönböz® adathalmazt vizsgáltunk meg, a DBpediát [3] és a Freebase-t [15]1. A DBpedia a

Wikipediában található információból kinyert RDF állításokat tartalmaz. A Freebase egy

közösség által szerkesztett, általános célú tudásbázis. Azért esett a választás az említett

két forrásra, mert mindkett® nagyméret¶, a DBpedia több mint 40 millió, a Freebase

1Az adathalmazok letölthet®k voltak a http://wiki.dbpedia.org/Downloads38 és a http://

download.freebaseapps.com oldalakon keresztül, azonban a Freebase hozzáférését a Google ideiglenesen

szünetelteti (2017.03.01.).

http://wiki.dbpedia.org/Downloads38
http://download.freebaseapps.com
http://download.freebaseapps.com
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közel kétmilliárd hármast tartalmaz. Így a feldolgozás hatékonyságának vizsgálatára is

alkalmunk nyílt. Mindkét adathalmazra különböz® kon�gurációkkal teszteltük az eljárást,

ahol a kon�guráció az állítmányok kiválasztását és a lánc, nem-lánc szerinti csoportosítá-

sát jelenti.

Az eredmény gráfokat a GraphML [16] nyelven adtuk meg, és a megjelenítéshez a

yEd [32] gráfvizualizációs eszközt használtuk. A GraphML egy XML alapú formátum,

melyben különféle gráfokat (irányított, irányítatlan, él- és csúcscímkézet) írhatunk le.

A megjelenítéssel kapcsolatos beállítások (élek, csúcsok mérete, helyzete, alakja, színe)

de�niálását is támogatja, amit ki is használtunk. Ugyanis az összevont csúcsoknak a

méretét a csúcsok értéke (összevont csúcsok száma) alapján állítottuk be, és azokat eltér®

színnel jelöltük. Megkülönböztettük színükben a lánc és nem-lánc típusú éleket is. A

GraphML formátum további el®nye, hogy több gráfmegjelenít® program képes beolvasni,

kezelni, köztük a felhasznált yEd.

A 3.3. ábra a DBpedia különböz® részleteit jeleníti meg. A 3.3(a) töredéken a köz-

lekedéshez kapcsolódó osztályokat láthatjuk, az osztályokba tartozó egyedek számával.

Meg�gyelhet®, hogy vannak olyan egyedek, amelyek több osztályba tartoznak egyszerre.

Az ábra el®állításához az rdf:type2 állítmányt - amely egy egyedhez rendeli annak osztá-

lyát - nem-lánc típusúként jelöltük meg, az rdfs:subClassOf3 állítmányt - amely két osztály

közötti alá-, fölérendeltségi viszonyt állapít meg - lánc típusúvá választottuk. Ily módon

képet kaphatunk az adathalmaz megfelel® részletének a hierarchikus szerkezetér®l.

A 3.3(b) és a 3.3(c) töredékeken a geográ�ai adatokra koncentráltunk. Egyetlen ál-

lítmányt választottunk ki, a dbpo:locatedInArea-t4, amely megadja egy fogalomról, hogy

melyik területen található. Ezt lánc típusúként jelöltük meg, hogy megkapjuk a területek

egymásba ágyazódását. A 3.3(c) mutatja a teljes eredményt. Ahogy láthatjuk, a gráf

nem összefügg®, vannak nagyobb, közepes és kisebb méret¶ komponensek. Ezeket külön

megvizsgáltuk, és azt kaptuk, hogy a két nagyobb komponens Európának és Ameriká-

nak felel meg. A közepesek között megtaláltuk például Grönlandot vagy a Holdat (ezt

külön kiemeltük a 3.3(b) ábrán). Ezek értelemszer¶en nem feltétlenül részei nagyobb

földrajzi területeknek. A meglep® a kis komponensek el®fordulása volt. Ezek ugyanis az

adathalmaz hiányosságaira, hibáira utalnak. Két kisebb komponenst láthatunk a 3.3(b)

részlet jobb oldalán. Ezek a komponensek legtöbbször hidakat vagy városrészeket jelölnek,

amelyek különböz® okok miatt nincsenek hozzákötve a megfelel® nagyobb területekhez.

A DBpedia után a Freebase-t is vizsgáltuk. Itt két állítmányt választottunk ki, a

2http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
3http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
4http://dbpedia.org/ontology/locatedIn
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(a) A közlekedéshez kapcsolódó osztályok hi-

erarchiája

(b) Bal oldalon a Hold és a kráterei, jobb oldalon Ronda

and Franklin Hills.

(c) Georgrá�ai fogalmak közötti tartalmazás relációa a dbpedia:locatedInArea állítmány alapján

3.3. ábra. Gráfrészletek a DBpedia adathalmazból

freebase:religion.religion.branched_from-ot - megadja, hogy egy vallási irányzat melyik

másikból ágazott le - láncként jelöltük meg, a freebase:people.person.religion-t - megadja,

hogy egy adott személy mely vallási irányzatot követi - nem-láncként állítottuk be. Ezáltal

megkaptuk, hogy a vallási irányzatoknak hány követ®je van, és milyen származási viszony

van köztük. Az eredményt a 3.4. ábra szemlélteti. Látszik, hogy itt is megjelent egy nagy

összefügg® komponens, amely arra utal, hogy sok vallási irányzatnak közös gyökerei van-

nak. Illetve létrejöttek kisebb komponensek, melyek különálló irányzatokat képviselnek.

A kis komponensek tanulmányozása során itt is találtunk hibát, például Matthew Russel5

vallásának a Production Designer-t6 adta meg.

Összességében elmondhatjuk, hogy az RDF adathalmazok megfelel®en megválasztott

5http://www.freebase.com/m/0plk41m
6http://www.freebase.com/m/02pjxr
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3.4. ábra. Gráfrészletek a Freebase adathalmazból

részeinek vizualizációja segít értelmezni azok tartalmát. Az adathalmazok gráfként való

reprezentálása lehet®séget kínál a gráfelmélet eredményeinek a kiaknázására, illetve a be-

mutatott csúcsszimuláció és csúcshasonlóság felhasználására. Láthattuk, hogy a megfelel®

beállításokkal a rendszerünkkel képet kaphattunk az adathalmazok állítmányok szerinti

struktúrájáról, az összevont csúcsok értéke pedig információval szolgál a különböz® fogal-

mak szerepét, és gy¶jteményen belüli pozícióját illet®en. Továbbá a vizuális megjelenítés

hozzájárul az adatok közötti hibák és a hiányosságok felderítéséhez.

3.1.2. Szabály alapú megjelenítés

Az RDF adatok vizualizációjának egy másik megközelítése a szabály alapú megjelenítés.

Ennél a módszernél az er®forrásokhoz vagy azok csoportjaihoz, továbbá az er®források

közti kapcsolatokhoz megjelenítési szabályokat rendelünk. Ezáltal szétválaszthatjuk az

adatot a vizuális reprezentációtól, hasonlóan a HTML dokumentumokhoz kidolgozott CSS

technológiához. Például, ha a Linked Open Data mozgalom ajánlásait követve HTTP-n

keresztül feloldható URI-kkal írjuk le a fogalmakat, és szeretnénk egy emberek által is

könnyen értelmezhet® felületet nyújtani a fogalom megismeréséhez, akkor használhatjuk

az alábbiakban bemutatott eszközöket.

Az RDF keretrendszer egyszer¶sége és rugalmassága miatt könnyen használható he-

terogén állítások leírására. Azonban ez az egyszer¶ség és rugalmasság különféle kihíváso-

kat rejt magában a megjelenítés szempontjából. Egyrészt meg kell különböztetnünk az
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(alany, állítmány, tárgy) és az (alany, tulajdonság, érték) szerkezet¶ állításokat egymás-

tól. Ugyanis az els® típus két er®forrás között de�niál kapcsolatot, amelyre más szabályok

vonatkoznak mint a második típusra, amely egy er®forrás valamely tulajdonságát írja

le. Másrészt a keretrendszer megengedi, hogy ugyanahhoz az alanyhoz ugyanazzal az ál-

lítmánnyal több tárgyat is kapcsoljunk (hasonlóan a tulajdonságoknál). A kardinalitást

ontológiák segítségével megszoríthatjuk. Ezen problémák megoldására több megoldás is

született, ahogyan azt látni fogjuk.

a 2.1.1. fejezetben említettem, hogy az RDF-nek létezik XML szerializációs formá-

tuma. Ezért egy kézenfekv® megoldás az Extensible Stylesheet Language Transforma-

tions [19] (röviden XSLT) használata. AZ XSLT-vel transzformációs szabályokat adha-

tunk, amelyek alapján egy XML fájlt át tudunk alakítani más szerkezet¶ XML fájllá,

például egy weboldallá. Ennek módszernek az az el®nye, hogy újrahasznál egy elterjedt

technológiát, azonban nehezen kapcsolható össze az ontológiák nyújtotta el®nyökkel, mint

például a kardinalitás kérdésével.

Az állítások böngész®független megjelenítésének szabályait leírhatjuk az RDF keret-

rendszeren belül, szókészletek segítségével. Létrehoztak egy szókészletet, amellyel úgy-

nevezett Fresnel lencséket [11] de�niálhatunk. A módszer lényege, hogy a lencsékkel

kiválaszthatjuk, hogy milyen er®forrás milyen tulajdonságait akarjuk megjeleníteni. Ezt

követ®en a lencsékhez eltér® formázási beállításokat rendelhetünk: háttérszín, bet¶méret,

bet¶típus, képként való megjelenítés, stb. A koncepcióhoz több implementáció készült,

ilyen például az IsaViz [75].

Léteznek kifejezetten mobiltelefonokhoz készített alkalmazások, mint a DBpedia Mo-

bile [6] vagy az OntoWiki Mobile [26]. Az el®bbi egy helyérzékeny böngész®, melyben a

felhasználó helyzetét®l függ® információkat böngészhet a DBpedia adathalmaz alapján.

Például lekérdezhet®k a közelben lév® éttermek vagy nevezetességek, és azok tulajdonsá-

gai, értékelései. A [64] cikkben azt vizsgálják, hogyan lehet hasonló módon megjeleníteni

heterogén forrásból származó információt. Az OntoWiki Mobile els®dleges célja, hogy a

felhasználók o�ine módon is képesek legyenek tartalmat létrehozni, amit kés®bb feltölt-

hetnek és hozzákapcsolhatnak már létez® tudásbázisokhoz. Például a régészek, geológusok

vagy biológusok olyan terepmunkák során is dolgozhatnak vele, ahol nincs közvetlen in-

ternetkapcsolatuk.

A [34] cikkben bemutattunk egy szintén mobiltelefonokhoz készített alkalmazást,

amely képes RDF adatokat megjeleníteni. Az elkészített prototípus több szempontból

különbözik a fentebb ismertetett megoldásoktól. Az alkalmazás több adatforrást képes

egyszerre kezelni, valamint alkalmas a felhasználó szint¶ hozzáférés szabályozására, vagyis
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be lehet állítani, hogy az egyes felhasználók mit láthassanak az adathalmazokból. Ezen

utóbbi tulajdonságot szeretném kiemelni a szabály alapú megjelenítésekhez kapcsolódóan.

A program a felhasználó azonosítása után egy listában megjeleníti a hozzáférhet®

adatok listáját. Egy adatforrás kiválasztásának hatására elérhet®vé válik annak tartalma

táblázatos formába rendezve. A táblázatban minden er®forráshoz egy sor tartozik, és az

er®forrásokhoz rendelt tulajdonságok értékei az oszlopokban szerepelnek. Egy tetsz®leges

sort kiválasztva megjelenik egy részletes nézet, amely további információt tartalmaz a

kiválasztott egyedr®l.

A hozzáférés korlátozása az úgynevezett táblázatos nézeteket de�niálásán alapszik,

amelyeket a felhasználókhoz lehet rendelni. A nézetek hasonlóak a Fresnel lencsékhez,

ki kell választani a megjeleníteni kívánt tulajdonságokat és azok sorrendjét. Ahogyan a

lencsék esetén, itt is egy SPARQL lekérdezés lesz a nézet alapja. Azonban a mi megol-

dásunkban a felhasználó navigálása esetén (a táblázatos és részletes nézet között) átala-

kítjuk, transzformáljuk az alap lekérdezést. Ez biztosítja, hogy mindig a jogosultságnak

megfelel® er®források és kapcsolatok legyenek elérhet®ek.

3.5. ábra. SPARQL lekérdezésátírás

A 3.5. ábra bal oldalán láthatjuk egy táblázatos nézet de�nícióját, az ábra jobb oldalán

pedig a bel®le generált SPARQL lekérdezést. A de�níció leírására az XML formátumot

választottuk egyrészt a rugalmassága, olvashatósága, másrészt a szabvány elterjedtsége,

támogatottsága miatt.

A de�níció során megadjuk a nézet azonosítóját (id), nevét (name) valamint annak a

részletes nézetnek az azonosítóját (goto), amely a kijelölt elem megjelenítésének a részle-

teit írja le. Ezt követ®en az alaplekérdezést határozzuk meg. Ennek egy olyan SELECT

lekérdezésnek kell lennie, amely egyetlen változóra szelektál. Majd olyan attribútumo-

kat sorolhatunk fel (attribute elem), amelyek a táblázat további oszlopait generálják. Az
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attribútumokat az alaplekérdezéshez kötjük egy változó nevének (bind), illetve egy ál-

lítmánynak (uri) a segítségével. Ahogyan az ábrán láthatjuk, ezeket az attribútumokat

OPTIONAL blokkokkal kapcsoljuk az alap lekérdezéshez, vagyis ezek megléte opcioná-

lis. A változók szerepelhetnek az alaplekérdezés más mintáiban és sz¶r®kifejezéseiben

is. Az attribútumokhoz típust (type) rendelünk. A típusok alapján különböz® felépítés¶

keres®mez®ket hozzunk létre az adatok sz¶résére. A sz¶rés szintén lekérdezésátírással tör-

ténik azzal a különbséggel, hogy a sz¶r®feltételekb®l FILTER kifejezések generálódnak az

OPTIONAL blokkok helyett.

A 3.1.3. példában formális jelöléssel is láthatjuk az alap Qbase SPARQL kifejezés

kiegészítését a 'name' tulajdonságból generált Q?name kifejezéssel, valamint egy R?name

sz¶r®feltétellel. Az átírás eredménye a Qrewritten kifejezés lesz.

3.1.3. Példa. Lekérdezésátírás.

Qbase := (?cand, rdf:type, r:candidate) AND (?card, r:department, r:tester)7

Q?name := (?cand, foaf:name, ?name)

R?name := (?name = "András")

Qrewritten = Qbase OPT (Q?name FILTER R?name)

A részletes nézetnek szintén van azonosítója és neve, valamint a de�nícióban kiegé-

szít® attribútumokat határozhatunk meg a kiválasztott egyed további jellemzésére. Ehhez

a nézethez nem tartozik külön lekérdezés, ugyanis annak a táblázatnak az alaplekérde-

zését alakítjuk át, amelyr®l a felhasználó odanavigált. Az attribútumok típusa alapján

eltér® megjelenítést lehet rendelni a különböz® értékekhez. Például a képeket betölthet-

jük egy képmegjelenít® alkalmazásba vagy a dokumentumokat megnyithatjuk a megfelel®

programokkal.

A bemutatott megoldásban az attribútumok típusát explicit meg kell adni, ezáltal

veszítünk a Szemantikus Web technológiák rugalmasságából. Azonban ezeket a típusokat

le lehet írni ontológiák segítségével az RDF keretrendszeren belül. Így metaadatként csa-

tolhatóak a tényleges adatokhoz. Ha elérhet® ilyen jelleg¶ információ az adathalmazban,

akkor azt felhasználhatjuk a nézetek létrehozásakor. De megmarad a lehet®ség a típusok

felülde�niálására is.

Idáig az (alany, tulajdonság, érték) alakú állításokra koncentráltunk, vagyis egy adott

fogalom tulajdonságainak a bemutatására. A fogalmak közötti kapcsolatok - az (alany,

állítmány, tárgy) alakú hármasok - ábrázolására a részletes nézetek az alkalmasabbak. Be

lehet vezetni egy speciális attribútumot, amely lehet®vé teszi a felhasználóknak, hogy egy

7A 3.5. ábrán látható 'a' állítmány egy rövidítése az rdf:type állítmánynak.
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másik részletes nézetre navigáljanak, ahol a kapcsolódó fogalmakról találnak kiegészít®

információkat. Például az <attribute bind="?city" type="text" goto="detailed2"> azt

írja le, hogy a city változóra illeszked® egyedeket egy "detail2" nev¶ részletes nézetben

lehessen megnyitni.

Azonban már az alaplekérdezésben rögzíteni kell, hogy milyen kapcsolatokat akarunk

kiemelni. Például, ha a 3.5. ábra alaplekérdezését b®víthetjük a (?cand, r:city, ?city)

hármassal, ha a jelöltek városát is hozzáférhet®vé szeretnénk tenni. Ekkor a speciális

attribútumból nem generálódik új blokk a lekérdezés átírásakor, viszont elérhet®vé válik

a kapott érték.

Problémát okozhat a megjelenítés során az adatok ismétl®dése. Az RDF keretrend-

szer megengedi, hogy egy alanyhoz ugyanazzal az állítmánnyal vagy tulajdonsággal több

fogalom vagy érték kapcsolódjon. Ezt a problémát listák bevezetésével oldottuk meg.

Vagyis a tulajdonságok értékénél listák jelennek meg mind a táblázatos mind a részletes

nézeteken, ha szükséges.

Emlékezzünk vissza, hogy az ontológiákban pontosan megadható a kapcsolódó egyedek

számossága ≥ m.R.C alakú megszorításokkal. A megszorítás olyan fogalmat jelöl melyek

egyedei legalább m darab C-beli egyedhez kapcsolódnak az R állítmányon keresztül. Te-

hát, ha a fogalom egyedeit szeretnénk megjeleníteni, és m > 1, akkor az R állítmány

értékeit listába kell szerveznünk.

3.2. Vizuális SPARQL lekérdezések

A Szemantikus Web technológiák terjedésének köszönhet®en egyre több és nagyobb RDF

adathalmazok jönne létre. Emiatt egyre többen szeretnék használni, lekérdezni, elemezni

ezeket az adatokat. Ahogy láthattuk a 2.1.3. fejezetben, a SPARQL nyelvet az RDF

adathalmazok lekérdezésére alkották meg. A SPARQL egy mintaillesztésen alapuló dek-

laratív lekérdez®nyelv, amely elemeiben hasonlít a relációs adatbázisok világából ismert

SQL-hez. Azonban a szöveges lekérdez®nyelvek mellett szükség lehet másfajta hozzáférési

felület kialakítására is, amelyet szélesebb felhasználói réteg képes kezelni.

A [57] cikkben négyféle megközelítést gy¶jtöttek össze, az adatok elérésére. Ezek a

következ®k:

1. Természetes nyelven megfogalmazott kérdések

Ennél a megközelítésnél nincs szükség a technológia ismeretére, egyszer¶ kérdéseket

kell megfogalmazni az adathalmazra vonatkozóan. Hátránya, hogy a nyelvi gaz-

daságosság miatt (például azonos alakú és többjelentés¶ szavak), a kontextustól
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függ®en egy-egy kérdés teljesen mást jelenthet. Emiatt szükség lehet a lekérdezés

pontosítására, kontextusba foglalására.

2. Tudásbázis-speci�kus interfész

Ez a módszer csak el®re ismert sémára alkalmazható. Az adathalmazban tárolt

összes tulajdonsághoz rendelünk egy-egy beviteli mez®, amely sz¶r®ként m¶ködik.

Ezáltal pontosan ki tudjuk jelölni a keresett elemet.

3. Aspektus alapú megközelítés

Ez lényegében az el®z® módszer egyszer¶sített változata. Ebben nem lehet sz¶rni

az összes tulajdonságra, csak a leggyakrabban el®fordulókra. Így egyszer¶södik a

kezel®felület, de csökken a szelektivitás lehet®sége.

4. Vizuális lekérdezés szerkeszt® programok

Ebben az esetben a lekérdezések vizuális elemekb®l építhet®k össze. Az összeépítés

történhet gráfként vagy blokkok egymásba ágyazásával, egymás után f¶zésével. Az

elemek lehetnek szövegesek vagy sematikusak. A megközelítés el®nye a vizualitás,

hátránya, hogy használatához szükséges az adatok szerkezetének ismerete.

Az el®z® részben bemutatott mobil alkalmazás lényegében egy aspektus alapú meg-

közelítés. Hiszen a megjelenítend® tulajdonságokhoz sz¶r®ket rendelünk, melyek a táblá-

zatos nézetben érhet®k el. Ezáltal válnak kereshet®vé a felhasználók számára biztosított

adatok.

Ebben az alfejezetben a vizuális lekérdez®nyelvekkel és lekérdez® rendszerekkel foglal-

kozunk. A vizuális lekérdez®nyelvek a programozási nyelveknek egy speciális csoportját

alkotják, amelyek valamilyen adatbázissal, adathalmazzal szemben megfogalmazott lekér-

dezések szerkesztésére alkalmasak. Mivel ezek a lekérdezések általában rövidek, néhány

tíz sorosak, ezért a vizuális szerkesztés során nem keletkeznek átláthatatlan, bonyolult

ábrák. Viszont érvényesülnek a vizualitás nyújtotta el®nyök, melyeket a következ®kben

taglalok részletesen. Ezekhez a nyelvekhez általában tartozik egy keretrendszer, amely

segíti az adatok böngészését, kezelését. Az ilyen rendszereket vizuális lekérdez® rend-

szereknek nevezzük. A továbbiakban látni fogjuk, hogyan milyen el®nyei és hátrányai

vannak a vizuális nyelveknek, illetve azt, hogy hogyan lehet SPARQL lekérdezéseket fel-

építeni vizuális elemekb®l.

3.2.1. Vizuális lekérdez®nyelvek el®nyei és hátrányai

A vizualitás a szöveges leíráshoz képest szélesebb asszociációs teret biztosít, további di-

menziókat nyújt a felhasználók számára. Egy ábrán jelentést hordozhat az elemek elhe-
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lyezkedése, alakja, mérete, textúrája. Használhatunk sematikus rajzokat, ikonokat fogal-

mak reprezentálására. A kapcsolatokat szemléltethetjük az elemek összekötésével, vagy

egymásba ágyazásával. Az összeköt®knek is megválaszthatjuk a színét, formáját, mére-

tét. A jól megszerkesztett ábrák átláthatóbbak, könnyebben és gyorsabban megérthet®ek

a szöveges leírásnál, ezáltal felhasználhatjuk azokat például dokumentációk vagy oktató-

anyagok készítésekor. Továbbá, a vizuális elemek el®nye, hogy függetlenek a természetes

nyelvt®l, ezáltal szélesebb körben használhatók.

Viszont a szöveges lekérdezésekkel szemben a képek nehezen kereshet®k. Emiatt az

ábrákat és azok részeit címkékkel szokták ellátni. Ahol a címkék halmaza lehet el®re adott

vagy dinamikusan b®vül®. Az ábrák csoportosítása történhet a címkék között kapcsolatok,

például valamilyen hierarchia kialakításával.

A vizuális megjelenítésnek további hátrányait, korlátait taglalják a [90] cikkben. Esze-

rint gyakran el®fordul, hogy az elemek jelentése nincsen pontosan dokumentálva, emiatt

az ábrák félreérthet®vé válnak. Ha egy nyelv túl sokféle elemet kínál, akkor sokáig tart

megtanulni, és megérteni azok jelentését és felhasználásának módját. Viszont túl kevés

opció esetén nem lesz elég kifejez® az eredmény. Ezenkívül a komplex problémák leírása

során könnyen el®fordulhat, hogy nagy, átláthatatlan ábrák keletkeznek, amelyeken az

alakzatok átfedik és elrejtik egymást. Valamint hosszú, egymást keresztez® éleket jelen-

hetnek meg, melyeket nehéz végigkövetni. Mivel a vizuális megjelenít®knek adottak a

�zikai paraméterei, ezért ezek megszabják az egyszerre ábrázolható terület méreteit. Így

az elemek számát, méretét és egyéb tulajdonságait úgy kell megválasztani, hogy elférje-

nek a rendelkezésre álló területen. Napjainkban arra is fel kell készülni, hogy ugyanazt az

ábrát eltér® paraméterekkel rendelkez® eszközön (tablet, laptop, telefon) is meg szeretnék

jeleníteni.

Az ábrák bonyolultságának csökkentésére több megoldás létezik. Ilyen a néz®pont

megváltoztatása: közelítés, távolítás és forgatások. A közelítéssel kiemelhetjük az éppen

vizsgált elemeket, a távolítással kirajzolódik az adatok struktúrája, amelyet tetsz®leges

szögben elforgathatunk. Ezek a módszerek azonban csak interaktív környezetben m¶köd-

nek jól. Egy másik megoldás, az alakzatok egymásba ágyazása vagy kiszervezése külön

ábrába. Így készíthetünk egy átfogó képet a teljes problémáról, és kisebb aprólékos ábrá-

kat az egyes részproblémákról.

Az RDF adathalmazok megjelenítésénél már alkalmaztuk ezeket a technikákat. Pél-

dául a 3.3. és a 3.4. ábrák esetén nem az egyes elemek voltak érdekesek, hanem az elemek

csoportosulásai, amelyek utaltak az adathalmazok szerkezetére. Ezért egy távoli képet

kezdtünk vizsgálni. A csoportosulások elemezése közben szükség volt adott részek felna-
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gyítására, és a felnagyított részek külön ábrába szervezésére. Ily módon bemutathatóvá

váltak azok az elemek, amelyek az adathalmazok hibáira, hiányosságaira világítottak rá.

A felvázolt problémák ellenére, napjainkban új lendületet kaphat a vizuális nyelvek

fejlesztése. Ugyanis, ahogy [38]-ben írják, az érint®képerny®s eszközök mára mindenna-

possá váltak, meg�zethet®ek lettek. Ezzel párhuzamosan a hozzájuk tartozó interfészek is

folyamatosan fejl®dnek. Az érint®képerny®k képesek közvetlen kapcsolatot kialakítani a

szerkesztett objektumokkal, megszüntetik az egér használata során jelentkez® indirekciót.

Továbbá a multi-touch rendszerek lehet®vé teszik, hogy egyszerre a képerny® több pont-

jával érintkezzünk. Ezáltal új területeket nyitnak mind a fejleszt®k, mind a felhasználók

számára.

3.2.2. Vizuális lekérdez®rendszerek a SPARQL nyelvhez

Hasonlóan az RDF adathalmazokhoz, a SPARQL lekérdezések mintái is reprezentálhatók

irányított címkézett gráfokkal, és ily módon könnyedén vizualizálhatóak. Emiatt, mára

számos vizuális lekérdezés szerkeszt® program áll rendelkezésünkre a SPARQL nyelvhez.

Ilyenek például az iSparql [72]8, a LUPOSDATE [37]9, a Gru� [27] vagy a VisualQuery [35,

78].

Az iSparqlt az OpenLink Software fejlesztette az OAT JavaScript Framework demonst-

rálására. A LUPOSDATE-et (teljes nevén 'Logically and Physically Optimized Semantic

Web Database Engines') a lübecki egyetemen dolgozták ki. A Gru� egy kereskedelmi

forgalomban elérhet® termék, amelyet a Franz Inc. kínál eladásra az AllegroGraph grá-

fadatbázis kiegészítéseként. A VisualQuery program saját fejlesztés.

A 3.6. ábrán láthatjuk ezeknek a programoknak a felhasználói felületeit, egy-egy le-

kérdezéssel. A felületek közös jellemz®je, hogy több részb®l állnak. Mindegyiknek van

egy szerkeszt® felülete, ahol az illeszteni kívánt mintát lehet összerakni különböz® épít®-

elemekb®l. Az épít® elemek tulajdonságait, például a nevét vagy a típusát (változó, URI,

literál, üres csúcs) ¶rlapokon állíthatjuk be. További ¶rlapok segítségével adhatjuk meg a

lekérdezések fajtáját és a nehezen vizualizálható részeit, ilyenek a LIMIT és az OFFSET

módosítók, amelyek az eredmény számosságát korlátozzák, vagy a szelekcióban szerepl®

változók sorrendje.

A SPARQL az alábbi lekérdezés fajtákat támogatja: SELECT, ASK, DESCRIBE,

CONSTRUCT. A SELECT a hagyományos sz¶résre használható. Az ASK megmondja,

8Online demo rendszer elérhet® a http://oat.openlinksw.com/isparql/index.html címen.
9Online demo rendszer elérhet® a https://www.ifis.uni-luebeck.de/index.php?id=

luposdate-demo1&L=1 címen.

http://oat.openlinksw.com/isparql/index.html
https://www.ifis.uni-luebeck.de/index.php?id=luposdate-demo1&L=1
https://www.ifis.uni-luebeck.de/index.php?id=luposdate-demo1&L=1
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(a) iSparql (b) Gru�

(c) LUPOSDATE (d) VisualQuery

3.6. ábra. Vizuális lekérdez®rendszerek felhasználói felületei

hogy a megadott minta illeszthet®-e az adathalmazra. A DESCRIBE egy kiválasztott

fogalom jellemz®it adja vissza. A CONSTRUCT-tal új adathalmazt hozhatunk létre már

meglév®kb®l. (Ezenkívül vannak adatmódosító lekérdezések is, de azokat most nem tár-

gyaljuk). Mivel ezen lekérdezés fajták mindegyike hasonló alakú mintákkal dolgozik (a

CONSTRUCT-nál két minta van: egy az adatok sz¶réséhez, egy az új adathalmaz szerke-

zetének kialakításához), ezért ezeket egységesen kezelik a különböz® szerkeszt® programok.

A programok további közös jellemz®je, hogy az URI, a literál, az üres csúcsokat meg-

különböztetik egymástól. A megkülönböztetés módjában azonban vannak eltérések. Van

ahol a csúcsok alakja, van ahol a csúcsok színe jelzi a típusukat. A változók szerepelhetnek

csúcsok illetve élek helyén is, ezeket külön kiemeléssel szokták jelölni. Valamint az elemek

címkéjében a '?' karakter utal arra, hogy az adott elem, egy változót reprezentál.

A változókhoz sz¶r®kifejezéseket rendelhetünk, amelyek megszabják, hogy milyen ér-
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téket vehetnek fel. Ezeket a sz¶r®kifejezéseket szintén ¶rlapokon keresztül adhatjuk meg.

Több alkalmazás, kínál külön szerkeszt® felületet a sz¶r®kifejezések megszerkesztésére. A

külön felületnek az az el®nye, hogy szerkesztés közben ellen®rzik a kifejezéseket, és nem

engednek szintaktikai hibát véteni a felhasználónak.

A SPARQL különböz® m¶veleteket kínál a minták összekapcsolására: AND, UNION,

OPTIONAL. Az AND a relációs adatbázisok világából ismert természetes összekapcsolás-

nak, míg az OPTIONAL a félig összekapcsolásnak felel meg. Az UNION-nal két különböz®

mintára illeszked® elemek unióját képezhetjük. Az összekapcsolt mintákat a szerkeszt®

programok többnyire egyetlen ábrán szokták megjeleníteni, azonban eltér® háttérszínnel

vagy valamilyen keretezéssel elkülönítik azokat egymástól. A háttérszín vagy a keretezés

utal az összekapcsolás módjára is.

3.7. ábra. VisualQuery alkalmazásban szerkesztett lekérdezés gra�kus és szöveges alakja

A vizuálisan összerakott lekérdezésb®l le tudjuk generálni a szöveges reprezentációt.

Ekkor a hozzáért®k még ellen®rizhetik és javíthatják az esetleges hibákat. A 3.7. áb-

rán látható egy lekérdezés vizuális és a szöveges alakja a VisualQuery alkalmazásból. A

kék szín az URI, a piros a változó, a zöld pedig a literál típusú elemeket jelöli. A sárga

színnel megkülönböztetett változó szerepel a szelekció m¶veletben. A generált szöveges

lekérdezésben a pre�xek ¶rlapok segítségével adhatóak meg. A vizuális szerkeszt® prog-

ramok között az egyik jelent®s különbség, hogy támogatják-e az ellenkez® irányú átalakí-

tást, vagyis a szöveges alakból létre tudják-e hozni a vizuális reprezentációt. (Például az

iSPARQL-nek és a LUPOSDATE-nek van ilyen funkciója, de a VisualQuery-nek nincs).

Ez akkor lehet hasznos, ha a már régebben megírt lekérdezéseket szeretnénk áttekinteni

vagy bemutatni másoknak.

A vizuális rendszerek további el®nye az el®z® alpontban felsoroltak mellett, hogy lehe-

t®ség nyílik a lekérdezések szerkesztés közbeni ellen®rzésére. Az elemekre de�niált szabá-
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lyok alapján már szerkesztés közben ki lehet sz¶rni a szintaktikai hibákat. A VisualQuery-

ben például több ilyen ellen®rzés is implementálásra került, úgy mint:

• a mintákban nem szerepelhet az állítmány helyén literál típusú érték, csak URI vagy

változó, ezért csak az utóbbi két típust lehet kiválasztani a kapcsolódó ¶rlapon.

• Az alany helyén nem szerepelhet literál típusú érték, ezért a literálokat reprezentáló

csúcsokból nem indulhat ki él.

• A minták hármasokat tartalmaznak, ezért az önálló csúcsok nem generálódnak bele

a lekérdezésbe. Ilyen esetben jelezhetjük a hibát a felhasználónak.

• A sz¶r®kifejezésekben csak olyan változó használható, ami megjelenik a minta va-

lamely hármasában.

Emellett vannak olyan programok, amelyek a kijelölt adathalmazból el®re összegy¶jtik és

kereshet®vé teszik az URI-kat, hogy ne tudjuk elgépelni azokat.

A lekérdezéseket a szerkesztés után lefuttathatjuk. Az eredmények kezeléséért álta-

lában a vizuális lekérdez® rendszerek a felel®sek. Az eredmények megjelenhetnek gráf

töredékekként (például a mintába behelyettesítve az illeszked® elemeket) vagy egyszer¶en

táblázatos formában. A Gru� képes felhasználni az AllegroGraph egyéb komponenseit,

hogy gráfként jelenítse meg a találatokat. A VisualQuery-t pedig integráltam a VOSD [35]

(teljes nevén Virtual Observatory over Semantic Data) rendszerbe, ahol táblázatos for-

mába rendezve kapjuk meg az eredményt.

A VOSD egy prototípus, ami rendelkezik a virtuális obszervatóriumoktól elvárt funk-

ciókkal, vagyis képes felhasználókat és felhasználói szerepeket kezelni, adatokat tölthetünk

bele, lekérdezések szerkeszthetünk és hajthatunk végre, exportálhatjuk az eredményeket,

vizualizálhatjuk az adatokat. A rendszer a Szemantikus Web technológiák bemutatására

és RDF adathalmazok kezelésére lett tervezve, így támogatja az ontológiák használatát,

képes logikai következményeket számítani az ontológiák és SWRL szabályok alapján. A

lekérdezések vizuális összeállításával egyszer¶en szemléltethet®ek a SPARQL nyelvi ele-

mei és a lekérdezések kiértékelése. Tehát a VisualQuery jól illeszkedik a rendszer egyéb

komponensei közé.

A bemutatott vizuális lekérdez® rendszereknek a részletes összehasonlítása megtalál-

ható a [78] diplomamunkában.
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3.3. Összegzés

A Szemantikus Web technológiáinak elterjedése miatt egyre több adathalmaz érhet® el az

RDF keretrendszerben leírva, a Linked Open Data mozgalom ajánlásait követve. Vagyis a

fogalmak feloldható URI-kkal vannak jelölve, és az adathalmazok hivatkoznak egymásra.

A fejezet els® részében azzal foglalkoztam, hogyan lehet jellemezni és megjeleníteni a

gyakran több forrásból származó, heterogén adatok integrációjának eredményeként létre-

jöv® RDF adathalmazokat. Egyrészt nyilvántarthatunk különböz® statisztikákat a hár-

masokról, amelyeket leírhatunk például a VOID ontológia fogalmaival. Másrészt kihasz-

nálhatjuk, hogy a hármasok reprezentálhatóak irányított élként, és így az adathalmazok

irányított gráfként. Ekkor jellemezhetjük magát a gráfot különféle gráfelméleti mér®szá-

mokkal, illetve meg is jeleníthetjük azt, hogy áttekintsük a struktúráját.

A 3.1.1. alfejezetben bemutattam egy csúcsösszevonáson alapuló módszert, amellyel

egyszer¶síthet® a gráf egy kijelölt struktúra meg®rzése mellett. Vagyis az eljárás meg-

tartja a struktúrához tartozó csúcsokat, és összevonja a hozzájuk kapcsolódó fogalmakat

a kapcsolatok típusa szerint. A módszert két adathalmazon teszteltük, és mindkét esetben

bebizonyosodott, hogy az adatok vizualizációja segít felfedezni az adathalmaz hibáit és

hiányosságait.

A 3.1.2. alfejezetben az RDF állítások szerkezete által nyújtott lehet®ségeket és ki-

hívásokat elemeztem a tartalom személyre szabása és megjelenítése szempontjából. Az

RDF rugalmas formátumot biztosít az adatok leírására, amely el®nyt jelent az integráció

során, azonban ahogy láthattuk, a megjelenítés alkalmával körültekint®en kell eljárnunk

a típusok és a kapcsolatok számosságának az ismeretének a hiányában. Ezen a szókészle-

tekben és ontológiákban megadható megszorításokkal javíthatunk. Az alfejezetben össze-

foglaltam, hogyan lehet szabályokat megfogalmazni az adatok megjelenítésére. Valamint

egy mobil böngész® prototípusán keresztül ismertettem egy módszert, amellyel személyre

szabott tartalmat generálhatunk a felhasználóknak táblázatos és részletes nézetek formá-

jában. Ezt SPARQL lekérdezések átírásával értük el.

A fejezet második felében azt vizsgáltam, hogy milyen eszközökkel férhetünk hozzá az

RDF-ben leírt adatokhoz. A SPARQL lekérdez®nyelv mellett különböz® interfészeket kí-

nálhatunk az adatok elérésére: a természetes nyelven megfogalmazott kérdésekt®l kezdve

a tartalomspeci�kus ¶rlapokon keresztül a vizuális lekérdez®rendszerekig sokféle megoldás

létezik. Mindegyiknek vannak el®nyei és hátrányai, az értekezésben a vizuális lekérdezé-

sekre koncentráltam, a 3.2.1. alfejezetben ezek tulajdonságait taglaltam részletesebben.

Ezek legfontosabb el®nye, hogy a szöveges leíráshoz képest szélesebb asszociációs tér áll

rendelkezésre a kérdések kifejezésére. Viszont a komplex ábrák átláthatatlanokká és ne-
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hezen kereshet®ekké válhatnak. Ezen bizonyos mértékig segíthetünk a megfelel® részek

kiemelésével.

A 3.2.2. alfejezetben az el®z®ekben összegy¶jtött szempontok alapján összehasonlí-

tottam a SPARQL nyelvhez készített vizuális lekérdezésszerkeszt® programokat. Továbbá

bemutattam a saját fejlesztés¶ VisualQuery-t, amely a többi alkalmazáshoz képest több

szerkesztés közbeni ellen®rzést tartalmaz, csökkentve ezáltal a hibás lekérdezések számát.

A VisualQuery-t integráltam a VOSD rendszerbe, melyet felhasználtunk az oktatásban a

Szemantikus Web technológiáinak ismertetése során.
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4. fejezet

Szemantikus párosítás1

A párosítás feladat során különböz® elemek közül kell megtalálnunk a leginkább össze-

ill®ket. Az elemeket a tulajdonságaikkal, pro�ljukkal írjuk le, és párosításkor a közös

pontokat keressük. A feladatnak számos felhasználási területe létezik, például a társkere-

s®k a megadott tulajdonságaink szerint ajánlanak partnereket, a termékkeres® oldalak a

kiválasztott keresési feltételekre sz¶rnek, álláskeresés alkalmával az önéletrajzunk alapján

válogatnak be minket szakmai interjúra.

A különböz® felhasználási területek közül a kutatásaimban az emberi er®források ke-

zelésére, pontosabban az álláskeres®k és az álláshirdet®k összepárosítására összpontosítot-

tam. Álláskereséskor a jelentkez®k megírják az önéletrajzukat, és elküldik a kiválasztott

cégeknek. Az önéletrajz tartalmazza a jelentkez® képességeit, ismereteit, szakmai jártas-

ságait, vagyis a pro�lját. A cégek, ha fel akarnak venni egy új munkatársat, akkor össze-

gy¶jtik milyen képességek, ismeretek szükségesek a pozíciók betöltéséhez, majd feladnak

egy hirdetést. Végül a beérkezett önéletrajzokból a cégek kiválogatják a legalkalmasabb

jelölteket, akik közül választanak. A választás általában szakmai interjú alapján történik.

A folyamat során álláskeres®k oldaláról olyan kérdések merülnek fel, mint a hogyan

hasonlíthatom össze a meghirdetett állásokat, hova jelentkezzek, melyik lenne a legal-

kalmasabb munkahely vagy pozíció a számomra. Az álláshirdet®k pedig a jelentkez®ket

szeretnék összehasonlítani, és kiválasztani a legalkalmasabb jelölteket. Ezeknek a kér-

déseknek az automatikus megválaszolásával pénzt, id®t és energiát lehet megtakarítani

mindkét fél számára.

1The research reported in this chapter 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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Ebben a fejezetben párosítási függvényeket fogok bemutatni, amelyek különböz® szem-

pontok alapján megadják, hogy a jelentkez®k mennyire illeszkednek adott álláshirdetések-

hez. A párosítási függvények kidolgozása során Sali Attila tanácsait követtem.

4.1. Irodalmi áttekintés

Napjainkban, a párosítási feladatokat aktívan kutatják. Hiszen az egyre növekv® mennyi-

ség¶ adatok automatikus feldolgozása, el®sz¶rése konkrét üzleti értéket képvisel. A ku-

tatások a Vaque lekérdez®rendszer kidolgozásával [68] kezd®dtek. A rendszer a relációs

adatmodellre épült és kiegészítette azt az adatok közötti távolság és az egyedek közötti

hasonlóságok fogalmával. Olyan lekérdezéseket lehetett megfogalmazni ezáltal, mint a

Budapesthez közeli városok, vagy az olcsó éttermek listája.

Egy újabb kutatásban [49] az SQL nyelvet egészítették ki a preferenciák bevezetésé-

vel. A preferenciák gyenge feltételekként értelmezhet®ek, amelyek teljesülése nem szük-

ségszer¶, de törekedni kell a kielégítésükre. Olyan feltételeket szabhatunk meg, hogy az

egyiket jobban szeretném a másiknál. Ezek a preferenciák szigorú parciális rendezést ad-

nak az egyes attribútumokra, amely alapján rangsorolni lehet az egyedeket. A lekérdezés

eredményét a rangsor alapján lehet rendezni, így a leginkább preferált találatok kerülnek

el®re.

Az ontológiák szókészleteket de�niálnak az egyes tématerületek fontosabb fogalmak le-

írására. Így, ezek alkalmazásával, közös szókincset használhatnak például az álláskeres®k

a képességeik kifejezésére, és az álláshirdet®k az elvárt tulajdonságok megfogalmazására.

Ezáltal összehasonlíthatóvá válnak a hirdetések és a jelentkezések egymással. Az ontoló-

giák szerepét több cikkben vizsgálták különböz® párosítási feladatok alkalmával.

A szerz®k [12]-ben bemutattak egy rendszert, amelyben a Szemantikus Web technoló-

giáit, az RDF keretrendszert és az ontológiákat, használták fel az online munkaer®-felvétel

támogatására. Az elvárások felmérését és megfogalmazását ontológiákkal támogatták,

vagyis hierarchiába rendezték a fontosabb fogalmakat. A hirdetéseket ezek alapján állí-

tották össze, és weblapokon keresztül tették közzé az RDF keretrendszerben leírva. Így a

hirdetéseket könnyen lehetett böngészni. Továbbá el®re megadott ¶rlapok kitöltésével tör-

téntek a jelentkezések, ahol a képességeket, ismereteket szintén az ontológiák fogalmaival

lehetett felvinni. Ezáltal a pro�lok számítógéppel feldolgozhatóvá váltak.

A [56] cikkben egy esettanulmányt olvashatunk arról, hogyan lehet létrehozni onto-

lógiákat a cég dolgozóinak a képességeinek leírására. A javasolt módszer alapján el®ször

meg kell határozni a létrehozandó ontológia célját és a területet, amelynek a lefedésére
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törekszünk. Majd azonosítani kell azokat a szakért®ket, akik érdemi információval rendel-

keznek, és fel kell térképezni a lehetséges információforrásokat. Ezután az információfor-

rások alapján formalizálni kell az összegy¶jtött tudást, amit azután szakért®k bevonásával

ki kell értékelni. Ha szükséges, akkor addig kell �nomítani a modellen, amíg az meg nem

felel az el®re lefektetett feltételeknek, el nem éri a kit¶zött célokat.

Az emberi er®források területén különböz® taxonómiákat, ontológiákat hoztak létre

az ember képességeinek, ismereteinek, iskolázottságának jellemzésére: DISCO [69], IS-

CED [96], ISCO [85]. A taxonómiák alapján hálók de�niálhatók, amelyekben az emberi

pro�lok �lterekként ábrázolhatók. Ekkor a pro�lok párosítása megoldható �lterek között

hasonlóság számolásával, ahogyan azt [76]-ban írták.

A szemantikus párosítás megoldására formális modellt dolgoztak ki [20, 24], amelyet a

leíró logikára építettek. A párosítást információkinyer® feladatként fogalmazták meg, ahol

a lekérdezések (igények) és az er®források (kínálatok) félig strukturált adatként jelennek

meg hirdetések formájában. A feladat megoldása a lekérdezést leginkább kielégít® er®for-

rások rendezett listája. Amennyiben a lekérdezéseket és az er®forrásokat ugyanazokkal a

félig strukturált adatokkal adják meg, akkor szemantikus párosításról beszélünk.

A problémakör kezelésére fuzzy technikákat is kifejlesztettek. Például [83]-ben a hasz-

nált autók adás-vételének kérdését vizsgálták. A cikkben a Datalog logikai programozási

nyelvhez javasoltak egy fuzzy kiegészítést, a Top-k-Datalogot. A módszer lényege, hogy a

szabályok testében megjelenhetnek fuzzy predikátumok, amelyek pontszámot rendelnek az

argumentumaikhoz. A fuzzy predikátumok pontszámai alapján, egy pontozó függvénnyel,

megadható a lekérdezés eredményei között egy rangsor. Így a legpontosabb találatok ke-

rülnek el®re.

A következ® alfejezetekben a [80, 63] cikkek alapján bemutatom, hogyan lehet a páro-

sítási feladat során felhasználni az ontológiákban leírt tudást, és hogyan lehet kiegészít®

információk bevitelével fokozatosan �nomítani a párosításokat. A bemutatott megoldá-

sok a [76]-hoz hasonlóan hálókon értelmezett �lterekkel dolgoznak, de megengedik a fuzzy

�lterek használatát is. Továbbá láthatunk valószín¶ségi modell alapú megoldásokat is.

4.2. Halmaz alapú megközelítések

4.2.1. Tökéletes párosítás

Az emberi er®források kezelésének területén maradva, a megoldandó párosítási probléma

formálisan a következ®képpen adható meg. Legyen S = {s1, s2, . . . , sn} képességeknek
egy véges halmaza. Ekkor egy O = {o1, o2, . . . , ok} ⊆ S hirdetés, az állás betöltéséhez
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szükséges képességeket reprezentálja. Egy A = {a1, a2 . . . , al} ⊆ S jelentkezés a jelentkez®

képességeit írja le. Legyen match : P(S) × P(S) → [0, 1] egy párosító függvény, amely

megadja, hogy egy jelentkezés mennyire illeszkedik egy hirdetéshez. A feladat, hogy

egy O hirdetéshez megadjuk a legjobban illeszked® Abest jelentkezést, vagyis formálisan

Abest = argmaxA∈A{match(A,O)}, ahol A a jelentkezések halmaza.

Tehát a legalkalmasabb jelölt megtalálásához a párosító függvényt kell megfelel®en

de�niálnunk. Utána a kapott pontszámok alapján már egyszer¶ a választás. Az alábbi

példában egy programozói állás hirdetése (O) és négy jelentkezés (A1 − A4) látható. A

következ®kben a képességeket külön nem szintezzük (mint például kezd®, haladó, szak-

ért®). Ha szükséges ilyen jelleg¶ megkülönböztetés, akkor a szinteket fel lehet venni külön

képességként.

4.2.1. Példa. Hirdetés és jelentkezések

O = {Java,Netbeans,XML}

A1 = {Java, PHP,Eclipse}

A2 = {Java,Netbeans,HTML}

A3 = {C,PHP,XML}

A4 = {C,Netbeans,XML}

A legels® ötlet a párosító függvény megadására a közös képességek megszámolása,

vagyis match1(A,O) := |A ∩ O|. A képlet intuitív és egyszer¶en számolható, azonban a

párosító függvényekt®l elvárjuk, hogy az értékkészletük a [0, 1] intervallum legyen. Ezért

a képletet a hirdetés elemszámával normalizálva a következ®t kapjuk, hasonlóan [76]-hoz:

matchpm(A,O) :=
|A ∩O|
|O|

A kapott függvény nem szimmetrikus a paramétereiben, de ez nem is cél, ugyanis a

feladat a hirdetéshez legmegfelel®bb jelentkez® megtalálása. A paraméterek felcserélésével

megkaphatjuk egy jelentkezéshez legmegfelel®bb hirdetést. A számítás során nem vesszük

�gyelembe a túlképzettséget, azt az eredeti és a paraméterek felcserélésével kapott értékek

felhasználásával lehet kezelni.

Az irodalomban két halmaz távolságának meghatározására többféle de�níciót találha-

tunk, mint a Jaccard vagy a Sørensen-Dice távolságok [61]. Az egyszer¶ség kedvéért a

továbbiakban a fent bemutatott képletet vesszük alapul.
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4.2.2. Példa. Tökéletes párosítás

matchpm(A1, O) =
|A1 ∩O1|
|O|

=
|{Java}|

|{Java,Netbeans,XML}|
=

1

3

matchpm(A2, O) =
|A2 ∩O1|
|O|

=
|{Java,Netbeans}|

|O|
=

2

3

matchpm(A3, O) =
|A3 ∩O1|
|O|

=
|{XML}|
|O|

=
1

3

matchpm(A4, O) =
|A4 ∩O1|
|O|

=
|{Netbeans,XML}|

|O|
=

2

3

A 4.2.1. példában szerepl® hirdetés és jelentkezések párosítási értékeit fentebb láthatjuk.

Meg�gyelhetjük, hogy több jelentkezés is ugyanazt az értéket kapta, vagyis a mathpm

függvény nem tudja megkülönbözteti azokat egymástól. Az alábbiakban azt vizsgáljuk,

hogyan lehet kiegészít® információk hozzávételével �nomítani az eredményen.

4.2.2. Ontológia alapú párosítás

A gyakorlatban az egyes képességek, ismeretek között különböz® kapcsolatok állhatnak

fenn. Például a Java programozási nyelv ismeretéb®l következik, az objektum orientált

programozási paradigma ismerete is, hiszen a Java egy objektum orientált programozási

nyelv. Formálisan az ilyen, hierarchikus, függ®ségeket kezelhetjük parciálisan rendezett

halmazokkal, vagy még inkább hálókkal. Ekkor a hirdetéseket és a jelentkezéseket �lterek

segítségével adhatjuk meg.

Legyen � egy bináris reláció az S halmaz elemein, és si, sj két eleme S-nek. Azt

mondjuk, hogy si az sj specializációja, ha si � sj. Másképpen az sj általánosabb fogalom

si-nél. Jelölje �d a közvetlen specializációt, vagyis si �d sj akkor és csak akkor, ha

si � sj és @sk ∈ S úgy, hogy sk 6= si, sk 6= sj és si � sk � sj. A � reláció re�exív,

antiszimmetrikus és tranzitív, tehát parciális rendezést de�niál S elemei között.

A továbbiakban feltesszük, hogy (S,�) hálót alkot, azaz S bármely kételem¶ részhal-

mazának létezik legkisebb fels®, és legnagyobb alsó korlátja. Ha szükséges, akkor S-et

kiegészíthetjük egy olyan elemmel, vagyis egy olyan képességgel, amellyel minden em-

ber rendelkezik. Illetve kiegészíthetjük egy olyan képességgel, amellyel egyik ember sem

rendelkezik.

A háló elemeire tekinthetünk úgy mint egy T-doboz fogalmaira, az elemek közötti

relációk pedig tartalmazási axiómákat határoznak meg. Ekkor összetett fogalmakat is

megadhatunk a SROIQ(D) leíró logikával. Például a programozási tudáshoz hozzákap-

csolhatjuk, hogy hány éves tapasztalat áll mögötte, vagy valamilyen szempont szerint

szintezhetjük a tudást.
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programming v ∃experience.{1..10}
programming v ∃complexity.{1..5}

A [63] cikkben bemutattunk az úgynevezett 'blow-up' fogalmakat, amellyel kiaknáz-

hatjuk a tulajdonságok vagy szerepek nyújtotta el®nyöket. Ezeket a fogalmakat Cu∃R.C ′′

alakban adjuk meg, és C ′′ u C ′ esetén C u ∃R.C ′ következik. A gyakorlatban ez akkor

használható jól, ha C ′′-t az elemeinek a felsorolásával de�niáljuk, azaz C ′′ = {a1, . . . , an}.
Ezzel a módszerrel leírhatjuk például a legalább öt éves tapasztalaton alapuló négyes

szint¶ programozási tudást. Ha a pro�lok modellezéséhez szükséges, akkor a hálót kiegé-

szíthetjük a 'blow-up' fogalmakból kapott tartalmazási axiómák alapján.

A 4.2. ábrán a programozáshoz kapcsolódó technológiáknak egy hierarchiáját lát-

hatjuk. Az ábrát kiegészítve egy 'legspeciálisabb' technológiával, amely bármely másik

technológiánál speciálisabb, egy hálót kapunk. Az egyszer¶ség kedvéért a következ® pél-

dákban elemi fogalmakkal dolgozunk tovább.

4.1. ábra. Képességek hierarchiája

A T-doboz fogalmai absztrakt tulajdonságokat jelölnek (pl. HTML ismeret), konkrét

személyek képességeit (pl. Beni HTML ismerete) A-dobozzal adjuk meg. Egy jelentkez®

pro�lja egy �ltert generál a hálóban az alábbi de�níció szerint.

4.2.3. De�níció. Legyen T egy T-doboz és jelölje T tartalmazási axiómáiból képzett

hálót L. Ekkor az A = {s1, . . . , sk} jelentkezést az AA = {Cs1(a), . . . , Csk(a)} A-dobozzal
írjuk le, ahol az a egyed a jelentkez®t reprezentálja, a Cs1 , . . . , Csk fogalmak pedig a

jelentkez® által megadott képességeknek felelnek meg. A hálóban az A jelentkezés által

generált �lter az FA = {s ∈ L | (T ,AA) |= Cs(a)}.
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Vagyis a pro�lokat olyan ismeretekkel terjesztjük ki, melyek implicit következnek az on-

tológiából és a megadott ismeretekb®l. A hálóban ezek 'általánosabb' tulajdonságként

jelennek meg a specializáció reláció szerint.

A technológiák hálóját felhasználva kiegészíthetjük a 4.2.2. példában szerepl® állás-

hirdetést és a hozzá tartozó jelentkezéseket az általuk generált �lter fogalmaival. Az O

hirdetéshez hozzávesszük az OOP, PL (Prog. Language az ábrán), és IT fogalmakat, mert

ezek általánosabbak a Java-nál. Továbbá hozzávesszük az IDE-t a Netbeans és az ML-t

(Markup Language az ábrán) az XML miatt. A jelentkezéseket hasonlóan b®vítjük.

4.2.4. Példa. Párosítás ontológia felhasználásával

FO = {Java,Netbeans,XML,OOP, PL, IT, IDE,ML}

FA1 = {Java, PHP,Eclipse, OOP, PL, IT, Script, IDE}

FA2 = {Java,Netbeans,HTML,OOP, PL, IT, IDE,ML}

FA3 = {C,PHP,XML,PL, IT, Script, OOP,ML}

FA4 = {C,Netbeans,XML,PL, IT, IDE,ML}

matchpm(FA1 , FO) =
|{Java,OOP, PL, IT, IDE}|

|FO|
=

5

8

matchpm(FA2 , FO) =
|{Java,OOP, PL, IT,Netbeans, IDE,ML}|

|FO|
=

7

8

matchpm(FA3 , FO) =
|{XML,PL, IT,OOP,ML}|

|FO|
=

5

8

matchpm(FA4 , FO) =
|{Netbeans,XML,PL, IT, IDE,ML}|

|FO|
=

6

8

A kiegészítést követ®en szintén halmazokat kaptunk, amelyekre alkalmazható az el®z®ek-

ben bemutatott tökéletes párosítás. Az eredményeket megvizsgálva láthatjuk, hogy ezzel

a módszerrel már meg tudtuk különböztetni a második és a negyedik jelöltet, vagyis a

kiegészít® információt sikerrel alkalmaztuk a párosítás �nomítására.

4.2.3. Maximális hosszúságú utakon alapuló párosítás

A fogalmak hálójában extra élek bevezetésével további információt építhetünk a modellbe.

De�niálhatunk hasonlóságot programozási nyelvek között a kulcsszavaik alapján, vagy

jelölhetünk feltételes függ®séget programozási nyelvek és integrált fejleszt®i környezet kö-

zött. Például aki Java-ban programozik, az nagy valószín¶séggel ismeri a Netbeans és az
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Eclipse fejleszt®i környezetet. Az alábbiakban olyan kapcsolatokkal foglalkozunk, ame-

lyek számszer¶síthet® viszonyt fejeznek ki két fogalom között. Ezt a viszonyt élsúlyokkal

fogjuk kifejezni.

A 4.2. ábrán kiegészítettem a programozással kapcsolatos technológiák hierarchiáját

extra élekkel (szaggatott, narancssárga nyilak), amelyek valamiféle függ®séget jelölnek a

technológiák között. Az élsúlyok jöhetnek a terület szakért®it®l vagy meghatározhatjuk

azokat statisztikák alapján. Mivel az extra élek köröket hozhatnak létre, ezért a hagyo-

mányos �lterek nem alkalmazhatóak ebben az esetben. Emiatt egy gráf alapú megoldást

dolgoztunk ki az ilyen típusú kiegészít® információ kezelésére.

4.2. ábra. Képességek hierarchiája, kiegészítve extra élekkel

Legyen (S,�) egy háló, ésG = (V,E) egy irányított súlyozott gráf. Azt mondjuk, hogy

a gráf a hálóra épül, ha a gráf csúcsai megfeleltethet®k az S elemeinek, azaz V = S. To-

vábbá, ha az élek halmazát két diszjunkt részre oszthatjuk úgy, hogy megkülönböztetjük

az ontológia és az extra éleket egymástól, vagyis E = EO ∪ EE. Az ontológia élek repre-

zentálják a specializáció relációt két csúcs között, tehát (vi, vj) ∈ EO akkor és csak akkor,

ha vi �d vj, ahol vi, vj ∈ S. Az extra élek valamilyen számszer¶síthet® viszonyt fejeznek

ki a csúcsok között. Legyen w egy élsúlyozó függvény úgy, hogy ∀eo ∈ EO : w(eo) = 1 és

∀ee ∈ EE : w(ee) ∈ (0, 1]. Vagyis a w megadja a kapcsolatok er®sségét.

Jelölje pE(s, t) az s, t ∈ V csúcsok között irányított utak halmazát, formálisan:

pE(s, t) = {(s = v1, v2, ..., vn = t) | vi ∈ V és (vi, vi+1) ∈ E}.

A 4.2. ábrán szerepl® gráfot felhasználva ismét kiterjesztjük a 4.2.2. példa álláshir-

detését és a jelentkezéseket. Ám ahhoz, hogy kezelni tudjuk az élekhez rendelt értékeket,

ezúttal fuzzy halmazokat használunk. A hirdetést kib®vítjük az összes olyan képesség-
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gel, amely elérhet® irányított úton az ontológia élek mentén az eredeti halmaz elemeib®l

kiindulva. Ezekhez az elemekhez az 1.0 tagsági értéket rendeljük. Tehát,

extendEO
(O) = Ô = {(v, 1.0) | v ∈ V és ∃o ∈ O : |pEO

(o, v)| ≥ 1}.

Vegyük észre, hogy a kiterjesztés során csak az ontológia éleket használtuk, mert nem

szeretnénk új elemmel b®víteni a hirdetést, a specializáció reláció szerint meghatározott

'általánosabb' képességeken kívül.

Azonban a jelentkezések kiegészítésénél �gyelembe vesszük az extra éleket is, így több

információt gy¶jthetünk, ám azok pontatlanabbak lehetnek. A kiterjesztett halmaz ele-

meinek a tagsági értékének az adott elem és az eredeti halmaz elemei közötti leghosszabb

út hosszát rendeljük, tehát

extendE(A) = Â = {(v, µv) | v ∈ V és ∃a ∈ A : |pE(a, v)| ≥ 1 és µv =

maxa∈A,p∈pE(a,v) length(p)}.

Az út hosszát az úton szerepl® élek súlyának szorzataként de�niáljuk, azaz length(p) =∏n−1
i=1 w((vi, vi+1)). Ha az élekre feltételes függ®ségként gondolunk, akkor az úthossz te-

kinthet® együttes valószín¶ségként.

Egy irányított gráf két csúcsa közötti leghosszabb út kiszámítása általánosan NP-

nehéz feladat. Azonban ebben az esetben az út hosszát az úton szerepl® élek súlyának

szorzataként de�niáltuk, ezért alkalmazhatjuk a következ® átalakításokat:

max
p∈pE(v,a)

∏n−1
i=1 w((vi, vi+1))⇔ max

p∈pE(v,a)
log {

∏n−1
i=1 w((vi, vi+1))} =

max
p∈pE(v,a)

∑n−1
i=1 logw((vi, vi+1)) = − min

p∈pE(v,a)

∑n−1
i=1 − logw((vi, vi+1))

Továbbá w((vi, vi+1)) ∈ (0, 1] minden élre, ezért − logw((vi, vi+1)) ≥ 0. Vagyis a leg-

hosszabb út keresése visszavezethet® legrövidebb út keresésére nemnegatív élsúlyú gráf-

ban, amely a Dijkstra-algoritmussal hatékonyan megoldható [25][28].

Tehát a bemutatott módszerrel a hirdetés és a jelentkezések kiterjeszthet®ek fuzzy

halmazokká. Ezután a fuzzy halmazokra alkalmazhatunk egy, a tökéletes párosításhoz

hasonló, párosító függvényt. A függvény veszi a hirdetéshez és a jelentkezéshez tartozó

fuzzy halmazok metszetének az elemszámát, és normalizálja az eredményt a hirdetéshez

tartozó fuzzy halmaz elemszámával. A fuzzy halmazok metszetének kiszámításakor a mi-

nimum függvényt alkalmazzuk, az elemszámnál pedig a tagsági értékek összegét vesszük.

Az alábbi példában az el®z®leg megismert hirdetés és az els® jelentkezés kiterjesztését

láthatjuk. Emellett a kiterjesztett halmazok párosításának lépéseit követhetjük nyomon.

A kékkel jelölt képességek elérhet®ek az eredeti halmazból kiindulva csupán ontológia
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élek érintésével, míg a jelentkezésben pirossal kiemelt képességek eléréséhez az extra élek

igénybe vétele is szükséges.

4.2.5. Példa. Maximális hosszúságú utakon alapuló párosítás

Ô = {(Java, 1.0), (Netbeans, 1.0), (XML, 1.0), (OOP, 1.0), (PL, 1.0),

(IT, 1.0), (IDE, 1.0), (ML, 1.0)}

Â1 = {(Java, 1.0), (PHP, 1.0), (Eclipse, 1.0), (OOP, 1.0), (PL, 1.0),

(IT, 1.0), (Script, 1.0), (IDE, 1.0),(Netbeans, 0.7), (Javascript, 0.9),

(HTML, 1.0), (ML, 1.0), (XML, 0.7)}

Â1 ∩ Ô = {(Java, 1.0), (OOP, 1.0), (PL, 1.0), (IT, 1.0), (IDE, 1.0),

(Netbeans, 0.7), (XML, 0.7), (ML, 1.0)}

m(Â1, Ô) =
||Â1 ∩ Ô1||
||Ô1||

=
7.4

8

Ha a példát végig számolnánk, akkor azt kapnánk, hogy a párosítási függvény mindegyik

jelentkezéshez eltér® értéket rendel. Vagyis az extra élekkel reprezentált kiegészít® infor-

mációt sikerrel fel tudjuk használni a párosítás �nomítására.

A kiterjesztett halmazok mint fuzzy �lterek

Az ontológia alapú párosítás során, a specializáció relációt �gyelembe véve, általánosabb

fogalmakkal terjesztettük ki az eredeti halmazokat. Ennek köszönhet®en a kiterjesztett

halmazok �ltereket jelöltek ki az ontológia fogalmaiból készített hálóban. A 4.2.7. tétel

kimondja, hogy a maximális hosszúságú utakon alapuló modellben az irányított, élsúlyo-

zott gráf élei alapján kib®vített halmazok fuzzy �lterek a gráf alapjául szolgáló hálóban.

A tétel bizonyítását az alábbi lemma segíti.

4.2.6. Lemma. Legyen (S,�) képességeknek egy hálója, G = (V,E = EO ∪EE) a hálóra

épített irányított, élsúlyozott gráf, v, v′ ∈ V két csúcs. Ekkor, ha v � v′ teljesül, akkor

létezik olyan út v és v′ között, melynek a hossza 1, azaz ∃p ∈ PE(v, v′) : length(p) = 1.

Bizonyítás. Mivel v � v′, ezért létezik olyan v = v1, . . . , vk = v′ sorozata a képessé-

geknek, hogy vi �d vi+1 teljesül minden i = 1, . . . , k − 1 esetén. Továbbá a w élsúlyozó

függvény minden (vi, vi+1) ∈ EO (i = 1, . . . , k − 1) ontológia élhez az 1 súlyt rendeli

de�níció szerint. Ezért a p = (v1, . . . , vk) út hossza length(p) =
∏k−1

i=1 w((vi, vi+1)) = 1. �



4.3. VALÓSZÍN�SÉGI MODELL ALAPÚ PÁROSÍTÁS 55

4.2.7. Tétel. Legyen (S,�) képességeknek egy hálója, G = (V,E = EO ∪ EE) a hálóra

épített irányított, élsúlyozott gráf, O ⊆ S egy nemüres részhalmaz. Ekkor az O kiterjesz-

tése az összes él �gyelembe vételével, jelölésben Ô = extendE(O), fuzzy �lter S-ben.

Bizonyítás. Egy t ∈ [0, 1] valós számra, az Ô fuzzy halmaz t-szerinti szinthalmaza,

Ôt = {v ∈ S|Ô(v) ≥ t}, �lter S-ben, ha minden v, v′ ∈ S csúcspárra, v � v′ esetén, ha

v ∈ Ôt teljesül, akkor v′ ∈ Ôt is teljesül. Vagyis ha Ô(v) ≥ t, akkor Ô(v′) ≥ t.

Legyen v ∈ Ôt a t-szerinti szinthalmaz egy eleme és legyen po,v = (o = vi1 , vi2 , . . . , vik =

v) egy maximális hosszúságú út az O halmaz és az v csúcs között. Ekkor elég megmutat-

nunk, hogy ha egy v′ ∈ S általánosabb képesség v-nél, azaz v � v′, akkor létezik olyan

po,v′ út, hogy length(po,v′) ≥ length(po,v).

Ha v � v′, akkor a 4.2.6. lemma alapján létezik olyan pv,v′ = (v = vj1 , vj2 , ..., vjl = v′)

út, amelynek a hossza 1. Ha a po,v és a pv,v′ utaknak egyetlen közös pontjuk az v, akkor

összekapcsolhatjuk a két utat po,v′ = (o = vi1 , . . . , vik , vj1 , . . . , vjl = v′), és az összekapcsolt

út hosszára teljesül a feltétel, ugyanis length(po,v′) = length(po,v) ∗ 1 ≥ length(po,v).

Ha a po,v és a pv,v′ utaknak van v-t®l különböz® közös pontja, akkor folytassuk indukci-

óval. Tegyük fel, hogy u az els® közös pont. Ekkor tekintsük a po,u = (o = vi1 , . . . , vix = u)

és a pu,v′ = (u = vjy , vjy+1 , . . . , vjl = v′) utakat. Mivel minden él súlya legfeljebb 1 és a

length(pv,v′) = 1-b®l következik, hogy length(pu,v′) = 1, ezért length(po,u) ≥ length(po,v).

Ha po,u és pu,v′ egyetlen közös pontja u, akkor összekapcsolhatjuk a két utat, különben

alkalmazzuk az indukciót. �

A tételnek az a jelent®sége, hogy a fuzzy �lterekre alkalmazható párosítási függvények

felhasználhatók a párosítási feladat megoldása során.

4.3. Valószín¶ségi modell alapú párosítás

Az el®z® alfejezetben bemutatott extra élek függ®ségeket fejeznek ki a képességek, ismere-

tek között. Ezért egy racionális megközelítésnek t¶nik, ha feltételes valószín¶ségekként te-

kintünk ezekre az élekre. Ekkor a párosítási problémát többféleképpen kezelhetjük. Vizs-

gálhatjuk információelméleti szempontból valószín¶ségi logikai programokkal [48], vagy

használhatunk halmazelméleten alapuló valószín¶ségi modelleket [92]. A következ®ekben

diszkrét valószín¶ségi modellekre épül® megoldásokat ismerhetünk meg.

Legyen G = (V,EO ∪ EE) egy irányított, élsúlyozott gráf, képességek gráfja, és le-

gyen w egy élsúlyozó függvény, amelyet hasonlóan de�niálunk mint a 4.2.3. fejezetben,

vagyis az ontológia élekhez 1-et rendel, az extra élekhez egy tetsz®leges súlyt a (0, 1] in-

tervallumból. A gráfban szerepl® csúcsokat (valószín¶ségi) eseményeknek feleltetjük meg
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a 2.3.1. fejezetben bemutatott de�níciókat felhasználva. Az eseményekb®l képzett elemi

események halmazát jelölje ΩV , és legyen AV az ΩV elemein értelmezett σ-algebra. Ekkor

(ΩV ,AV ) mérhet® teret alkot az események halmaza felett. Jelölje WΩV
a (ΩV ,AV )-n

értelmezett összes lehetséges diszkrét valószín¶ségi modell halmazát. A gráf éleit a WΩV
-

beli modellekre vonatkozó valószín¶ségi állításokká fordítjuk le. Az átírásokat az alábbi

szabályok szerint végezzük el:

• A gráf minden v csúcsához hozzárendelünk egy av eseményt, amely az adott képes-

séggel rendelkez® jelentkez®k halmazát reprezentálja.

• Az összes (vi, vj) ∈ EO ontológia élhez hozzárendelünk egy valószín¶ségi állítást

P (avj |avi)[1, 1] alakban. Tehát, ha egy jelentkez® rendelkezik a vi képességgel, akkor

a vj általánosabb képességgel is rendelkezik.

• Az összes ee = (vi, vj) ∈ EE extra élhez hozzárendelünk egy P (avj |avi)[l, u] való-

szín¶ségi állítást. Az élhez tartozó súly kezelésére két lehet®ségünk van. Egyrészt

tekinthetjük úgy, mint az intervallum alsó korlátja, ekkor az l = w(ee), u = 1 he-

lyettesítést alkalmazzuk. Másrészt az élsúly meghatározhatja az állításnak mind az

alsó mind a fels® korlátját, azaz l = u = w(ee). A második megközelítés szigorúbb,

mert több megszorítást de�niál a valószín¶ségi modellekre vonatkozóan. Ugyanis

u = 1 esetén triviálisan teljesül® megszorítást kapunk.

A gráf éleib®l képzett valószín¶ségi állításokat korlátoknak nevezzük aWΩV
modelljeire

nézve. A korlátok halmazát jelöljük DBG-vel, ésWDBG
-vel azokat aWΩV

-beli modelleket,

melyekre az összes állítás egyszerre igaz.

A DBG-beli korlátok meghatároznak egy maximum entrópia problémát a 2.3.6. de-

�níció szerint. Ha a problémának nem létezik megoldása, akkor azt mondjuk, hogy az

állítások inkonzisztensek, vagyis a kiindulási gráf ellentmondást tartalmaz. Ha létezik

megoldás, akkor az egy olyan WDBG
-beli modell lesz, amely kielégíti az állítások által

de�niált egyenletrendszert, és amelynek az ilyen modellek között maximális az entrópi-

ája. A kapott modellt felhasználva átalakítjuk a hirdetést és a jelentkezéseket. Az átírási

szabályok a következ®k:

• Egy A = {v1, ..., vn} jelentkezést a felsorolt képességek konjunkciójaként reprezentá-
lunk, mivel a jelentkez® rendelkezik az összes képességgel, vagyis a = av1 ∩ ...∩ avn .

• Hasonlóan egy O = {s1, ..., sl} álláshirdetést is a hirdetésben szerepl® elvárások

konjunkciójaként adjuk meg, tehát o = as1 ∩ ... ∩ asn .
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Ekkor a hirdetés és a jelentkezés párosítási értékének a QPDBG
(o|a) valószín¶ségi le-

kérdezés eredményét választjuk, vagyis matchprm(A,O) = QP (o|a). Tehát a hirdetéshez

rendelt esemény feltételes valószín¶ségét adjuk meg a jelentkezéshez rendelt eseményt fel-

téve. Ha a lekérdezés eredménye −1, akkor aDBG∪P (a)(0, 1] állításhalmaz inkonzisztens,

azaz ellentmondást tartalmaz.

A 4.3.1. példa a 4.2. ábrán látható, a programozáshoz kapcsolódó ismereteket tartal-

mazó, extra élekkel kiegészített hierarchia éleib®l generált valószín¶ségi állításokat tartal-

mazza. Továbbá a példa bemutatja a hirdetés és az els® jelentkezés átírását, valamint a

párosítási értékük kiszámítását.

4.3.1. Példa. Valószín¶ségi modell alapú párosítás

RV = {aIT , aIDE, aPL, aML, . . . , aJS}

ΩV = {aIT ∩ aIDE ∩ aPL ∩ aML ∩ · · · ∩ aJS, aIT ∩ aIDE ∩ aPL ∩ aML ∩ · · · ∩ ¬aJS,

. . . ,¬aIT ∩ ¬aIDE ∩ ¬aPL ∩ ¬aML ∩ · · · ∩ ¬aJS}

DBG = {(aIT |aIDE)[1, 1], (aIDE|aEclipse)[1, 1], . . . , (aML|aXML)[1, 1],

(aEclipse|aJava)[0.6, 1.0], (aNB|aJava)[0.7, 1.0], . . . , (aXML|aHTML)[0.7, 1.0]}

a1 = aJava ∩ aPHP ∩ aEclipse, o = aJava ∩ aNB ∩ aXML

matchprm(A,O) = QP (o|a1) = me[DBG](o|a1) = 0.51

A példában az extra élekhez rendelt súlyok az els® lehet®ség alapján kerültek lefordí-

tására, vagyis az élsúlyok a valószín¶ségi állítások alsó korlátjában jelennek meg, a fels®

korlátok az 1 értéket veszik fel, ezáltal nem képeznek valódi megszorítást a valószín¶ségi

modellekre nézve.

4.4. Párosítások összehasonlítása

Az el®z®ekben többféle párosítási eljárást ismertünk meg. Ebben az alfejezetben összeha-

sonlítjuk ezeket az eljárásokat. Az összehasonlításban a 4.2. ábrán szerepl® ismereteket

használjuk a hierarchiával és az extra élekkel együtt. A 4.1. táblázat a példák során

használt jelentkezések párosítási értékeit (val oszlop) tartalmazza a hirdetéshez képest,

valamint az értékek alapján képzett sorrendet a jelentkezések között (rank oszlop).

A PM,UO,ML, PrM oszlopok címkéi rendre a tökéletes, az ontológia alapú, a maxi-

mális hosszúságú utakon alapuló illetve a valószín¶ségi modell alapú párosítást jelentik.

A valószín¶ségi modell alapú párosításnál három esetet különböztettünk meg: a PrMEO
-

nál csak az ontológia éleket fordítottuk át valószín¶ségi állításokká, a PrMl=w,u=1 esetén
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a megenged®bb stratégiát alkalmaztuk az extra élek átírásánál, vagyis az állítások fels®

korlátja 1, míg a PrMl=u=w esetén az állítások alsó és fels® korlátjának is az élsúlyt vá-

lasztottuk. A valószín¶ségi modell alapú párosítási értékeket a PIT [91] és a SPIRIT [86]

rendszerekkel számítottam ki.

Jel.
PM UO ML PrMEO

PrMl=w,u=1 PrMl=u=w

val rank val rank val rank val rank val rank val rank

A1 0.33 3,4 0.63 3,4 0.93 2 0.20 4 0.51 2 0.51 3

A2 0.66 1,2 0.88 1 0.96 1 0.50 1 0.70 1 0.70 1

A3 0.33 3,4 0.63 3,4 0.68 4 0.22 3 0.32 4 0.14 4

A4 0.66 1,2 0.75 2 0.75 3 0.43 2 0.49 3 0.54 2

4.1. táblázat. Párosítási eljárások összehasonlítása a {Java,Netbeans,XML} hirdetés és
4.2.1. példában szerepl® jelentkezések alapján

Ahogy a táblázatban láthatjuk, a bemutatott párosítási eljárások különböz® értéke-

ket rendeltek a jelentkezésekhez, és eltér® sorrendbe állították azokat. A különbségeket

a konkrét példától elvonatkoztatva vizsgáltuk, próbáltunk általános törvényszer¶ségeket

megállapítani az eljárások között.

4.4.1. Tökéletes és ontológia alapú párosítás

A tökéletes párosítás során a jelentkezést és a hirdetést halmazokkal reprezentáljuk, és

a párosítási függvény a halmazok metszetét normálja a hirdetés elemszámával. Ahogy

láttuk, ez a módszer nem elég szelektív, több jelentkezéshez ugyanazt a párosítási értéket

rendeli. Ezért kiegészít® információt juttattunk a rendszerbe, az alaphalmaz elemei között

egy specializáció reláció bevezetésével hierarchiát állítottunk fel. A hierarchia alapján

kiterjesztettük mind a hirdetést mind a jelentkezéseket az 'általánosabb' fogalmakkal. Az

így kapott, kib®vített halmazokra alkalmazható maradt a tökéletes párosítás.

Ha csak a jelentkezéseket terjesztjük ki a specializáció relációt felhasználva (jelöljük ezt

az esetet UOjel-el), akkor a matchpm(A,O) := |A ∩ O|/|O| képletben csupán a számláló

értéke növekedhet. Az A ∩ O metszet új elemmel b®vülhet, ha az A-t olyan elemmel

b®vítjük ki, amely eleme O-nak, de a nevez® nem változik. Ezért általánosan igaz, hogy

PM(A,O) ≤ UOjel(A,O).

Azonban, ha a hirdetést is kiegészítjük a hierarchia alapján, akkor találunk olyan példát,

amelyben a metszet változatlan marad, viszont a nevez® értéke növekszik. Emiatt a

fenti egyenl®tlenség ebben az esetben nem teljesül. Továbbá ha az egyik jelentkezést
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olyan elemekkel b®vítjük, amelyek bekerülnek a metszetbe, a másikat pedig olyanokkal,

amelyek nem, akkor a két jelentkezés sorrendje felcserél®dhet.

4.4.2. Ontológia alapú és maximális hosszúságú utakon alapuló

párosítás

Az ismeretek, képességek hierarchiájához további információt adhatunk hozzá, extra élek

bevezetésével. Ezek valamilyen számszer¶síthet® függ®séget jelölnek a fogalmak között.

Mivel az extra élek felvétele kört eredményezhet a hálóban, ezért irányított, élsúlyozott

gráfokat használtunk a modellezésre, ahol az élsúlyok jelölték a függ®ség er®sségét.

A gráf ontológia és extra élei mentén kiterjesztettük a hirdetést és a jelentkezéseket.

A hirdetés kiterjesztésénél csak az ontológia éleket használtuk, ugyanis nem akartunk új

elemeket hozzávenni a hirdetéshez, azonban a jelentkezések b®vítésénél �gyelembe vettük

az extra éleket is. Az extra élekhez rendelt élsúlyok kezelésére fuzzy halmazokat alkal-

maztunk, ahol az elemek tagsági értékét az élsúlyok alapján állapítottuk meg. Az ily

módon kiegészített halmazok összehasonlítására a tökéletes párosítást általánosítottuk a

fuzzy halmazokon értelmezett metszet és elemszám m¶veletek segítségével.

Vegyük észre, hogy ha a gráf nem tartalmaz extra éleket, akkor a két eljárás eredménye

megegyezik, vagyis UO = ML. Továbbá, az extra éleket csak a jelentkezések b®vítésére

használjuk, vagyis csak a számláló értéke növekedhet, ezért általánosan igaz, hogy

UO(A,O) ≤ML(A,O).

Azonban, ahogyan a 4.1. táblázatban látható, a két eljárás eltér® sorrendet eredményezhet

a jelentkez®k között. Például az ontológia alapú párosítás az A4-et másodikként rangso-

rolja, míg a maximális hosszúságú utakon alapuló párosítás a harmadik helyre sorolja a

jelentkezést.

4.4.3. Valószín¶ségi modell alapú párosítások

A valószín¶ségi modellen alapuló párosítások az el®z®ekt®l teljesen eltér® módszert hasz-

nálnak a párosítási értékek kiszámítására, illetve az ontológia és extra élekkel reprezentált

információ kezelésére.

A képességeket eseményekre fordítottuk, majd az eseményeken de�niáltunk egy mér-

het® teret, amelyen diszkrét valószín¶ségi modelleket vizsgáltunk. A modellekre megszo-

rításokat vezettünk be a gráf élei alapján valószín¶ségi állítások formájában. Az élsúlyok

transzformálására két stratégiát alkalmaztunk, egy megenged®bbet PrMl=w,u=1 és egy
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szigorúbbat PrMl=u=w. Majd a kapott megszorításokból felépítettünk egy maximum ent-

rópia problémát.

Amennyiben a feltételek konzisztensek és a maximum entrópia probléma megoldható,

úgy a megoldását, a maximum entrópia modellt, felhasználhatjuk a hirdetés és a je-

lentkezések párosítási értékének a kiszámítására. A párosítási függvény megadásához a

hirdetést és a jelentkezéseket szintén lefordítottuk elemi eseményekre. Párosítási értéknek

a lefordított pro�lokból képzett valószín¶ségi kérdés eredményét választottuk, amelyet a

maximum entrópia modell felhasználásával számoltunk ki.

Általánosságban az élek transzformálásának a módjában különböz® eljárások párosí-

tási értékei nem összehasonlíthatóak egymással. Mivel az eltér® valószín¶ségi állítások

eltér® maximum entrópia problémát generálnak, ezért változhat a kiválasztott maximum

entrópia modell. Azonban ha a modell változik, akkor a valószín¶ségi lekérdezés ered-

ménye is különböz® lehet. A 4.1. táblázatban például az A1 jelentkezés mindhárom

valószín¶ségi modell alapú eljárásban más párosítási értéket és más helyezést kapott.

A kutatásunk során nem sikerült általános érvény¶ kapcsolatot találni a valószín¶ségi

modell alapú párosítások és a további ismertetett eljárás között. A 4.1. táblázatból kiin-

dulva teljesen eltér® párosítási értékeket és sorrendet kaphatunk a különböz® eljárásokat

alkalmazva.

4.5. Összegzés

A mindennapokban gyakran szükség van adott feltételeknek leginkább megfelel® elemek

kiválasztására, illetve hasonló tulajdonságú elemek párosítására. Például a képességeink

alapján keresünk magunknak munkahelyet, az érdekl®dési körünknek megfelel® könyvet

olvasunk lefekvés el®tt, az ízlésünkhöz illeszked® ruhát választunk vásárláskor.

Ebben a fejezetben a szemantikus párosítási feladattal foglalkoztam. Az ismertetett

párosítási folyamat során az elemeket a tulajdonságaikból képzett pro�ljaikkal reprezen-

táltuk, és a pro�lokat felhasználva, különböz® párosítási függvényeket de�niáltunk. A

tulajdonságok között struktúrát építettünk fel, és az összes pro�l ugyanazt a struktúrát

használta, ezért nevezhettük szemantikus párosításnak a feladatot. A megoldásokat az

emberi er®források területér®l ismer®s problémán szemléltettem, vagyis egy álláshirdetés-

hez kerestük a legalkalmasabb jelentkez®t.

A fejezet els® felében egy halmaz alapú megközelítést ismertettem, amelyet kiegé-

szít® információ hozzátételével fokozatosan átalakítottunk. El®ször egy hálót képeztünk

a tulajdonságok között bevezetett specializáció relációt felhasználva, amelyet a területre
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specializált ontológiák tartalmazási axiómái szerint adtunk meg. Majd további informá-

ciót építettünk a rendszerbe extra élek bevezetésével, amelyeket irányított élsúlyozott

gráfokkal tudtunk kezelni.

Tehát a 4.2.1. alfejezetben szerepl® tökéletes párosítás egy halmaz alapú módszer, ahol

egy hirdetés és egy jelentkezés párosítási értékét a pro�lok metszetének normalizálásával

kapjuk. A normalizáláshoz a hirdetés elemszámát használtuk. Ahogy láttuk, ez a módszer

nem elég szelektív, ezért vezettük be a specializáció relációt a tulajdonságok között a 4.2.2.

alfejezetben.

A kiegészít® információt ontológiák tartalmazási axiómái szolgáltatták, amelyeket fel-

használva hálóval modelleztük a kapcsolatokat. Láthattuk, hogy a hálóban a pro�lok

�ltereket alkotnak, és ez alapján kib®vítettük azokat az érintett általánosabb tulajdon-

ságokkal. A b®vítés után szintén halmazokat kaptunk, melyekre alkalmazható maradt a

tökéletes párosítás, amely ezúttal jobban szelektálta a jelölteket.

A 4.2.3. alfejezetben további információt adtunk a modellhez, súlyozott extra éle-

ket vezettünk be. Mivel az extra élek köröket eredményezhettek volna a hálóban, ezért

irányított gráfokkal dolgoztunk tovább. A pro�lokat az ontológiából származtatott és

az extra élek mentén újra kib®vítettük. Ám az élsúlyok miatt ezúttal fuzzy halmazokat

használtunk. Ezután a fuzzy halmazokra kiterjesztettük a tökéletes párosítást. Továbbá

bebizonyítottuk, hogy a kib®vített pro�lok fuzzy �lterek az eredeti hálóban, ily módon

a fuzzy �lterekre kidolgozott párosítási függvények is alkalmazhatók a feladat megoldása

során.

A fejezet második részében diszkrét valószín¶ségi modellekkel formalizáltam a prob-

lémát. Az el®z®ekben kialakult irányított élsúlyozott gráfot alakítottuk át: a csúcsokat

valószín¶ségi eseményekké, az éleket valószín¶ségi állításokká. Az élek transzformálására

kétféle stratégiát is láthattunk. Továbbá bemutattam, hogy lehet az eseményekre diszk-

rét valószín¶ségi modelleket építeni az állításokból képzett korlátok �gyelembe vételével.

Majd a maximum entrópia modellt felhasználva lefordíthatóvá vált a hirdetés és a jelentke-

zések is. A párosítási értéket pedig a hirdetésb®l és a jelentkezésb®l alkotott valószín¶ségi

lekérdezés megoldása szolgáltatta.

Végül összehasonlítottam a bemutatott párosítási függvényeket egymással. Az össze-

hasonlítás során kiderült, hogy az egyes megoldások eltér® értékeket adhatnak, és külön-

böz® sorrendbe rendezhetik a hirdetéshez tartozó jelentkezéseket. Emiatt körültekint®en

kell kiválasztani, hogy egy adott szituációban melyik módszert használjuk. Ehhez célszer¶

néhány példán ellen®rizni a párosítási értékek alakulását.
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5. fejezet

Szociális hálózatok vizsgálata

Az elmúlt pár évben sorra jelentek meg az online közösségi oldalak. Ezek között vannak

általános célúak mint a Facebook1 vagy a VK2, amelyek teret biztosítanak az érzelmek

kifejezésére, gondolatok, vélemények megosztására. Illetve vannak különböz® területekre

specializálódott oldalak: például a LinkedIn3, amelyen a szakmai kapcsolatainkat ápolhat-

juk, a Last.fm4-en kedvenc együtteseink, a LibraryThing5-en kedvenc könyveink alapján

építhetünk pro�lt és ismerkedhetünk másokkal.

Az online szociális hálózatok részei lettek mindennapjainknak. Megosztjuk a szá-

munkra fontos híreket, történéseket, csevegünk a barátainkkal, képeket és videókat töltünk

fel az életünkr®l. Az oldalak segítségével megkereshetjük régi ismer®seinket, tarthatjuk a

kapcsolatot távolabbi barátainkkal, találhatunk hasonló érdekl®dés¶ társakat. Mivel ezek

az oldalak a világ bármely pontjáról elérhet®ek, ezért megszüntetik a �zikai korlátokat a

kommunikációban. Ezáltal olyan embereket is megismerhetünk, akikkel egyébként nem

kerülhettünk volna kapcsolatba. Így új szemléletmóddal, új véleményekkel találkozha-

tunk, ami megváltoztatja a világról alkotott képünket.

Ezek a hálózatok minden eddiginél több információt szolgáltatnak a szociális kapcsola-

tokról, a társadalmunk felépítésér®l, szervez®désér®l. Vizsgálatukkal jobban megérthetjük

az emberi viselkedést, az emberi természetet. Éppen ezért sok kutató foglalkozik ezzel a

területtel, számos izgalmas kérdésre próbálnak választ találni. Például a [95] cikkben a

felhasználók szokásait elemezték, hogy ki, mikor, miért, honnét és milyen bejegyzést oszt

meg másokkal. A [66]-ben pedig a szociális hálók szerkezetét analizálták.

Az online közösségek mérete folyamatosan változik, növekszik. Új tagok lépnek be,

1https://www.facebook.com
2https://vk.com
3https://www.linkedin.com
4https://www.last.fm
5https://www.librarything.com
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kapcsolatok születnek és sz¶nnek meg. A közösségek mérete és komplexitása komoly

kihívások elé állítja a szakembereket. Hatalmas mennyiség¶ adatot kell tárolni és feldol-

gozni sokszor másodpercek alatt. Ezért az adatok elemzéséhez hatékony algoritmusokat

szükségesek, amik jól skálázódnak, hogy a problémák megoldhatóak maradjanak az adat-

mennyiség növekedésének ellenére is.

Ebben a fejezetben a szociális hálózatok fontos csúcsait vizsgáljuk. A csúcsok fon-

tosságát különböz® szempontok alapján határozhatjuk meg (a [71]-ben több szempontot

találhatunk). Tekinthetjük például a csúcsok szomszédainak a számát a fontosság mé-

r®számának. Ezt általánosíthatjuk úgy, hogy a szomszédokat súlyozzuk a saját fontos-

ságukkal, ekkor a sajátvektor centralitást kapjuk, melynek további módosításai léteznek

(PageRank, Katz-centralitás). Megadhatjuk, hogy a csúcs hány másik csúcspár között

helyezkedik el (betweenness) a legrövidebb utak alapján, azaz mennyire tölt be központi

szerepet a gráfban. Illetve vizsgálhatjuk azt is, hogy egy adott egyed mennyire képes

befolyásolni a hálózat többi tagját.

A következ®kben ezen utóbbi mér®számmal foglalkozunk a befolyásmaximalizálási

probléma aspektusából. Több algoritmussal fogunk megismerkedni ezen probléma meg-

oldására. Ezt követ®en bemutatok egy programcsomagot, amely segítségével összekap-

csolhatjuk a fontos csúcsok vizsgálatát adat- és szövegbányászati algoritmusokkal. Végül

áttekintjük, hogy milyen el®nyei lehetnek a Szematikus Web technológiák alkalmazásának

a szociális hálók elemzése során.

Saját eredményként a SelingerGreedy és a LouvainGreedy befolyásmaximalizáló algo-

ritmusok vizsgálatát, valamint a hálózatelemz® eljárásoknak a kés®bbiekben leírt adatbá-

nyász szoftverbe történ® integrálását emelném ki a fejezetb®l.

5.1. Befolyásmaximalizálás

A befolyásmaximalizálási feladat célja, hogy találjunk egy rögzített méret¶ csúcshalmazt,

amely csúcsokon keresztül a szociális hálózat lehet® legnagyobb része elérhet®, megszólít-

ható. Vagyis a csúcsokon keresztül információt lehet gy¶jteni a hálózatból, vagy el lehet

terjeszteni valamilyen hírt vagy véleményt.

Többféle felhasználási területe létezik a problémának. A [60] cikkben például egy

vízelosztó hálózatban szerettek volna szenzorokat elhelyezni úgy, hogy a hálózat minél

nagyobb részét monitorozni tudják. Ugyanebben a cikkben egy másik területet is fel-

vázoltak. Ebben olyan blogokat kell kiválogatni a linkekkel összekapcsolt oldalak közül,

amelyeket olvasva a lehet® legtöbb információhoz juthatunk hozzá.
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Egy további példa az úgynevezett vírusmarketing [46], melynek során egy rövid üze-

netet juttatnak el a fogyasztókhoz a szociális kapcsolatrendszert felhasználva. Az üzenet

tárgya lehet egy új termék megjelenése, vagy valamilyen szolgáltatás reklámozása. Ebben

az esetben a keresett csúcsok a hálózat azon elemei lesznek, akik a reklámot minél több

emberhez tudják továbbítani. A csúcshalmaz méretét a reklámozásra fordítható keret

határozza meg.

Az információ vagy üzenet terjedésének modellezése kulcsfontosságú ezekben a fel-

adatokban. Ennek a kérdésnek a kezelésére számos megoldás született. Két különböz®

modellt ismertettek a [47] cikkben: az Independent Cascade és a Linear Thresholdmodellt,

valamint ezeknek a lehetséges általánosításaira is kitértek. Ebben a cikkben a befolyásma-

ximalizálást diszkrét optimalizációs problémaként formalizálták és bebizonyították, hogy

a probléma NP-nehéz. Továbbá bemutattak egy közelít® mohó algoritmust, amely az

optimális megoldásnál legfeljebb (1− 1/e)-szer rosszabb megoldást ad.

Ennek a mohó algoritmusnak azóta többféle változata született annak érdekében, hogy

a növekv® méret¶ szociális hálózatokat is hatékonyan elemezni tudják. A következ®kben

áttekintjük a fontosabb változatokat, illetve bemutatom a SelingerGreedy és a LouvainG-

reedy saját algoritmusokat, amelyekkel a pontosságot és a hatékonyságot szerettük volna

javítani.

5.1.1. A probléma

Formálisan a szociális hálózatot egy G = (V,E) irányítatlan grá�al modellezzük, ahol a

csúcsok az egyedeket, az élek a köztük lév® kapcsolatokat reprezentálják. A csúcsok egy

S ⊆ G halmazának a befolyását a σ → R ∪ {0} függvénnyel adjuk meg.

5.1.1. De�níció. A befolyásmaximalizálási probléma célja, hogy találjunk egy el®re rög-

zített k ∈ N elem¶ S ⊆ V csúcshalmazt, amelynek a befolyása, vagyis σ(S), maximális

a hasonló elemszámú csúcshalmazok között. Tehát |S| = k és ∀S ′ ∈ P(V ) : |S ′| = k →
σ(S ′) ≤ σ(S).

A σ befolyás függvény de�niálásához két eltér® információterjedési modellt adtak meg

a [47] cikkben. Mindkett®ben diszkrét lépések sorozataként terjed az információ, ame-

lyet a csúcsok aktivációja reprezentál, és kezdetben csak a kiválasztott S csúcshalmaz

elemei aktívak. A folyamat akkor áll meg, ha minden csúcs aktívvá válik, vagy egy lépés-

ben egyetlen csúcs sem aktiválódik. Ekkor az S csúcshalmaz befolyása az aktív csúcsok

számával lesz egyenl®.
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A Linear Threshold modellben minden v ∈ V csúcshoz tartozik egy véletlenül kisor-

solt θv aktivációs küszöb. Emellett minden {v, w} ∈ E élhez hozzárendelünk egy bv,w

súlyt, ami az él két végpontjának egymásra gyakorolt befolyását reprezentálja. A súlyo-

kat úgy kell megválasztani, hogy egy adott csúcshoz tartozó élek súlyainak az összege

legfeljebb egy legyen, azaz adott v csúcs esetén
∑
∀w:{v,w}∈E bv,w ≤ 1. Az (i + 1). lépés-

ben azok a csúcsok válnak aktívvá, amelyeknek az i. lépésig aktiválódott szomszédai

által gyakorolt befolyása meghaladja a csúcshoz rendelt küszöböt, tehát adott v csúcsra∑
∀w:akt(w)∧{v,w}∈E bv,w ≥ θv, ahol akt(w) jelöli, hogy a w csúcs aktív, és θv a v csúcs akti-

vációs küszöbe.

Az Independent Cascade modellben az el®z®vel szemben minden aktívvá váló csúcsnak

egyetlen esélye van a szomszédainak a befolyásolására. Az (i + 1). lépésben minden

csúcs, amely az i. lépésben aktiválódott, egy el®re adott p valószín¶séggel - aktivációs

valószín¶séggel - aktiválja a még nem aktivált szomszédait. Ha az u csúcs az e = {u, v}
élen keresztül aktiválja a v-t, akkor az e élt aktivációs élnek nevezzük.

5.1.2. Mohó algoritmusok

Szintén a [47] cikkben megmutatták, hogy a σ befolyás függvény a fenti modellekkel

reprezentálva monoton és szubmoduláris tulajdonságú függvényként viselkedik. Egyrészt

egy S ⊆ V csúcshalmaz és egy v ∈ V csúcs esetén σ(S ∪{v}) ≥ σ(S). Másrészt egy csúcs

hozzáadásának a marginális nyeresége csökken, ha a csúcshalmaz mérete növekszik, vagyis

S ⊆ H ⊆ V csúcshalmazok és v ∈ V csúcs esetén σ(S∪{v})−σ(S) ≥ σ(H∪{v})−σ(H).

Tehát a befolyásmaximalizálási probléma során egy monoton növekv® szubmoduláris

függvényt szeretnénk maximalizálni. A [70] cikk eredményeit felhasználva garantálható,

hogy a mohó algoritmus legfeljebb egy konstans faktorral rosszabb eredményt produkál a

probléma optimális megoldásánál, pontosabban

σ(S∗) ≥ (1− 1

e
)σ(Sopt).

Az S∗ a mohó algoritmus eredményét, az Sopt az optimális megoldást jelöli.

A GeneralGreedy egy mohó algoritmus a probléma megoldására, melyet a [47] mutat-

tak be. Az algoritmus, ahogy a pszeudo-kódon (Algorithm 1) láthatjuk, k iterációból áll

és minden iterációban kiválasztja azt a csúcsot, amelyet az el®z® iterációkban kiválasztott

csúcsokhoz adva a marginális nyereség a legnagyobb mértékben növekszik. A kiválasztott

csúcsokat az S halmazban gy¶jtjük. A marginális nyereség kiszámításához minden még ki

nem választott csúcsot egymás után hozzávesszük az S-hez és az Independent Cascade mo-

dell alapján meghatározzuk a kapott csúcshalmaz befolyását (ezt a RanCas függvénnyel
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jelezzük). A pontosabb eredmény elérésének érdekében a csúcshalmaz befolyásának meg-

határozását több szimuláció együttes eredményéb®l kapjuk.

A gyakorlatban a valószín¶ség által bevezetett nem-determinisztikus elemeket Monte

Carlo [67] szimulációkkal közelítjük. Azonban a felesleges szimulációknak az elkerülése, és

a szimulációk hatékony kiszámítása nagy mértékben befolyásolja az algoritmusok futási

idejét. Ezért a GeneralGreedy több módosítása is erre a területre összpontosít.

Algorithm 1 GeneralGreedy(G, k,R)

Input:

G social network graph

k number of seeds

R number of Monte Carlo simulations

Output:

set of the Top-k most in�uential nodes (approximation)

1: S := ∅
2: for i = 1→ k do

3: sv := 0 for all v ∈ V
4: for each v ∈ V \ S do

5: for j = 1→ R do . Monte Carlo simulations

6: sv+ = |RanCas(S ∪ {v})|
7: end for

8: end for

9: S := S ∪ {argmaxv∈V \Ssv}
10: end for

11: return S

A RanCas függvény id®bonyolultsága O(m), ahol m az élek száma. Ugyanis a leg-

rosszabb esetben minden élen el kell dönteni, hogy rajta keresztül befolyásolja-e az egyik

végpont a másikat. Továbbá minden v ∈ V \ S csúcsra ki kell számolni a marginális

nyereséget, amelyet R szimuláció elvégzésével kapunk meg. Tehát a GeneralGreedy id®-

bonyolultsága O(k ∗ n ∗R ∗m), ahol n a csúcsok számát jelöli.

A [18] cikkben bemutatták a mohó algoritmusnak egy módosított változatát a

NewGreedy-t, amelynek az id®bonyolultsága O(k ∗ R ∗ m). A NewGreedy az Indepen-

dent Cascade modellnek azt a tulajdonságát használja ki, hogy a szomszédok aktivációja

egymástól függetlenül történik. Azaz, ha az (i + 1). körben egy v csúcsnak l darab

olyan szomszédja van, amelyik az i. körben aktiválódott, akkor a v csúcs aktiválásának

valószín¶sége 1− (1− p)l lesz, ahol p az aktivációs valószín¶ség.
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Algorithm 2 NewGreedy(G, k,R)

Input:

G social network graph

k number of seeds

R number of Monte Carlo simulations

Output:

set of the Top-k most in�uential nodes (approximation)

1: S := ∅
2: for i = 1→ k do

3: sv := 0 for all v ∈ V
4: for j = 1→ R do . Monte Carlo simulations

5: G′ := deleting each edge of G with probability 1− p
6: compute RG′(S) . Reachable nodes from S

7: for each v ∈ V \RG′(S) do

8: sv+ = |RG′({v})|
9: end for

10: end for

11: S := S ∪ {argmaxv∈V \Ssv}
12: end for

13: return S

Ugyanakkor, a G = (V,E) gráf minden {u, v} ∈ E élén legfeljebb az egyik irányba

terjedhet a befolyás, mivel vagy az u aktiválja a v-t vagy fordítva. Ezért el®re meg-

határozhatjuk az élekr®l, hogy aktivációs élek lesznek-e vagy sem. Vagyis a G gráfból

megkonstruálhatunk egy G′ = (V,E ′) gráfot úgy, hogy csak az aktivációs éleket tartjuk

meg, a többit kitöröljük. Az így kapott G′ gráfon egy S csúcshalmaz befolyását meg-

adhatjuk a csúcshalmazból elérhet® csúcsok (jelölésben RG′(S)) számaként, formálisan

σ(S) = |RG′(S)|. Egy v csúcshoz tartozó marginális nyereséget pedig megadhatunk az

alábbi képlet alapján.

σ(S ∪ {v})− σ(S) =

0, v ∈ RG′(S)

|RG′({v})|, különben

Hiszen, ha a v csúcs elérhet® S-b®l a G′-ben, akkor a G′-beli szomszédjai is, emiatt v

hozzá vételével nem n® S befolyása.

Ezen meg�gyelések alapján a GeneralGreedy algoritmusból a RanCas függvény helyet-

tesítésével kapjuk a NewGreedy algoritmust (Algorithm 2). Azaz a csúcsonkénti véletlen
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terjedés szimulációja helyett el®re kiszámoljuk a G′ gráfot és meghatározzuk rajta az S-b®l

elérhet® csúcsokat. Majd minden S-b®l elérhetetlen v ∈ V \RG′(S) csúcshoz megadjuk a

bel®le elérhet® csúcsok számát (|RG′(v)|).
Az eljárás tovább gyorsítható a [60] cikkben bemutatott Cost-E�ective Lazy Forward

(röviden CELF) optimalizáció ötletét felhasználva. A CELF kihasználja a σ befolyásfügg-

vény szubmoduláris tulajdonságát, mely szerint ha a v csúcsot egy b®vebb S halmazhoz

adjuk hozzá (egy kés®bbi iterációban), akkor a marginális nyereség csökken, de legalábbis

nem n®. Ez alapján nem szükséges az összes v ∈ V \ S csúcs marginális nyereségét kiszá-

molni minden egyes iterációban. Hiszen, ha az (i+ 1). iterációban egy u ∈ V \S csúcsnak

már kiszámítottuk a marginális nyereségét, és az nagyobb mint egy w csúcsnak volt az

(i). iterációban, akkor a w nyereségét már nem kell meghatároznunk.

5.1.3. Selinger-féle optimalizálás

A következ®kben a NewGreedy algoritmusnak egy általunk javasolt módosítását mutatom

be, aminek az alapja egy a relációs adatbázisok világából ismert eljárás, a Selinger-féle

optimalizáció. A relációs lekérdezések kiértékelésének költsége nagy mértékben függ a

lekérdezésben szerepl® összekapcsolások kiszámításának a sorrendjét®l. A megfelel® sor-

rend kiválasztására több módszer létezik, ezek közül az egyik a Selinger-féle optimalizációs

technika [93, 31]. Az eljárás számunkra fontos eleme, hogy a lokálisan legjobb megoldás

mellett számon tartjuk a második, harmadik, b-edik legjobb megoldást is. Ezáltal növel-

jük a keresési teret, ám elkerülhetjük, hogy a mohó algoritmusunk lokális széls®értéket

válasszon ki.

A fenti ötlet alapján módosítottuk a NewGreedy algoritmust úgy, hogy minden elem

kiválasztása során b darab jelölthalmazt - jelölésben S1, S2, . . . , Sb - tartunk karban. A

módosított algoritmust SelingerGreedynek [54] neveztük el. Ahogy a pszeudo-kódon (Al-

gorithm 3) láthatjuk, kezdetben az összes halmaz üres. Majd iterációnként b®vítjük mind

a b darab jelölthalmazt. Ezután a becsült befolyásuk szerint (r1, r2, . . . , rb) csökken® sor-

rendbe rendezzük ®ket, amelyet a BestCandidates függvény hívása reprezentál az ábrán.

A marginális nyereség meghatározásához az élek törlésével kapott G′ gráfot elegend® egy-

szer megkonstruálni szimulációnként. Azonban a csúcsok marginális nyereségét mind a b

halmazra vonatkozóan külön ki kell számolni. A q. halmazhoz tartozó nyereséget sqv-val

jelöltük. A BestCandidates függvény ezek alapján választja ki a jelölteket, amelyekkel a

megfelel® halmazokat b®vítjük.

A jelöltek kiválasztása során ügyelni kell arra, hogy a karbantartott halmazokat csak

úgy szabad b®víteni, hogy azok ne essenek egybe. Ezért a halmazokat egymás után b®vít-
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jük, és ha két halmaz elemei a kiválasztott jelölt hozzá vételével megegyeznének, akkor a

kiválasztott jelölt helyett a következ® legnagyobb marginális nyereséggel rendelkez® csú-

csot kell választani.

Algorithm 3 SelingerGreedy(G, k,R, b)

Input:

G social network graph

k number of seeds

R number of Monte Carlo simulations

b number of seed sets

Output:

Top-b sets of the Top-k most in�uential nodes (approximation)

1: S1 := ∅ . . . Sb := ∅
2: for i = 1→ k do

3: s1
v := 0 . . . sbv := 0 for all v ∈ V

4: r1 := 0 . . . rb := 0

5: for j = 1→ R do . Monte Carlo simulations

6: G′ := deleting each edge of G with probability 1− p
7: compute RG′(S1) . . . RG′(Sb) . Reachable nodes

8: for q = 1→ b do

9: rq+ = |RG′(Sq)|
10: for each v ∈ V \RG′(Sq) do

11: sqv+ = |RG′({v})|
12: end for

13: end for

14: end for

15: auxS := BestCandidates(S1, . . . , Sb) . extend and sort

16: S1 := auxS[1] . . . Sb := auxS[b]

17: end for

18: return S1 . . . Sb

Kiértékelés

A SelingerGreedy algoritmus hatékonyságát két adathalmazon vizsgáltuk. Az els® a

NetPHY, amely kutatók közötti kapcsolatokat tartalmaz az arXiv6 portál adataiból fel-

építve [18]. Az arXiv egy tudományos együttm¶ködést segít® weboldal, ahol a kutatók

6http://arXiv.org

http://arXiv.org
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megoszthatják a cikkeiket egymással. A NetPHY a portál �zikus szekciójában 1991 és

2003 között megosztott cikkek alapján lett létrehozva. A hálóban minden csúcs egy szer-

z®t reprezentál, és két szerz® között akkor vezet irányítatlan él, ha van közös publikációjuk

az adott szekcióban és id®szakban. A gráf 35 154 csúcsot és 231 584 élet tartalmaz.

A második adathalmaz, amelyet Enronnal jelölünk, az Enron vállalat bels® levelezésé-

b®l lett felépítve. A csúcsok email címeket reprezentálnak, és két cím között akkor vezet

irányítatlan él, ha az egyik címr®l küldtek levelet a másikra. A gráf 36 692 csúcsot és

183 831 élet tartalmaz7.

A SelingerGreedy-t összehasonlítottuk a NewGreedy és a DegreeDiscount algoritmu-

sokkal. A DegreeDiscountot szintén a [18] cikkben mutatták be. Az algoritmus a csú-

csok fokszáma alapján választja ki a jelölteket. Azonban a kiválasztás során a fokszámo-

kat közvetetten használjuk, ugyanis az értéket csökkentjük a csúcs aktív szomszédjainak

függvényében8. Ez az eljárás rendkívül gyors, ám a tapasztalatok szerint pontatlanabb

eredményt ad, azaz a kiválasztott csúcshalmaz befolyása kisebb lesz, mint a NewGreedy

esetén.

(a) NetPHY, p = 0.02 (b) Enron, p = 0.05

5.1. ábra. SelingerGreedy: befolyásmaximalizálási eredmények

Az 5.1. ábrán látható az összehasonlításunk eredménye. A bal oldalon a NetPHY,

a jobb oldalon az Enron adathalmazhoz tartozó mérések találhatók. Mindkét esetben

az R = 1 000, b = 15 és k = 50 paramétereket használtuk. Azonban a NetPHY esetén

az aktivációs valószín¶séget 0, 02-re míg az Enron esetén 0, 05-re állítottuk. Ahogyan az

várható volt, a SelingerGreedy és a NewGreedy által kiválasztott csúcshalmazok befolyása

7Az adathalmaz letölthet® a http://snap.stanford.edu/data/email-Enron.html oldalról.
8A v csúcs fokszámát (2tv + (dv − tv)tvp)-vel csökkentjük, ahol tv a csúcs aktív szomszédjainak a

száma, dv a fokszám és p az aktivációs valószín¶ség.

http://snap.stanford.edu/data/ email-Enron.html
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nagyobb, mint a DegreeDiscountnál. Azonban a SelingerGreedy és a NewGreedy eredménye

alig különbözik egymástól.

Mindkét gráfnál mind az öt mérési pontban szinte azonos befolyást mértünk. Ezért

részletesen megvizsgáltuk, hogyan változik a befolyás a nyilvántartott jelölthalmazok szá-

mának növelésével. Az Enron adathalmazon megmértük a SelingerGreedy által vissza-

adott halmazok befolyását b = 15 választással. Az 5.1. táblázat az els®, a második, az ötö-

dik, a tizedik és a tizenötödik legjobb jelölthalmaz befolyását tartalmazza a NewGreedy-

hez viszonyítva tíz, húsz, harminc, negyven és ötven elem¶ csúcshalmazok esetén. Ahogy

láthatjuk az els® és a tizenötödik legjobb halmaz befolyása közötti eltérés kevesebb mint

egy százalék még a tíz elem¶ csúcshalmazok esetén is. Hasonló eredményeket kaptunk az

aktivációs valószín¶ség értékének változtatásával 0, 01 és 0, 1 között.

Algoritmus b/k 10 20 30 40 50

NewGreedy - 9442.76 9497.41 9539.64 9571.81 9602.94

SelingerGreedy

1 9454.89 9503.58 9539.32 9573.87 9603.51

2 9450.86 9502.28 9538.80 9572.97 9601.66

5 9448.34 9502.18 9538.40 9572.07 9601.63

10 9447.37 9501.52 9537.84 9569.25 9599.05

15 9445.86 9497.94 9537.04 9566.80 9596.21

5.1. táblázat. SelingerGreedy: befolyásmaximalizálási eredmények az Enron adathalma-

zon p = 0,05 aktivációs valószín¶ség mellett

Az méréseink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy az egyes iterációkban több,

hasonlóan el®nyös tulajdonságú csúcs közül választhatnak az algoritmusok, és az ered-

ményt dönt®en nem befolyásolja, hogy ezek közül melyik csúcsot választják. Emiatt azt

feltételezzük, hogy a mohó algoritmusok az esetek jelent®s részében jobban megközelítik

az optimális megoldást mint az elméleti 1−1/e faktor. Ebb®l az is következik, hogy a Sel-

ingerGreedy segítségével egyszerre több, közel azonos befolyással rendelkez® csúcshalmazt

találhatunk, szemben a NewGreedyvel, amely csupán egy jelölthalmazt ad eredményül.

A SelingerGreedy és a NewGreedy futási idejét is összehasonlítottuk egymással, az

eredményt az 5.2. táblázat tartalmazza. Az összehasonlításhoz a NetPHY adathalmazt

használtuk, és R = 500, p = 0,1 paraméterekkel futtattuk az algoritmusokat. A futási id®

változását a csúcshalmazok számának (k) és a SelingerGreedy-ben karbantartott halmazok

számának (b) a függvényében vizsgáltuk.

A táblázatból leolvashatjuk, hogy a SelingerGreedy futási ideje b = 5 esetén 20-25

százalékkal, b = 10 esetén 40-45 százalékkal több mint a NewGreedy-é. A különbség abból
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Algoritmus b k = 10 k = 20 k = 30

NewGreedy − 306 556 837

SelingerGreedy
5 373 719 1029

10 430 826 1182

5.2. táblázat. A SelingerGreedy és a NewGreedy algoritmusok futási idejének összehason-

lítása (sec)

adódik, hogy a SelingerGreedy esetén az elérhet®ségi problémát b-szer kell kiszámolni

minden iterációban. Viszont az éltörléssel kapott G′ gráfot elég iterációnként csak egyszer

megkonstruálni.

5.1.4. Közösségdetektálás

A hálózatok mérete napról napra növekszik, emiatt hatékony algoritmusokra van szüksé-

günk, hogy elemezni tudjuk ezeket a hatalmas gráfokat. Míg a SelingerGreedy algoritmus-

sal a pontosság növelésére törekedtünk, ebben az alfejezetben a futási id® csökkentésével

foglalkozunk.

Láthattuk, hogy a befolyásolásmaximalizálási feladatra eredetileg adott GeneralG-

reedy megoldás futási idejét hogyan csökkentették az Independent Cascade terjedési mo-

dell tulajdonságait kihasználva. Vagyis azt, hogy a befolyásolási kísérletekre egymástól

független eseményekként tekinthetünk, ami alapján megkonstruálhatunk egy új gráfot,

aminek az élei a befolyás terjedését reprezentálják. Így a befolyás számítása csúcs elérhe-

t®ségi problémává alakítható, amivel költséges szimulációk spórolhatóak meg. A CELF-

optimalizációval pedig még tovább csökkenthet® a szimulációk száma.

A következ®kben egy ortogonális optimalizációs irányt fogunk vizsgálni. Ugyanis nem

a szimulációk számát fogjuk csökkenteni, hanem a szimulációk méretét. A [97] cikkben

bemutatták a Community-based Greedy algoritmust (röviden CGA), amelynek alapötlete,

hogy kiaknázza a szociális hálózatoknak azt a tulajdonságát, hogy a teljes háló kisebb

közösségekb®l épül fel. A sz¶kebb ismeretségi körünket könnyebben befolyásoljuk, mint

a távoli ismer®seinket, és fordítva. Ezért az algoritmus arra a feltételezésre épül, hogy a

hálózat egy tagjának a befolyását a közösségen belüli befolyásával lehet közelíteni.

A gráfparticionálás és a közösségdetektálás ismert problémák, amelyekre többféle meg-

oldás létezik [71]. Mindkét esetben csoportokra osztjuk a hálózatot. A gráfparticionálás-

nál a csoportok száma vagy mérete el®re adott, és a cél a csoportok közti élek minima-

lizálása. Ezzel szemben a közösségdetektálás során nincsenek ilyen jelleg¶ megkötések,

inkább a természetesen el®forduló csoportosulások felderítésére törekszünk mérett®l és
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számosságtól függetlenül.

A befolyásmaximalizálás szempontjából a természetesen el®forduló csoportosulások

az érdekesek, ezért a továbbiakban a közösségdetektálással foglalkozunk. A csoportosítás

"jóságának" mérésére többféle megközelítés létezik. Tekinthetjük például jobb csoportosí-

tásnak azt, ahol a közösségek között kevesebb az él mint a közösségeken belül. Azonban,

mivel nincs megkötés a csoportok számára, ekkor vehetnénk egy közösségnek az egész

hálózatot. Egy kicsit más szemlélet szerint az a jobb csoportosítás, ahol a várhatónál

kevesebb él fut a közösségek között.

Ez utóbbi megközelítés szerinti jóságnak a mér®száma a modularitás [71], amely a

csúcsoknak egy adott csoportosítására vonatkozik. A modularitás azt fejezi ki, hogy az

elvárhatóhoz képest hány él vezet az egyes csoportokon belül. Vagyis, ha vennénk egy

véletlen gráfot, azonos csúcs és élszámmal, ahol a csúcsok fokszáma megegyezik az eredeti

gráféval, akkor mekkora lenne az esélye annak, hogy az élek az adott csoportokhoz tartozó

egyedeket kötik össze. Egy particionálás modularitása az alábbiak szerint számolható ki.

Jelölje A a gráf szomszédsági mátrixát, m az élek számát, ki =
∑

j Aij az i csúcs

fokszámát, és C(i) az i csúcs csoportját. A δ(C(i), C(j)) függvény a Kronecker delta,

vagyis az értéke 1, ha az i és j csúcsok csoportja azonos, 0 különben. Ekkor az azo-

nos csoportba tartozó csúcsokat összeköt® élek számát megkapjuk a következ® képlettel
1
2

∑
i,j Aijδ(C(i), C(j)).

Tekintsük egy véletlen gráf ki fokszámú i csúcsát. Annak az esélye, hogy az i csúcs egy

élének a másik végpontja a kj fokszámú j csúcsra illeszkedik az kj/2m, ugyanis összesen

2m darab végpontja van az éleknek. Ezért az i és j csúcsok között várhatóan kikj/2m

él vezet. Ezek alapján az azonos csoportba tartozó csúcsok között vezet® élek számára a
1
2

∑
i,j

kikj
2m
δ(C(i), C(j)) becslést tudjuk adni.

A két mennyiséget kivonjuk egymásból és az eredményt normáljuk az élek számával.

Ekkor az alábbi képletet kapjuk a modularitás mérésére.

Q = 1
2m

∑
i,j (Aij − kikj

2m
)δ(C(i), C(j))

Ha ez az érték pozitív, akkor az azonos csoportba tartozó csúcsok közötti élek száma

szigni�kánsan nagyobb a várhatónál. Vegyük észre, hogy a képlet súlyozott gráfokra is

m¶ködik, ha Aij az {i, j} él súlyát jelöli, és az élek száma helyett az élsúlyok összegét

használjuk m = 1
2

∑
ij Aij.

Mivel a közösségdetektálás során nem ismert el®re a közösségek száma és mérete, ezért

igen gyakoriak a hierarchikus eljárások, melyeknek két fajtája van: az agglomeratív és a

divizív. Az el®bbi esetén kezdetben minden csúcsnak saját csoportja van, és ezeket a cso-

portokat vonjuk össze különböz® szabályok szerint, például maximalizáljuk modularitás
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értékét a csúcsok áthelyezésével. Míg az utóbbinál fordított irányba haladunk, azaz kez-

detben minden csúcs ugyanabba a csoportba tartozik, és ezt a csoportot osztjuk kisebb

részekre.

A következ® algoritmusok agglomeratív eljárásokat használnak a közösségek detektá-

lására a befolyásmaximalizálási probléma megoldása során.

CGA

A CGA algoritmus két fázisból áll. Kezdetben felderíti a közösségeket, majd a csoportok

legbefolyásosabb tagjai közül kiválogatja és összeállítja a jelöltek listáját. A közösségek

detektálására saját eljárást dolgoztak ki, amely a címke propagálásnak [82] egy módosított

változata.

A i. iterációban a v csúcs címkéjét a Ci(v) = maxCMT (Ci−1(u1), . . . , Ci−1(un)) függ-

vénnyel számítjuk ki, ahol u1, . . . , un a v befolyásolt szomszédai. A maxCMT kiválasztja

a befolyásolt szomszédok címkéi közül a leggyakoribbat. A befolyásolt szomszédokat az

Independent Cascade modell segítségével határozzuk meg: v-b®l indítunk Q szimulációt,

és azokat a szomszédokat, amelyek legalább Q/r esetben aktiválódnak a szimulációk so-

rán, befolyásolt szomszédoknak nevezzük.9 A címkék propagálása közben összesen τ -szor

iterálunk végig az összes csúcson. A gyakorlatban a τ értékét 50 és 100 között érdemes

megválasztani.

Az eljárás végén általában sok, kis méret¶ és szétszórt klaszter keletkezik. Ezeket

egy második lépésben összevonjuk nagyobb csoportokká, hogy a csúcsok klaszteren belüli

befolyása valóban közelítse az egész hálóra vonatkozó befolyásukat. A Cl és a Cm közössé-

geket akkor vonjuk össze, ha a kombinációs entrópiájuk egy el®re de�niált θ küszöb felett

van. A kombinációs entrópiát az alábbi képlettel számolhatjuk ki.

CoEntropy(Cl, Cm) = maxv∈Cm,u∈L[Cm],u∈Cl

R̄m({u})
Rm({v})

Az L[Cm] olyan csúcsokat jelöl, amelyek befolyásolt szomszédjai valamely Cm-beli csúcs-

nak. Az R̄m({u}) az u csúcs Cm klaszteren kívüli befolyását jelöli, amit az u csúcs saját

klaszterén belüli befolyásával közelítünk, azaz Rl({u})-val. Tehát a CoEntropy-val azt

mérjük, hogy egy Cm-beli csúcs befolyása mennyivel n®hetne a Cl-beli u csúcson keresztül.

A csoportok összevonása után következik a CGA algoritmus második fázisa. A második

fázisban a közösségek legbefolyásosabb egyedei közül kiválasztjuk a háló legbefolyásosabb

egyedeit. k iteráción keresztül minden iterációban azt a csúcsot választjuk ki, amelynek a

marginális nyeresége a legnagyobb. Ehhez minden közösséghez eltároljuk, hogy a közösség

9Az eredeti cikkben r = 2 értékkel dolgoztak.
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melyik csúcsának a legnagyobb a marginális nyeresége, és a nyereség értékét. Ha az i.

iterációban a Cm közösségb®l választottuk ki a jelöltet, akkor a Cm közösségben meg kell

keresni a következ® csúcsot, amelynek a marginális nyeresége a legnagyobb. Ám ekkor

a kiválasztott jelölttel b®vített jelölthalmazhoz képest mérjük a nyereséget. Az eredeti

cikkben a feladatot dinamikus programozási eszközökkel oldották meg.

LouvainGreedy

A CGAmintájára kidolgoztuk a LouvainGreedy algoritmust [81], amely szintén két fázisból

áll. A hálózat közösségeinek a detektálására a Louvain eljárást alkalmazzuk. Majd a

csoportokon belül a NewGreedy segítségével keressük meg a legbefolyásosabb egyedeket,

amelyekb®l összeállítjuk a jelölthalmazt.

A Louvain eljárás [13] egy hierarchikus, agglomeratív közösség detektáló algoritmus,

amely a modularitás maximalizálásán alapul. Kezdetben minden csúcsnak saját csoportja

van. Majd két lépést ismételünk felváltva. El®ször sorban az összes csúcsra kiszámoljuk,

hogy mennyit változna a modularitás, ha az adott csúcsot kivennénk a saját csoportjából,

és áttennénk valamely szomszédjának a csoportjába. Kiválasztjuk a legnagyobb nyeresé-

get, és ha az pozitív, akkor áthelyezzük a csúcsot. Ezt a lépést addig ismételjük, amíg

van pozitív irányú változás a modularitást tekintve(, vagy egy fels® korlátig elkerülend® a

holtpontokat). Ha egy iterációban nem volt változás, vagyis elértük a lokális maximumot,

akkor az algoritmus els® lépése befejez®dött. Vegyük észre, hogy az eredmény függ a

csúcsok vizsgálatának a sorrendjét®l, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem

befolyásolja szigni�kánsan a modularitás értékét.

A második lépésben egy új gráfot építünk, amelyben a csúcsok az el®z® körben meg-

talált csoportoknak felelnek meg. Két csúcs közötti súlyozott éllel reprezentáljuk, hogy az

eredeti gráfban hány él vezetett a megfelel® két csoport között. A csoporton belüli élekb®l

súlyozott hurokéleket képzünk. Ezután az els® lépést újra végrehajtjuk a kapott gráfon.

Az els® és a második lépést addig ismételjük felváltva, amíg a modularitás növekszik.

Minden iteráció egy újabb szintet határoz meg a csoportok hierarchiájában, és minden

iterációban csökken a csoportok száma.

Az algoritmus el®nye, hogy a lépései intuitívak, és könnyen számolhatók. A lépések

ismétlésével kialakul a csoportok hierarchiája, így több szinten, különböz® felbontásban

elemezhetjük a hálózatot. Továbbá nem kell el®re megadnunk sem a csoportok számát

sem a méretét. Emellett az eljárás nagyon gyors. A [13] cikk szerint egy 39 millió csúcsú

és több mint 783 millió él¶ hálózatot 10 körülbelül 12 perc alatt dolgoz fel.

10Web uk-2005 adathalmaz az .uk domain weboldalainak a hivatkozási hálózata. Elérhet® a http:

http://law.di.unimi.it/datasets.php
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Algorithm 4 LouvainGreedy(G, k,R)

Input:

G = (V,E,W ) social network graph

k number of seeds

R number of Monte Carlo simulations

Output:

set of the Top-k most in�uential nodes (approximation)

1: S := ∅
2: clusters := Louvain(G) . community detection

3: for all C ∈ clusters do
4: SG[C] := subGraph(G,C)

5: max[C] := NewGreedy(SG[C], 1, R)

6: end for

7: for i = 1→ k do

8: MC ← argmaxC∈Clusters{RanCas(SG[C],max[C], S ∩ SG[C].V )}
9: S := S ∪ {max[C]}
10: max[MC] := NewGreedy′(SG[MC], 1, R, S ∩ SG[MC].V )

11: end for

12: return S

A Louvain eljárásra épül® LouvainGreedy algoritmus pszeudo kódját az Algorithm 4

szemlélteti. Els® lépésként megkeressük a közösségeket a G = (V,E), és minden cso-

porthoz kiszámoljuk azt a részgráfot, amelynek csúcsai a közösség egyedei, és az eredeti

gráf élei közül azok tartjuk meg, amelyek a kiválasztott csúcsok között futnak (subGraph

függvény). Vagyis a C közösséghez tartozó részgráf az SG[C] = (VC , EC), ahol v ∈ VC
akkor és csak akkor, ha v ∈ V és v ∈ C; e = {u, v} ∈ EC akkor és csak akkor, ha e ∈ E
és u, v ∈ VC . Ezeket a részgráfokat felhasználva a NewGreedy algoritmussal kiválasztjuk

minden közösség legbefolyásosabb tagját, jelöltjét.

Ezt követ®en k iterációban megkeressük a közösségek jelöltjei közül azt, amelynek

marginális nyeresége a legnagyobb. A marginális nyereséget eltárolhatjuk a NewGreedy

algoritmus futása során, vagy használhatjuk az Independent Cascade modellt a befolyás

terjedésének a szimulálására. A szimulációt elegend® a klaszterhez tartozó részgráfon

futtatni. A kiválasztott egyedet hozzávesszük az S jelölthalmazhoz, majd az egyed közös-

ségében kiszámítjuk a következ® legnagyobb marginális nyereséget adó jelöltet.

Ehhez szintén a NewGreedy algoritmust használjuk annyi módosítással (ezt jelöljük

//law.di.unimi.it/datasets.php oldalról.
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NewGreedy′-vel), hogy nem üres jelölthalmazzal indítjuk, hanem a közösségb®l már ki-

választott elemek halmazával. Továbbá, a visszatérési érték csak azt az elemet vagy azokat

az elemeket tartalmazza, amely nem szerepelt a paraméterként átadott jelölthalmazban.

Így megkapjuk azt az egyedet, ami a közösség új jelöltje lesz.

Kiértékelés

Összehasonlítottuk a NewGreedy (a táblázatban NG) a CGA és a LouvainGreedy (LG)

algoritmusokat az el®z® fejezetben ismertetett adathalmazokon: a tudományos publikációk

társszerz®i alapján épített NetPHY és az Enron hálózat bels® levelezésb®l készített Enron

hálózatokon.

Mindhárom algoritmust újraimplementáltuk Java 1.7-en. A CGA közösségdetektáló

fázisában a befolyásolt szomszédok meghatározására 100-szor lefuttattuk a NewGreedy

algoritmus éltörlését (az eredeti gráf minden élét 1 − p valószín¶séggel töröljük, ahol p

az aktivációs valószín¶ség), és azokat a szomszédokat vettük befolyásolt szomszédnak,

amelyek az esetek legalább 1/8-ad részében elérhet®ek maradtak irányítatlan úton 11. A

Louvain eljárásnak a Gephi Toolkit-ben 12 implementált változatát használtuk.

Az összehasonlítást két szempont alapján végeztük. Egyrészt mértük az algoritmusok

sebességét, másrészt kiszámoltuk a kapott csúcshalmazok befolyását. A teszteket egy 12

x 2.67 GHz magos CPU-val és 24 GB memóriával rendelkez® szerveren futtattuk.

Az algoritmusok futási idejét két részre osztottuk: a CGA és a LouvainGreedy esetén

külön mértük a közösségek detektálásának (clustering oszlop), illetve a jelöltek kiválasz-

tásának idejét (greedy oszlop). Ugyanis a közösségek detektálása tekinthet® egyfajta

el®feldolgozási lépésnek, amelynek eredményét újra fel lehet használni. A futási id®t meg-

adtuk másodpercben (all oszlop) illetve a NewGreedy-hez viszonyítva relatívan (relatively

oszlop) is. A kapott csúcshalmazok befolyását az Independent Cascade modell alapján a

RanCas függvénnyel számoltuk ki. Ehhez 10 000 szimulációt indítottunk, és átlagoltuk

az eredményt (average oszlop). Az eredményt megadtuk a csúcsok számával, illetve a

NewGreedy-hez viszonyítva relatívan is.

Mindkét hálózatból húsz jelöltet válogattunk ki, az aktivációs valószín¶séget 0,02-re

állítottuk, és 10 000 Monte Carlo szimulációt alkalmaztunk a marginális nyereség kiszámí-

tása során. Az 5.3. táblázatban a NetPHY, az 5.4. táblázatban az Enron adathalmazon

végzett mérések eredményei szerepelnek. Láthatjuk, hogy mind a NetPHY mind az Enron

11Több értéket is kipróbáltunk, azonban a határ növelésével a hálózatok túl sok közösségre estek szét,

emiatt a kiválasztás pontatlan lett.
12http://gephi.github.io/toolkit/
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Running time (sec) In�uence

clustering greedy all relatively average relatively

LG 7 373 380 9.5% 890 97.2%

CGA 21 1203 1224 30.0% 915 99.9%

NG − 4021 4021 100% 916 100%

5.3. táblázat. LouvainGreedy befolyásmaximalizálási eredmények (NetPHY, k = 20, p =

0,02,MC = 10 000)

Running time (sec) In�uence

clustering greedy all relatively average relatively

LG 5 564 569 10.7% 4500 99.0%

CGA 524 4555 5079 95.1% 4535 99.7%

NG − 5339 5339 100% 4547 100%

5.4. táblázat. LouvainGreedy: befolyásmaximalizálási eredmények (Enron, k = 20, p =

0,02,MC = 10 000)

esetén a LouvainGreedy tized annyi id® alatt végzett mint a NewGreedy, és csúcshalmazok

befolyása kevesebb mint 5%-ban tér el.

A sebesség növekedésének az az oka, hogy a közösség alapján képzett részgráfokon

gyorsabban számítható ki a marginális nyereség, hiszen azok kisebbek mint az eredeti.

Azonban a részgráfok képzésével elveszítjük a közösségek közötti éleket, ezért a befolyás

és a marginális nyereség becslése kevésbé lesz pontos. Ez a pontatlanság jelenik meg a

kapott jelölthalmazok befolyásában.

A két adathalmazon jelent®s különbséget �gyelhetünk meg a CGA és a LouvainGreedy

algoritmusok futási idejében. Mindkét hálózat közel azonos számú csúcsot tartalmaz,

azonban az Enron vállalat levelezéséb®l felépített gráfban 1/4-del több él van mint a

NetPHY-ben. Továbbá, a CGA közösség detektáló algoritmusa által meghatározott cso-

portok közül az egyik a csúcsoknak majdnem a 2/3 részét tartalmazza. Emiatt a jelöltek

kiválogatásának ideje nem javult olyan mértékben, mint a LouvanGreedy esetén, ahol a

közösségek mérete egyenletesebben oszlott el.
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5.2. CritNodes b®vítmény a RapidMinerhez

A bemutatott algoritmusok egy részét integráltunk a RapidMiner [43] adatbányász szoft-

verbe, egy b®vítmény formájában [52]. Ezáltal használhatjuk azokat különböz® adat- és

szövegbányászati problémák megoldása során.

A RapidMiner különféle eszközöket biztosít gépi tanulást igényl®, adat- és szövegbá-

nyászati, illetve analitikai feladatok elvégzéséhez. A keretrendszer tartalmazza az egyes

területekhez tartozó legfontosabb algoritmusok (döntési fák, neurális hálók, regressziók,

klaszterezés, gyakori elemhalmaz keresés, stb.) implementációit. Emellett többféle adat-

tisztító és adattranszformációs eljárást használhatunk az adathalmazok feldolgozására.

A szoftver számos bemeneti formátumot támogat, a szöveges és bináris fájlok mellett

adatbázis-kapcsolatokat is képes kezelni.

A keretrendszer el®nye, hogy vizuális szerkeszt®felületet kínál a feladatok megoldásá-

hoz szükséges algoritmusok összekapcsolásához. A felületen az algoritmusokat kis dobo-

zok reprezentálják, ezeknek adhatunk nevet, és piktogram utal a típusukra. A dobozokat

csatolási pontok segítségével köthetjük össze. A csatolási pontok az eljárások be- és kime-

neteit szimbolizálják, az élek adatfolyamokat jelölnek. Komplex folyamatok szerkesztése

során el®fordulhatnak nagyméret¶, összetett ábrák. A vizuális bonyolultság csökkenté-

sének érdekében a keretrendszer támogatja a 3.2.1. fejezetben bemutatott megoldáso-

kat: kiemelhetjük az ábrák egyes részeit, illetve használhatunk részgráfokat szimbolizáló

metadobozokat. Az 5.2 ábrán láthatunk egy felépített folyamatot, melynek elemeivel a

kés®bbiekben részletesen foglalkozunk.

A vizuális szerkeszt®felület mellett számos eszköz áll rendelkezésünkre a megfelel® ele-

mek kiválasztásának és összekapcsolásának el®segítésére. Egy folyamat végrehajtása köz-

ben lépésenként megnézhetjük az egyes algoritmusok be- és kimenetét. Mivel a program

alapvet®en a relációs adatmodellt támogatja, ezért els®sorban táblázatos nézetet kínál az

adatok böngészésére, de különböz® diagramokat is generálhatunk a táblák alapján. Az

oszlopok elemeir®l különböz® metaadatokat (például maximum, minimum, átlag, szórás)

el®re kiszámol a rendszer. Továbbá a folyamatok szerkesztése közben �gyelmeztet® és

hibaüzenetek jelzik a hibás összekapcsolásokat, eltér® adatformátumokat.

5.2.1. Integrált algoritmusok

Ehhez a keretrendszerhez készítettünk egy b®vítményt a gráfok elemzéséhez. A b®vít-

ménnyel kiszámíthatjuk a gráfok különböz® karakterisztikáit: összefügg® komponensek

száma, háromszögek száma, klaszterezettségi együttható. Az egyes csúcsokat külön is
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vizsgálhatjuk: fokszám; központi szerep: betweenness, PageRank, Linerank; befolyás:

NewGreedy, LouvainGreedy; hasonlóság: cosinus és reguláris hasonlóság alapján.

Gráfok jellemzése

A gráfokat jellemezhetjük a gyengén (illetve az er®sen) összefügg® komponenseik számával.

Ezek olyan részgráfok, amelyekben bármely két út között vezet irányítatlan (irányított)

út. Ez egy alapvet® tulajdonság a gráfok elemzése során. Emellett megadhatjuk a há-

romszögek számát valamint a klaszterezettségi együtthatót [71]. Ezek a mér®számok a

szociális hálózatok elemzésénél fontosak. A háromszögek például azt reprezentálják, hogy

egy személy két ismer®se szintén ismeri egymást. Emiatt a háromszögek nagy száma

szociális csoportok jelenlétére utal a hálózaton belül. A klaszterezettségi együttható az

el®bbi feltételezést formalizálja a következ®képpen

háromszögek száma× 3

összekapcsolt hármasok száma
,

ahol az összekapcsolt hármasok olyan u, v, w csúcsokat jelölnek, ahol vezet él u és v,

valamint v és w között, azonban az u-t w-vel összeköt® él megléte opcionális.

Csúcsok jellemzése

A csúcsoknak legalapvet®bb jellemz®je a fokszámuk, vagyis a ki- és bemen® éleik száma.

A [5] cikkben például megmutatták, hogy a fokszámok eloszlása sok esetben egy hatvány-

eloszlást követ, többnyire 2 és 3 közötti kitev®vel. Az ilyen hálózatokat skálafüggetlen

hálózatoknak nevezzük. A [50] cikkben pedig rávilágítanak arra, hogy kapcsolat van a

hatványeloszlás és a legrövidebb utak átlagos hossza köze.

A fokszám mellett egy másik fontos tulajdonsága a csúcsoknak, hogy mennyire töltenek

be fontos pozíciót a hálózaton belül. A betweenness [29] azt méri, hogy mennyi információ

halad keresztül az adott csúcson, illetve a csúcson áthaladó legrövidebb utak arányát a

csúcsot nem érint® legrövidebb utak számához képest. Formálisan egy v csúcs betweenness

értéke vbet =
∑

u,w (bu,v,w/bu,w), ahol bu,w az u és w csúcs közötti legrövidebb utak száma,

a bu,v,w pedig a v-n áthaladó legrövidebb utak száma.

Nagy gráfok esetén a csúcsok betweeness értékének a kiszámítása költséges feladat.

Ilyenkor használható például a Linerank [53] algoritmus, amelynek az eredménye korre-

lál a betweenness-szel, mégis hatékonyan számolható több millió csúcsú gráfokra is. A

módszert a PageRank [73] ihlette. Az algoritmus az eredeti gráf élei alapján készít egy új

gráfot, amelyen PageRank-et futtat, innét kapta a Linerank nevet.
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A PageRank szintén a csúcsok jellemezésére szolgál. Eredetileg a hiperlinkekkel össze-

kötött oldalak fontosságának mérésére dolgozták ki. Az alapötlet az volt, hogy az az oldal

számít fontosnak, amelyre fontos oldalak mutatnak. Másképpen, a PageRank felfogható

úgy is, mint annak a valószín¶sége, hogy egy véletlen szörföz® megtalálja az adott oldalt.

A csúcsok fontosságát vizsgálhatjuk az 5.1 alfejezetben bemutatott befolyásmaxima-

lizálási probléma szempontjából is. Amely szerint azt a csúcsot tekintjük fontosnak,

amelyb®l egy információ a lehet® legtöbb másik csúcshoz eljuttatható. A b®vítmény

tartalmazza a GeneralGreedy és a NewGreedy algoritmusokat, valamint az Independent

Cascade modellnek egy implementációját, amivel egy csúcshalmaz befolyását kaphatjuk

meg.

Hálózatok elemzése során gyakran van szükség hasonló tulajdonságú csúcsok keresé-

sére. Például weboldalak esetén kereshetünk hasonló tartalmú oldalakat, szociális hálóza-

tok esetén azonos érdekl®dés¶ embereket. Két különböz® megközelítést tanulmányoztunk

ebben a témakörben: a strukturális és a reguláris ekvivalenciát [71]. Az el®bbinél két

csúcs akkor hasonló, ha közös szomszédaik vannak. Az utóbbinál nem szükséges, hogy

közösek legyenek a szomszédok, azonban a szomszédoknak maguknak is hasonlóaknak kell

lenniük.

A strukturális hasonlóságok közül a koszinusz hasonlóságot implementáltuk. Ezt szá-

mos területen használják, például hasonló dokumentumok keresésére [84]. A név és az

ötletet a geometriából jön, ahol az ~x és az ~y vektorok által bezárt ϑ szög koszinuszát

a ~x·~y
|~x||~y| képlettel kapjuk meg. Ahol a · a pontonkénti szorzatot, a || a vektorok hosszát

jelenti. Ha a kapott érték közel van egyhez, akkor a ϑ kicsi, tehát a két vektor hasonló. A

hálózatok csúcsait vizsgálva a szomszédsági mátrix megfelel® sorai adják a vektorokat, így

a pontonkénti szorzat megfelel a közös szomszédoknak, a vektorok hossza pedig a csúcsok

fokszámának.

A reguláris hasonlóság de�níciója rekurzív. A [58] cikkben az i és j csúcsokat akkor

tekintik hasonlónak, ha i-nek van olyan k szomszédja, amely maga is hasonlít j-hez. Ebb®l

a következ® képletet vezethetjük le:

σij = α
∑

k Aikσkj + δij, vagyis σ = αAσ + I,

ahol A a szomszédsági mátrix, δij a Kronecker delta, α egy paraméter.

Konverziók

Mivel a RapidMiner alapvet®en relációs táblákkal (ExampleSet) dolgozik, ezért készítet-

tünk egy beolvasó operátort (Convert2Graph), amely képes felépíteni a gráfot relációs
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táblában tárolt éllistából. A használat során a felhasználónak ki kell választani, hogy

a tábla melyik oszlopa tartalmazza az élek kezd® és végpontjait. Az algoritmusok ki-

menete szintén ExampleSet típusú lesz. A fokszám, a betweenness és a Linerank esetén

a csúcs azonosítója és a kiválasztott tulajdonság értéke lesznek a tábla oszlopai. Az

összefügg® komponenseknél a komponens azonosítója szerepel a második oszlopban. A

csúcshasonlóságok háromoszlopos táblázatot adnak, melyben a két csúcs azonosítója és a

hasonlóságuk mértéke található. A háromszögek száma és a klaszterezettségi együttható

értelemszer¶en egy-egy szám lesz. A befolyásmaximalizálási operátorok esetén két osz-

lopú táblázatot kapunk, az els® a kiválasztott csúcs azonosítóját, a második a kiválasztás

sorrendjét tartalmazza.

5.2.2. Felhasználás

A b®vítmény elkészítésének az volt a célja, hogy az algoritmusokat össze lehessen kötni

egyéb adat- és szövegbányászati megoldásokkal, és ezáltal komplex problémákat lehessen

egyszer¶en megoldani. Szemléltetésképpen készítettünk egy folyamatot, amellyel a leg-

befolyásosabb Twitter13 felhasználók üzeneteinek érzelmi töltetét vizsgálhatjuk. Tehát

megadjuk, hogy az üzenetek inkább pozitív vagy inkább negatív hangvétel¶ek. 14

A Twitteren rövid (maximum 140 karakter hosszúságú) bejegyzéseket, úgynevezett

tweeteket, tehetünk közzé. A bejegyzések a felhasználó pro�l oldalán jelennek meg, és fel

lehet iratkozni más felhasználók követésére. Ilyenkor megkapjuk a követett felhasználók

tweetjeit is. A feliratkozásokból felépíthet® egy úgynevezett követ®i hálózat, melynek

csúcsai a felhasználók és az élek a feliratkozásokat reprezentálják. Egy ilyen hálózatot

vizsgáltunk.

Az elkészített folyamatot az 5.2. ábrán láthatjuk. A végrehajtás balról jobbra tör-

ténik. A Read CSV beépített operátorral beolvasunk egy Twitter követ®i hálózatot, az

ego-Twitter adathalmazból [59]15, egy relációs táblába. Majd átalakítjuk grá�á a Graph

from Data operátorral (eredetileg Convert2Graph), hogy le tudjuk futtatni a NewGreedy

algoritmust a legbefolyásosabb Twitter felhasználók azonosítására. Ezután beolvassuk a

Tweets táblát egy adatbázisból, amely az üzeneteket tartalmazza (egyetemi gy¶jtés [33]).

Ezt a Join beépített operátorral összekapcsoljuk a NewGreedy eredményével. Ezáltal

megkapjuk a legbefolyásosabb felhasználók tweetjeit.

A kiválogatott tweeteket feldolgozzuk a Process Document szövegbányászati operátor-

13https://twitter.com
14A [52] cikkben további példa található a betweenness és a Linerank közötti korreláció szemléltetésére.
15forrás: http://snap.stanford.edu/data/egonets-Twitter.html

http://snap.stanford.edu/data/egonets-Twitter.html
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5.2. ábra. RapidMiner példa folyamat a befolyásos Twitter felhasználók üzeneteinek ér-

zelmi töltetének megállapítására

ral16, amely tokenizálja és szótövezi az üzeneteket, valamint eliminálja az úgynevezett stop

szavakat. Az operátor kimenete dokumentum vektorok táblája lesz, amelynek sorai meg-

felelnek az egyes üzeneteknek, az oszlopaiban az üzenetekben el®forduló tokenek a száma

található. Erre a táblára alkalmazzunk egy el®re betanított Support Vector Machine-t

(SVM), amely eldönti, hogy az adott üzenetek pozitív vagy negatív tartalmúak.

(a) SVM modell betanítása és validálása

(b) A Validation operátor tartalma

5.3. ábra. Rapidminer SVM betanítás és validáció

Az tweetek osztályozását végz® SVM-et egy publikusan elérhet® tanítóhalmazon17 ta-

16A Process Document operátor a Text Mining b®vítmény része.
17forrás: http://thinknook.com/twitter-sentiment-analysis-training-corpus-dataset-2012-09-22/

http://thinknook.com/twitter-sentiment-analysis-training-corpus-dataset-2012-09-22/
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nítottuk be. Az adathalmaz 1 578 627 osztályozott tweetnek a gy¶jteménye, ebb®l ki-

választottunk 1 500 üzenetet a példa kedvéért. Ez kevésnek t¶nhet, de nagyobb minta

sem javította számottev®en a kapott eredményt. Ugyanis a tweetek érzelemosztályozása

nehéz feladat, mert az üzenetek rövidek, nem teljes mondatokból állnak, gyakran csak

pár hangulatszót tartalmaznak. A szavak sokszor rossz helyesírással szerepelnek, amit a

szövegbányász eszközök (pl. szótövezés vagy stop szavak sz¶rése) nem kezelnek jól.

A betanítás és validálás folyamatát az 5.3. ábra szemlélteti. El®ször beolvassuk a ta-

nítóhalmazt a Train operátorral (eredetileg Retrieve), majd a Process Document operátor

el®állítja a dokumentum mátrixot, amit a Validation dolgoz fel. A Validation kereszt-

validáció segítségével felépíti az SVM-et. Tízszeres kereszt-validáció során tíz részre oszt-

juk a tanítóhalmazt, kilenc részt felhasználva az SVM operátor betanítja a modellt, és

a tizedik részen kiértékeli azt. A modell hatékonyságát (például precision, recall, acc-

uracy) a Performance méri. A betanítást és a kiértékelést mind a tíz részen elvégezzük,

és kiválasztjuk a leghatékonyabb modellt.

Az 5.4. ábrán a kiválasztott modell tévesztési mátrixát láthatjuk a RapidMiner be-

épített táblázatos nézetén ábrázolva. Az oszlopok (true 1, true 0) a tényleges míg a

sorok (pred 1, pred 0) az el®rejelzett osztályt jelölik. Ahogy a fels® sorból leolvashatjuk a

pontosság (accuracy), vagyis a helyesen felismert osztályok aránya 62%. Ez nem számít

különösebben jó eredménynek, léteznek modellek [87], amelyek közel 80% pontosságot is

képesek elérni. Ez a kísérlet azonban csak a b®vítmény használhatóságát és az algorit-

musok integrációját volt hivatott bemutatni, ezért a konkrét eredmények nem alkalmasak

általános következtetések megállapítására.

5.4. ábra. Rapidminer betanított SVM modell hatékonysága

A felhasznált követ®i hálózat tíz legbefolyásosabb egyedéhez összesen 84 tweetet talál-

tunk az egyetemi adathalmazban, ezek közül 38-at osztályozott pozitív hangvétel¶nek a

betanított SVM.
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5.3. Szociális hálózatok és a Szemantikus Web

Napjainkban számos közösségi oldal érhet® el a Weben. Ezek közös jellemz®je, hogy a

felhasználók kapcsolatokat alakítanak ki egymás között és tartalmakat osztanak meg egy-

mással. A kapcsolatok fejezhetnek ki például baráti, rokoni vagy munkatársi viszonyt. A

tartalmak lehetnek gondolatok, képek, videók, amelyek származhatnak saját illetve küls®

forrásból is. A közösségi hálózatok elemzésével minden eddiginél pontosabb képet kapha-

tunk a társadalmunkról, a szociális kapcsolatainkról, és ezáltal jobban megismerhetjük az

emberi viselkedést.

Azonban az elemzést nehezíti, hogy a különféle oldalak eltér®képpen tárolják és rep-

rezentálják a hálózatokat és a tartalmakat. Emiatt nem vagy csak nehezen lehet össze-

kapcsolni különböz® forrásból származó adatokat. Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk,

hogyan lehet felhasználni a Szemantikus Web technológiát a probléma megoldására.

Közösségi hálók reprezentálásra RDF-ben

Az RDF keretrendszer egyik f® feladata az adatok integrálásának az el®segítése. Az (alany,

állítmány, tárgy) és (alany, tulajdonság, érték) alakú állítások alkalmasak a közösségi

hálózatok leírására. A naiv megközelítés szerint a közösség csúcsaihoz és az éltípusok-

hoz URI-kat rendelünk, és egyszer¶en leírjuk a hálózat éleit RDF hármasok formájában.

Azonban, ahogy a [88] cikkben rámutatnak, ebben a megközelítésben nem tudunk tovább

attribútumokat (például dátum, forrás, súly) rendelni az élekhez, ami bizonyos esetekben

elengedhetetlen. Ezért a cikkben a következ® de�níciót javasolták.

5.3.1. De�níció. Legyen S = (V,E, L) egy szociális háló adatmodellje, ahol a (V,E) egy

irányított gráf és L az élcímkék halmaza, melyet a cimke() : E → L élcímkéz® függvény

rendel az élekhez.

• A csúcsok V = A∪R ∪C halmaza uniója az aktorok A, a relációk R és az attribú-

tumok C diszjunkt halmazának.

• Az élek E = EAR∪EAC ∪ERC halmaza uniója az EAR ⊆ A×R18, az EAC ⊆ A×C,
és az ER×C ⊆ R× C diszjunkt halmazoknak.

• A címkék L halmaza uniója az LP és az LM diszjunkt halmazoknak. Az LP elemei

az EAR élek címkéi, vagyis egy aktornak egy relációban betöltött szerepét adják

meg. Az LM elemei az EAC és az ERC élek címkéi, vagyis az aktorok és a relációk

tulajdonságait jelölik.

18Az eredeti cikkben megengedik a párhuzamos éleket az aktorok és a relációk között.
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Az aktorok a relációk és általában az attribútumok halmaza is tovább van particionálva tí-

pusok szerint, vagyis A = ∪iAi, R = ∪jRj, C = ∪kCk. Az attribútumok particionálásával

most nem foglalkozunk.

Az adatmodellt használva megadhatjuk a szociális háló reprezentációját.

5.3.2. De�níció. Tekintsük a következ® literálhalmazt
∑

= A ∪ R ∪ C ∪
{tipusaA, tipusaR}∪LP ∪LM . Ekkor egy szociális háló reprezentációja az (NA, NR, P,M)

négyes, ahol

• NA ⊆ A× {tipusaA} × {A1, . . . , AmA
}

• NR ⊆ R× {tipusaR} × {R1, . . . , RmR
}

• P ⊆ A× LP ×R

• M ⊆ (A ∪R)× LM × C

Vegyük észre hogy a relációk önmagukban nem értelmesek, csupán a relációban sze-

repl® aktorokat kötik össze egymással, illetve a kapcsolat attribútumait fogják össze. Emi-

att a relációkhoz nem feltétlenül szükséges külön URI-t rendelni, kezelhetjük ®ket üres

csúcsokként.

5.5. ábra. Szociális háló RDF reprezentációja (részlet)

Az 5.5. ábrán egy szociális háló RDF reprezentációjának részletét láthatjuk, melyben

egy munkavállaló van kapcsolatban a munkáltatójával. Az ábra jobb oldalán az RDF

hármasok szerepelnek az 5.3.2. de�níció pontjai alapján csoportosítva19: az aktorok és a

relációk típusát, a relációban való részvételt és az aktorok és relációk attribútumait leíró

hármasokat. A literál típusú csúcsokat zöld téglalappal, az URI-kat kék ellipszissel és kék

nyilakkal, az üres csúcsot szürke ellipszissel jelöltem.

19A tipusaA és tipusaR literálokat az rdf:type helyettesíti
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Gyakran el®fordul a bemutatott két megközelítés vegyítése, vagyis bizonyos relációkat

kiemelünk külön (üres) csúcsokká, hogy tudjunk hozzájuk kiegészít® információkat csa-

tolni. Más kapcsolatokat egyszer¶en a hármasok állítmányában jelenítünk meg, vagyis

az 5.3.1. de�nícióban szerepl® adatmodellben megjelenik egy EAA ⊆ A × A élhalmaz,

melyekhez az LO címkéket rendeljük. Ennek megfelel®en a reprezentáció kiegészül egy

ötödik elemmel, az O ⊆ A× LO × A.

Ontológiák

Az aktorok, relációk és attribútumok típusának leírására alkalmazhatunk ontológiát. Ez-

által összetettebb kapcsolatokat és megszorításokat is leírhatunk a típusok egyedei kö-

zött. Továbbá az ontológiák újrafelhasználhatóak, így használatukkal segítjük az adatok

kés®bbi integrációját. A Friend of a Friend (foaf) ontológiával [17] leírhatjuk embereknek

a jellemz®it, cselekvéseit és emberek közti kapcsolatokat. Megadhatjuk például az em-

berek kereszt-, és vezetéknevét, email címét, születésnapját, telefonszámát; a közösségi

oldalakhoz kapcsolódóan a felhasználónevét, pro�lképét, érdekl®dési körét, ismer®seit.

A Semantically-Interlinked Online Communities (sioc) ontológiát [14] célzottan az on-

line közösségi interakciók leírására hozták létre. Olyan fogalmakat tartalmaz, mint a

fórum, weboldal, poszt, kategória, felhasználói �ók. Az 5.6. ábrán láthatóak a f®bb

fogalmak és tulajdonságok. Ezeket az elemek tovább b®víthetjük más ontológiák felhasz-

nálásával. Például a felhasználói �ókokat összeköthetjük a foaf-ban leírt személyekkel, az

oldalakhoz metaadatot (cím, létrehozás dátuma, tárgy) csatolhatunk a Dublin Core-t [98]

felhasználva. A sioc a naiv megközelítést használja, azaz nem rendel külön csúcsokat a

relációkhoz.

5.6. ábra. SIOC ontológia f®bb fogalmai és tulajdonságai

Kép forrása: http://rdfs.org/sioc/spec/img/main_classes_properties.png

http://rdfs.org/sioc/spec/img/main_classes_properties.png
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M¶veletek

A szociális hálók RDF reprezentációjának el®nye, hogy egységes módon tudjuk lekérdezni

az RDF-ben leírt adatokat a SPARQL nyelv segítségével. Az egységes lekérdez®nyelv

nagyban segíti a hálózatok elemzését. A [89] cikkben összegy¶jtötték a szociális hálók

elemzése során felmerül® gyakori feladatokat, melyek a következ®k:

• Csoportok kiválasztása az aktorok és a relációk attribútumainak értékei alapján,

valamint relációkban való részvételük szerint.

• Attribútumok el®léptetése aktorokká, azaz egy adott attribútum minden értékéhez

rendelünk egy URI-t, és felvesszük a megfelel® relációkat az eredeti aktorok és att-

ribútum értékek között.

• Relációk összevonás, megszámlálása, csoportosítása a típusuk vagy a kapcsolódó

aktorok szerint.

• Aktorrok közvetlen környezetének kinyerése (k mélységig).

A feladatoknak az elvégzéséhez mintaillesztésre, sz¶résre, új objektumok létrehozására

van szükség. Ezeket a SPARQL-ben le tudjuk írni. A SELECT típusú lekérdezésben hár-

masokból felépített minták és sz¶r®feltételek megadásával sz¶rhetjük az RDF adathalma-

zokat. A CONSTRUCT típusú lekérdezésben egy második minta alapján új adathalmazt

hozhatunk létre.

5.3.3. Példa. Attribútumok aktorrá alakítása

PREFIX r d f : <h t t p : //www.w3 . org /1999/02/22− rd f−syntax−ns#>
PREFIX dbp r : <h t t p : // dbped ia . org / r e source />

PREFIX dbpo : <h t t p : // dbped ia . org / on t o l o g y />

PREFIX exo : <h t t p : // example . org />

CONSTRUCT{

?U r d f : t y p e d b po :Un i v e r s i t y .

?U d b p o : c i t y IRI ( concat ( ' dbpo : ' ,? c i t y ) ) .

IRI ( concat ( ' dbpo : ' ,? c i t y ) ) r d f : t y p e dbpo :C i t y .

}

WHERE{

?U r d f : t y p e d b po :Un i v e r s i t y .

?U e x o : c i t y ? c i t y

}
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Az 5.3.3. példában az egyetemek városait alakítjuk attribútumból aktorrá. Ehhez a

WHERE záradékban kiválogatjuk az egyetemeket, és lekérdezzük a hozzájuk rendelt váro-

sokat. Tegyük fel, hogy a kiindulási adathalmazban a ?city változó literál típusú. Ezután

a CONSTRUCT mintában megtartjuk az egyetemet, de a ?city változó értékéb®l IRI-t

konstruálunk az IRI függvény segítségével. A kapott aktort már egy másik állítmánnyal

kapcsoljuk az egyetemhez.

Tehát a Szemantikus Web technológiák: az RDF keretrendszer, az ontológiák és a

SPARQL lekérdez®nyelv felhasználhatóak a különböz® szociális hálózatokból származó

adatok integrálására, és az elemzés során gyakori feladatok elvégzésére. Továbbá a rep-

rezentációs modellek rugalmasságának köszönhet®en további adathalmazok kapcsolhatók

az összegy¶jtött adatokhoz, például a 3. fejezetben bemutatott Linked Open Data felh®

alapján.

5.4. Összegzés

A online szociális hálózatok szerves részét képezik mindennapjainknak. Gondolatokat,

képeket, videókat osztunk meg, tartjuk a kapcsolatokat barátainkkal, ismer®seinkkel. A

hálózatok vizsgálatával jobban megérthetjük a társadalmunk szociális felépítését, az em-

berek viselkedését.

Ebben a fejezetben a szociális hálózatok fontos csúcsait kerestem. Ahogy láthattuk,

a csúcsok fontosságát különböz® szempontok alapján mérhetjük. Ezek közül az egyiket,

a befolyásolási képességet taglaltam részletesen. A befolyásmaximalizálás aspektusából

az a csúcs számít fontosnak, amely a hálózat lehet® legtöbb tagját képes befolyásolni,

például eljuttatni egy információt, vagy továbbítani valamilyen véleményt hozzájuk.

A fejezet els® felében megismerkedtünk a befolyásmaximalizálási problémával, amely

során a legbefolyásosabb k-elem¶ csúcshalmazt kerestük. A befolyás, vagy információ

terjedésére az Independent Cascade modellt használtuk, és a véletlen folyamatokat Monte

Carlo szimulációval kezeltük. Mivel a befolyásmaximalizálási probléma NP-nehéz, ezért

mohó algoritmusokat dolgoztak ki az optimális megoldás közelítésére, ilyenek például a

GeneralGreedy, és a gyorsított változata, a NewGreedy.

Az 5.1.3. alfejezetben bemutattam a saját fejlesztés¶ SelingerGreedy algoritmust,

amely a NewGreedy-nek egy módosított változata. A relációs adatbázisok világából

Selinger-féle optimalizációs eljárás segítségével próbáltuk javítani a pontosságot. Ennek

az a lényege, hogy a pillanatnyilag legjobb megoldás mellett eltároljuk a második, har-

madik, b-edik legjobb megoldást is, ezáltal növeljük a keresési teret, amely segít elkerülni,
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hogy a mohó algoritmus egy lokális széls®értéket találjon. Azonban a kísérleti eredmények

azt mutatták, hogy az eljárás nem javít a pontosságon. Ennek az lehet az oka, hogy a leg-

befolyásosabb csúcsok nagy közösségek központi elemei és általában több ilyen központi

elem van. Ezek közül a konkrét választás nem befolyásolja szigni�kánsan az eredményt.

Ám ebb®l az is következik, hogy a SelingerGreedy által visszaadott csúcshalmazok közel

azonos befolyásúak, így egy futás során több eredményt is kapunk, a futási id® növekedése

árán.

Az 5.1.4. alfejezetben az el®z® következtetést vizsgáltuk tovább. A Community-based

Greedy algoritmust vettük példaként, amely abból a feltevésb®l indul ki, hogy egy csúcs

befolyása a közösségén belül közelíti az egész hálóra vonatkozó befolyását, tehát a közös-

ségen kívüli befolyás elhanyagolható. Ezért a CGA el®ször egy közösségdetektáló eljárást

alkalmaz, majd a közösségen belüli befolyási értékek alapján válogatja ki a legbefolyáso-

sabb csúcsokat. A LouvainGreedy algoritmust ennek mintájára készítettük el. Kicserél-

tük a CGA közösségdetekáló részét a Louvain eljárásra, a kialakult közösségeken belül a

NewGreedy-vel kerestük a legbefolyásosabb csúcsokat.

A méréseink azt mutatták, hogy bizonyos esetekben a LouvainGreedy, akár háromszor

gyorsabban fut, mint a CGA és akár tízszer gyorsabban mint NewGreedy. Továbbá a

közösségek közötti kapcsolatok elhanyagolása kevesebb mint három százalékkal rontott a

pontosságon a NewGreedy-hez viszonyítva.

A fejezet második részében a CritNodes b®vítményt mutattam be, amelyet a RapidMi-

ner adatbányász szoftverhez készítettünk. A b®vítmény a szociális hálózatok elemzéséhez

fontos gráf- és csúcsjellemz®ket számító algoritmusokat tartalmaz. Egy példán szemléltet-

tem, hogyan lehet felhasználni ezeket az algoritmusokat komplex adatbányászati feladatok

megoldására, illetve azt, hogy a RapidMiner milyen eszközöket kínál a megoldáshoz szük-

séges folyamat elkészítéséhez.

Végül a fejezet utolsó részében összegy¶jtöttem, hogy milyen el®nyökkel jár a Szeman-

tikus Web technológiáinak a használata a szociális hálók vizsgálata során. Mivel számos

hálózat érhet® el a Weben, és nincs szabványosított reprezentációs forma, ezért ezek össze-

kapcsolása nehéz feladat. Erre nyújthat megoldást az RDF keretrendszer rugalmassága,

illetve az erre a területre specializált ontológiák mint a foaf és a sioc. Két megközelítést

létezik a felhasználói adatok és interakciók RDF-ben történ® leírására, a különbség a kap-

csolatok kezelésében van. Az els® szerint a kapcsolatokat állítmányokkal fejezzük ki. Míg

a második esetben, amikor a kapcsolathoz kiegészít® információt rendelünk, akkor üres

csúcsokat kell használnunk. Ezt a két megközelítést lehet egymás mellett is használni.

Ezt követ®en szemléltettem, hogyan lehet a szociális hálózatok elemzése során felmerül®
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problémákat SPARQL lekérdezések segítségével kezelni. Vagyis a Szemantikus Web tech-

nológiák sikeresen alkalmazhatóak ezen a területen is.



6. fejezet

Összegzés

A doktori értekezésben három tématerülettel foglalkoztam. Mind a három terület adat-

gráfokhoz kapcsolódik, de különböz® módon. Vizsgáltam a Szemantikus Web technológiák

használata során kialakuló adatgráfok vizualizációs kérdéseit. Felhasználtam az adatgráfo-

kat párosítási probléma modellezésére és megoldására. Valamint a szociális hálózatokból

kinyerhet® gráfok fontos csúcsait kerestem, els®sorban a befolyásmaximalizálási feladat

szempontjából.

A 2. fejezetben összegy¶jtöttem a dolgozat megértéséhez szükséges fontosabb fogal-

makat. Így bemutattam a Szemantikus Web technológiáit: az RDF keretrendszert, a

szókészleteket és az ontológiákat, valamint a SPARQL lekérdez®nyelvet. Továbbá meg-

ismerkedhettünk a hálóelmélet alapfogalmaival, a fuzzy halmazokkal, és a valószín¶ségi

modellekkel, melyeket a párosítási feladat során vettem igénybe.

A 3. fejezet két nagyobb részre osztható. Az els® részben az RDF keretrendszer-

ben leírt adathalmazok jellemzésével és megjelenítésével foglalkoztam. Mint az láthat-

tuk, a keretrendszer kiválóan alkalmas különböz® forrásból származó, heterogén adatok

integrálására. Azonban az így kialakuló adathalmazok sokszor nagyméret¶ek és a tartal-

muk nehezen áttekinthet®. Erre a problémára javasoltam többféle megoldást. Egyrészt

gy¶jthetünk statisztikákat az adathalmazok állításairól például a VOID ontológia alapján,

másrészt kihasználhatjuk, hogy az állítások szerkezetüknél fogva ábrázolhatók irányított

gráfként. Bemutattam egy csúcsösszevonáson alapuló módszert, amellyel egyszer¶síthet-

jük a gráfot a számunkra fontos struktúra megtartása mellett. Továbbá vizsgáltam, hogy

az RDF formátum milyen új kihívásokat és lehet®ségeket rejt az adatok megjelenítése

szempontjából. Illetve egy mobil böngész® prototípusán keresztül megismerhettük ho-

gyan lehet személyre szabott tartalmat szolgáltatni SPARQL lekérdezések átírásának a

segítségével.

A fejezet második részében a vizuális lekérdez®nyelvek és -rendszerek el®nyeit és hát-
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rányait gy¶jtöttem össze, és az összegy¶jtött szempontok alapján összehasonlítottam a

SPARQL nyelvhez kifejlesztett rendszereket. Eközben megismerhettük a saját fejlesztés¶

VisualQuery lekérdezésszerkeszt® programot, amit a VOSD rendszerbe integrálva felhasz-

náltunk oktatási céllal a Szemantikus Web technológiáinak bemutatására.

A 4. fejezetben egy szemantikus párosítási feladattal foglalkoztam. A párosítás so-

rán különböz® elemek közül kell megtalálni a leginkább összeill®ket, ahol az elemeket a

tulajdonságaikból képzett pro�ljukkal jellemezzük. A szemantikus jelz® arra utal, hogy

az elemeket tulajdonságainak leírására ugyanazt a félig strukturált fogalomhalmazt hasz-

náljuk. A feladatot az emberi er®források területér®l származó példa alapján közelítettük

meg, vagyis egy adott álláshirdetéshez kerestük a legjobban illeszked® jelentkezést, ame-

lyet a megfelel® párosítási függvény ismeretében egyszer¶ maximum kereséssel ki lehet

választani.

A párosítási függvény megadására bemutattam halmazokon alapuló és valószín¶ségi

modelleket használó megközelítéseket is. Láthattuk, hogyan lehet kiegészít® információk

felhasználásával fokozatosan �nomítani a párosítási értékeket és hogyan használhatóak fel

az ontológiák a feladat megoldása közben. Az ismertetett módszerek összehasonlításából

kiderült, hogy az eljárások különböz® értékeket adhatnak és eltér® sorrendbe rendezhetik

a jelentkezéseket. Ezért körültekint®en kell kiválasztani, hogy egy adott esetben melyik a

legmegfelel®bb modell.

Az 5. fejezetben a szociális hálózatok elemzésébe nyerhettünk betekintést, a háló-

zatok fontos csúcsait kerestük. Ahogy láthattuk a csúcsok fontosságát többféleképpen

mérhetjük, az értekezésben f®ként a befolyásmaximalizálás szempontjából vizsgálódtam.

Ebb®l az aspektusból az a csúcs számít fontosnak, amely a hálózat legtöbb tagját képes

befolyásolni. A befolyásmaximalizálási probléma során a legbefolyásosabb k-elem¶ csúcs-

halmazt kerestük mohó algoritmusok alkalmazásával. Két új algoritmust mutattam be,

a SelingerGreedy-t és a LouvainGreedy-t. Az el®bbivel az irodalomból ismert NewGreedy

pontosságát próbáltuk javítani a Selinger-féle optimalizációs technika felhasználásával. Az

utóbbival a futási id®t igyekeztünk csökkenteni a Community-based Greedy algoritmus öt-

lete alapján, amely szerint egy csúcs fontossága a közösségén belül közelíti az egész hálóra

vonatkozó pontosságát.

A fejezet második részében ismertettem a RapidMiner adatbányász szoftverhez készí-

tett CritNodes b®vítményt, amelybe különböz® hálózatelemz® algoritmusokat gy¶jtöttünk

össze a gráfok és a csúcsok jellemzésére. Majd egy példán szemléltettem, hogyan lehet eze-

ket az algoritmusokat felhasználni komplex adatbányászati feladat megoldására, és milyen

eszközöket nyújt a RapidMiner a folyamat egyes lépéseinek a támogatására.
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Végül áttekintettem, hogyan lehet alkalmazni a Szemantikus Web technológiáit a kö-

zösségi hálózatok elemzésének egyszer¶sítésére. Megismerkedtünk többféle RDF alapú

reprezentációs modellel, illetve a felhasználói interakciók leírására alkalmas ontológiával.

Továbbá kihasználtuk a SPARQL lekérdez®nyelv lehet®ségeit a hálózatok elemzése kap-

csán felmerül® leggyakoribb problémák megoldására.

Tehát saját hozzájárulásom a bemutatott témakörökhöz a következ®:

• Vizualizáció és a Szemantikus Web

� csúcsszimuláció és csúcsösszevonási szabályok megadása az RDF állításokból

képzett gráfok egyszer¶sítésére a kiválasztott struktúra megtartása mellett

� VisualQuery vizuális lekérdezésszerkeszt® program létrehozása a SPARQL

nyelvhez szerkesztés közbeni, beépített ellen®rzésekkel

• Szemantikus párosítás

� halmaz alapú és valószín¶ségi modelleket felhasználó párosítási függvények

megadása

� a pro�lok leírására alkalmas tulajdonsághalmaz strukturálása ontológiák és há-

lók felhasználásával: ontológia és extra élek bevezetése

� valószín¶ségi modell alapú párosítási függvények de�niálása az elkészített

struktúrák lefordítása alapján

• Szociális hálózatok vizsgálata

� módosított algoritmusok a befolyásmaximalizálási probléma megoldására

∗ SelingerGreedy algoritmus, a NewGreedy-nek egy módosított változata,

amely képes egy futás során több, közel azonos befolyású jelölthalmazt

visszaadni

∗ LouvainGreedy algoritmus, a Community-base Greedy-nek egy módosítása,

amely a közösségdetektáló algoritmus lecserélésével javítja a futási id®t a

pontosság rovására

� hálózatelemz® algoritmusok integrálása a RapidMiner adatbányász szoftverbe,

lehet®vé téve ezáltal az alkalmazásukat adatbányász folyamatokban

Az ismertetett eredményeket nemzetközi konferenciákon és folyóiratokban publikáltuk

társszerz®immel. Mindhárom tématerülethez tartozik legalább egy els® szerz®s és egy

vagy több további publikáció.
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Összefoglalás

A doktori értekezésemben az adatgráfokat vizsgáltam különböz® szempontok szerint. Ezek

olyan irányított, címkézett gráfok, amelyek csúcsai fogalmakat, objektumokat reprezen-

tálnak, az élek pedig a köztük lév® kapcsolatokat írják le. A tézisem három tématerület

köré csoportosulnak, melyek mindegyike kapcsolódik valamilyen módon az adatgráfokhoz

és a Szemantikus Web technológiáihoz.

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

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

amely lehet®vé teszik heterogén forrásból származó heterogén adatok összekapcsolását és

a világról szerzett tudásunk leírását. A keretrendszeren megadott adathalmazok ábrázol-

hatók irányított, címkézett gráfként, vagyis tárolhatóak adatgráfként. Lekérdezésükhöz

kidolgoztak egy deklaratív, mintaillesztésen alapuló nyelvet.

Azt vizsgáltam, hogyan lehet kiaknázni a vizualizáció nyújtotta el®nyöket az adathal-

mazok megértéséhez, jellemzéséhez. Megmutattam, milyen lehet®ségeket és kihívásokat

rejt magában a keretrendszer szerkezete az adatok megjelenítés alkalmával. Valamint

áttekintettem a vizuális nyelvek és lekérdezések el®nyeit és hátrányait.

A második témakörben a szemantikus párosítási feladattal foglalkoztam, amely során

különböz® elemek közül kell kiválasztanunk a leginkább összeill®ket. A dolgozatban páro-

sítási függvényeket ismertettem, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy mennyire illenek

össze az elemek. A függvények de�níciójához felhasználtam a Szemantikus Webnek egy

további épít®elemét, az ontológiákkal. Ezek egyrészt szókészletet nyújtanak egy-egy te-

rület fontosabb fogalmainak a leírására, másrészt hierarchiába, csoportokba rendezhetjük

velük a fogalmakat. Továbbá valószín¶ségi modelleken alapuló párosítási függvényeket is

láthatunk.

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

ban megérthetjük a társadalmunk felépítését, az emberek viselkedését. A dolgozatban a

hálózatok befolyásos csúcshalmazait kerestem, amelyeken keresztül a hálózatnak a lehet®

legnagyobb része elérhet®, befolyásolható. A legbefolyásosabb csúcshalmazok megtalálá-

sára mohó algoritmusokat mutattam be. Valamint megismerhettünk egy b®vítményt a

RapidMiner adatbányász szoftverhez, melynek segítségével hálózatelemz® algoritmusokat

használhatunk fel adatbányász feladatok megoldásának részeként. Továbbá láthattuk, ho-

gyan használhatóak fel a Szemantikus Web technológiái a szociális hálózatok elemzésére.



Summary

In this dissertation we examined data graphs from several aspects. Data graphs are

directed, labeled graphs whose vertices represent concepts or objects, and edges describe

relationships among them. My theses are grouped around three main topics and each of

these topics is related in some way to data graphs and Semantic Web technologies.

The focus of the �rst topic is on Semantic Web technologies that are designed to

link data available on the Web. For this purpose, a framework was created that allows

heterogeneous data from various sources to be integrated and allow us to describe our

knowledge about the world. The data sets given in this framework can be represented as

directed, labeled graph and can be stored as data graphs. For querying the data sets, a

declarative pattern-based language was developed.

Concerning this area we have explored how to exploit the bene�ts of visualization

in understanding and in characterizing data sets. We have shown what options and

challenges are o�ered by the structure of the new framework in displaying the data. In

addition, we have reviewed the advantages and disadvantages of visual query languages.

The second main topic is the semantic matching in which we have to select the best

matching elements among many. Various matching functions have been introduced that

make it possible to decide how much the elements �t together. For the de�nition of

functions, another Semantic Web technology, namely the ontologies, has been used. On-

tologies provide vocabularies to describe the most important concepts of given domains,

and to organize the concepts into hierarchies and groups. We have presented probability

model based matching functions as well.

The third main topic is related to the analysis of social networks that makes it easier

to understand the structure of our society and people's behavior. We have examined the

most in�uential set of nodes of the social networks through which the largest part of the

network can be accessed and in�uenced. Greedy algorithms have been introduced to �nd

the most in�uential set of nodes. We have also presented an extension for RapidMiner

data mining software which allows us to use network analyzing algorithms as part of data

mining tasks. Moreover, we have shown how Semantic Web technologies can be used for

examining social networks.
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plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: 2018. 01. 16.        

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 

 

                                                 
1 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. 
Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
2 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
3 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
4 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 
illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
5 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
6 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 
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