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1. Bevezetés

A mobiltelefonok és más mobil eszközök fejl®dése nagyon felgyorsult az utóbbi id®ben:
a mobiltelefonok és PDA-k számítási és tároló kapacitása folyamatosan növekszik, mely
egyre több alkalmazási területet tesz lehet®vé. Manapság például nem ritka, hogy valaki e-
lektronikus könyveket olvas a PDA-ján. A mobil eszközök ad-hoc és peer-to-peer hálózatai
a nyilvános tartalmak egy nagyon robosztus és skálázható tárhelyévé váltak, de azok a
keres® rendszerek, melyek hozzáférést biztosítanak az így tárolt nyilvános tartalmakhoz,
még mindig fejlesztés alatt állnak. Az ilyen alkalmazásokban fokozottan �gyelni kell a
mobil eszközök egyes tulajdonságaira, mint a még mindig korlátozott számítási kapacitás,
vagy az általában nem ingyenes adatforgalom. Vannak ugyan peer-to-peer fájlcserél®
alkalmazások mobiltelefonokra is, a keresés azonban még mindig kulcsszó alapú, a kulc-
sszavakat pedig általában csak a fájlnevekben keresi a rendszer.

Az értekezésemben bemutatott eredmények egy olyan projekt részei, melynek célja
a szemantikus keresés támogatása a mobil eszközök között. Az alapötlet egy a mobil-
telefonon háttérben futó folyamat, mely folyamatosan összehasonlítja a helyben tárolt és
az elérhet® távoli dokumentumokat. Mivel feltételezzük, hogy a felhasználót érdeklik a
saját dokumentumai, ezért azok a távoli dokumentumok, melyek témában hasonlítanak
ezekre, valószín¶leg szintén érdekesek számára. Így ha a háttérben futó folyamat talál
egy hasonló dokumentumot, jelzi a felhasználónak, hogy azt érdemes lehet letölteni.

Az els® fontos követelmény a rendszerrel kapcsolatban a kommunikációs forgalom: mi-
vel a távoli készülékek elérése általában nem ingyenes, ezen kívül a folyamatos adatátvi-
tel nagyon gyorsan lemeríti a telefonok akkumulátorát, ezért a rendszernek nagyon kis
adatforgalommal kell megoldania a távoli és helyi dokumentumok összehasonlítását. A
javasolt megoldás távoli dokumentumonként 10-20 byte adatátvitellel lehet®vé teszi az
összehasonlítást.

A másik fontos követelmény a hamis riasztások alacsony száma: amennyiben a rendszer
folyton jelez és a találatok nagy része nem is kapcsolódik a helyi dokumentumok témáihoz,
a rendszert nem fogják használni. Kevesebb dokumentum megtalálása sokkal kevésbé
zavaró, mint a sok hamis jelzés. Az elmélet oldaláról ez annyit jelent, hogy a pontosság
(precision) sokkal fontosabb, mint a felidézés (recall).

Disszertációm célja, hogy megteremtse az elméleti alapokat a mobil eszközök közötti
szemantikus hasonlóság alapú kereséshez. A kis kommunikációs forgalmat egy nagyon
tömör dokumentum reprezentáció biztosítja, mely témaspeci�kus kulcsszavak jelenléte
alapján hasonlítja össze a dokumentumokat. A felhasznált kulcsszavak témaspeci�kus
volta biztosítja a nagy pontosságot, mivel más témák dokumentumaiban nagyon ritkán
fordulnak el®. Mindezek alapján a következ® célokat t¶ztem ki:

• Egy téma azonosítási és dokumentum reprezentációs módszer kidolgozását, mely
alkalmas a mobil eszközök közötti dokumentum összehasonlítás támogatására.

• Egy hasonlóság alapú keresési módszer kifejlesztését, melynek alapja a távoli és helyi
dokumentumok téma alapú összehasonlítása.

• További fejlesztési lehet®ségek megvizsgálását mind a pontosság, mind a felidézés
javítására.

• Minden javasolt módszernek alkalmasnak kell lennie a korlátozott er®forrású
környezetben való alkalmazásra és az alacsony kommunikációs forgalom biz-
tosítására.
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2. Módszertani összefoglaló

Kutatásom alapjául a szakirodalom számos fontos területe szolgált. Ezek f®leg a tu-
lajdonság kinyerés, dokumentum osztályozás, automatikus címkézés, lekérdezés b®vítés,
szemantikus többletinformációk felhasználása, valamint a összetett osztályozók elmélete.
Ezek alapján létrehoztam a javasolt kulcsszó kiválasztási algoritmust, mely a disszertá-
ció alapját képezi és a további javasolt módszerek kiindulási pontja. A kapcsolódó
technológiák alapján a rendszert kiegészítettem szemantikus információk alkalmazásával,
valamint összetett osztályozó megoldást javasoltam, hogy tovább javítsam a dokumen-
tumok témájának azonosítását és a hasonló dokumentumok keresését.

Értekezésemben a következ® jelöléseket gyakran fogom használni: a dokumentum
reprezentáció alapja a "bag-of-words" megközelítés, mely a dokumentumokat (általában
d) szavak (általában w) halmazának tekinti. Egy T téma dokumentumok halmaza, az U
idegen témák halmaza pedig halmazok halmaza. Az idegen témák tartalmazzák azokat
a dokumentumokat, melyeket nem szeretnénk kiválasztani. Az S(w) kiválasztás azon
dokumentumok halmazát adja meg, melyek tartalmazzák a w szót, vagy S(KT ) esetében
azokat a dokumentumokat, melyekben legalább egy szó szerepel a KT kulcsszólistából.
Az ilyen kiválasztások értékelésére a szokásos pontosság (precision), felidézés (recall) és
F-mérték mértékeket használom. Ha a cél egy T halmaz dokumentumainak a kiválasztása
és S a kiválasztott dokumentumok halmaza, valamint c = |S ∩ T |, t = |T | és f = |S\T |,
akkor a pontosság c/(c+ f), a felidézés c/t, az F-mérték pedig az el®z® kett® harmonikus
közepe.

Eredményeimet az alábbi f® csoportokra osztottam:

• A kulcsszó kiválasztó algoritmus, mely lehet®vé teszi a könny¶ téma-azonosítást és
a téma alapú összehasonlítást.

• A hasonló dokumentumok keresése, valamint a dokumentum b®vítés módszere,
melynek célja a rokon értelm¶ szavak kezelése.

• Két összetett osztályozó módszer, melyek célja a témaazonosításhoz használt össze-
hasonlítások számának csökkentése és a megtalált hasonló dokumentumok számának
növelése.

Kutatásom során nagyon fontos volt a valós életben történ® alkalmazhatóság. A java-
solt módszereket egy f®leg MatLAB alatt felépített szimulációs környezetben vizsgáltam
meg.

3. Új elméleti eredmények

Eredményeimet három tézisben foglaltam össze, melyeket a következ®kben mutatok be.

I. tézis: Témaspeci�kus kulcsszavak kiválasztása

Az ehhez a tézishez kapcsolódó publikációk:[1][2][6][9][10][11][12][13][14][15][19][20][28][30]
Els® tézisemben egy kulcsszó kiválasztási algoritmust javasoltam, melynek neve Pon-

tosság alapú Kulcsszó Kiválasztás (Precision based Keyword Selection, PKS, I.1. altézis).
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A PKS algoritmus egy adott céltémához hoz létre egy kulcsszó listát, melynek elemei té-
maspeci�kus szavak. A témaspeci�kusság itt azt jelenti, hogy ezek a szavak (a téma kulc-
sszavai) nagyon ritkán fordulnak el® másik témák dokumentumaiban. Ez lehet®vé teszi,
hogy jelenlétük alapján egy egyszer¶, de elegend®en jó eredményt adó algorit-
mussal azonosítsam a dokumentumok témáját (I.3. altézis). Megmutattam,
hogy a PKS algoritmusnak lineáris a futásideje (I.2. altézis), valamint hogy
az általa visszaadott mp érték (a kulcsszólista egyik tulajdonsága) alkalmas a
témák szeparálhatóságának egyszer¶ mérésére és becslésére (I.4. altézis).

I.1. altézis: Pontosság alapú Kulcsszó Kiválasztás

De�niáltam a szavak egyéni pontosságát és a minimális egyéni pontosság korlátot, a
kulcsszó kiválasztási algoritmus alapvet® fogalmait. De�niáltam az új "Pontosság alapú
Kulcsszó Kiválasztás" algoritmust (Precision based Keyword Selection, PKS), mely egy
paramétermentes algoritmus és egy adott témához készít kulcsszólistát. Megmutattam,
hogy a kulcsszó kiválasztási algoritmus pontosabb osztályozást tesz lehet®vé, mint az össze-
hasonlítási alapként használt módszerek. A formális eredmények bizonyos korlá-

tozások mellett lehet®vé teszik, hogy becsüljem a várható pontosságot, ha a

létrehozott kulcsszólistát használom a dokumentum kiválasztáshoz. Megmu-

tattam, hogy a PKS által létrehozott kulcsszólista éri el az azonos elemszámú

kulcsszólisták közül a legnagyobb mp értéket.

A továbbiakban a témákat dokumentumok halmazaként, a dokumentumokat pedig
szavak halmazaként fogom kezelni. A kulcsszavak azok a szavak, melyeket kiválaszt a
kulcsszó kiválasztási algoritmus.

1. De�níció (Egy kulcsszó vagy kulcsszólista által kiválasztott dokumentumok halmaza).
Az S(w) dokumentum halmaz, melyet a w kulcsszó választ ki, pontosan azokat a doku-
mentumokat tartalmazza, melyek tartalmazzák a w kulcsszót: S(w) = {d ∈ D : w ∈ d},
ahol D az összes dokumentum halmaza. Hasonlóan egy K kulcsszólistára, S(K) = {d ∈
D : K ∩ d 6= ∅}.

2. De�níció (Egyéni pontosság, felidézés és F-mérték). Egy adott T téma esetén egy
kiválasztott dokumentum halmaz pontossága (precision), felidézése (recall) és ezek har-
monikus közepe, az F-mérték kiszámítható. A w szó iprec(w, T ) egyéni pontossága,
irecall(w, T ) felidézése és iF (w, T ) F-mértéke az S(w) pontossága, felidézése és F-mértéke
a céltémára vonatkozóan.

3. Javasolt de�níció (Egy T téma mpT minimális egyéni pontosság korlátja). A T téma
mpT minimális egyéni pontosság korlátja a T témához kiválasztott kulcsszavak minimális
egyéni pontossága:

w ∈ KT ↔ iprec(w, T ) ≥ mpT , (3.1)

ahol KT a T téma kulcsszólistája.

AzmpT által kifejezett minimális egyéni pontosság korlát a PKS algoritmus által létre-
hozott kulcsszólisták legfontosabb tulajdonsága. A PKS úgy állítja be mpT értékét, hogy
maximalizálja a kulcsszólista által kiválasztott S(KT ) dokumentumhalmaz F-mértékét.

4. Javasolt de�níció (Pontosság alapú Kulcsszó Kiválasztás (PKS)). A PKS algoritmust
az 1. algoritmus de�niálja. Adott T céltéma és U idegen téma (minden más témájú doku-
mentum halmaza) mellett visszaadja azon kulcsszavak listáját, melyek egyéni pontossága
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az mpT korlát felett van. Az mpT értéket úgy állítja be, hogy a kulcsszólista maximális
F-mértéket érjen el.

Algorithm 1 Pontosság alapú Kulcsszó Kiválasztás
Bemenet: T céltéma
for x = 1 to 0 step −0.01 do
K(x) = {w ∈ W : iprec(w, T ) ≥ x} // Új kulcsszólista létrehozása
p = precision(S(K(x)), T ) // T -re vonatkozó pontosság meghatározása
r = recall(S(K(x)), T )
f(x) = fmeasure(p, r)

end for
mpT = argmax

x
{f(x)}

epT = p(mpT )
KT = K(mpT )
Kimenet: KT , mpT , epT

AzmpT minimális egyéni pontosság korlát egy középutat jelent a magas pontosság és a
magas felidézés között. Mivel beállítása közben a PKS algoritmus folyamatosan biztosítja
a magas pontosságot a kulcsszólista karbantartásával, így a pontosság prioritást kap a
felidézés rovására. A 1. ábra bemutatja a pontosság, felidézés és F-mérték alakulását a
PKS algoritmus futása közben.

Mérési eredmények igazolják, hogy a PKS algoritmus által visszaadott mp
és ep értékek lehet®vé teszik a várható pontosság becslését.

I.2. altézis: Lineáris futásid®

Bebizonyítottam, hogy a PKS algoritmus futásideje asszimptotikusan lineáris a tanító
dokumentumok és a szavak számának szorzatával.

I.3. altézis: A legtöbb kulcsszó (Most keywords, MKw) osztályozási módszer

Megmutattam, hogy az MKw osztályozási algoritmus (mely azt a témát választja, amelyik-
nek legtöbb kulcsszava van a dokumentumban) ki tudja használni a PKS algoritmus által
létrehozott kulcsszólisták el®nyeit, és jobb osztályozási eredményeket ér el az összehason-
lítási alapul szolgáló módszerekhez képest.

Az osztályozás szempontjából a PKS által létrehozott kulcsszólisták 1-osztályos osz-
tályozók (1-class classi�er): képesek ismert minimális várható pontossággal kiválasztani
a témájuk dokumentumait, de a ki nem választott dokumentumokról semmit nem mon-
danak.

A legfontosabb oka annak, hogy ezt az osztályozási módszert választottam, az egy-
szer¶sége és kis számításigénye mellett az, hogy a II. tézisben bemutatott tömör doku-
mentum reprezentáció csak a dokumentum témájába tartozó kulcsszavak jelenlétét tudja
ábrázolni, így azt a témát érdemes választani, mely a legtöbb kulcsszóval rendelkezik a
dokumentumban.

I.4. altézis: Témák szétválaszthatóságának becslése

Megmutattam, hogy a kulcsszólisták mp minimális egyéni pontosság küszöbe alkalmas a
témák szétválaszthatóságának mérésére is. Megmutattam, hogy egy téma ily módon mért
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1. ábra. A PKS algoritmus x = 100% minimális egyéni pontosságtól kezdve gy¶jti össze
a kulcsszavakat. Amíg az F-mérték el nem éri a maximumát, az egyre több lefedett
dokumentum gyorsan növeli a felidézést (recall), bár az egyre alacsonyabb egyéni pon-
tosságú kulcsszavak miatt a pontosság (precision) csökken. Az F-mérték maximuma után
a növekv® felidézés már nem tudja kompenzálni az egyre csökken® pontosságot.

szétválaszthatósága egy adott idegen téma halmaztól megbecsülhet®, ha tudjuk a témák
páronkénti szétválaszthatóságát (3.2. egyenlet).

A PKS által a T téma számára optimalizáltmpT érték azt mutatja meg, hogy mennyire
könny¶ témaspeci�kus kulcsszavakat találni a T témához. Mindezt egy adott U témai-
degen dokumentumhalmaz mellett, melyt®l el kell választani a T téma dokumentumait.
Ha a T céltéma nagyon hasonlít egy másik témára, sok közös szavuk van, akkor a té-
maspeci�kus, mégis gyakran közös, szavak egyéni pontossága alacsony lesz, így alacsony
mpT küszöb kell a megfelel® felidézést (vagyis lefedettséget) biztosító kulcsszólista létre-
hozásához. Amennyiben mpT ({A;B}) a T téma szétválaszthatósága, ha A és B a jelen
lév® két idegen téma, akkor mpT ({A;B})-t meg lehet becsülni mpT ({A}) és mpT ({B})
ismeretében. Ez azért fontos, mert így egy tetsz®leges témahalmazban meg lehet becsülni
a témák szétválaszthatóságát anélkül, hogy ebben a témahalmazban minden témára lefut-
tatnánk a PKS algoritmust. Mindössze a két elem¶ témahalmazok szétválaszthatóságait
kell el®re meghatározni.

Adott T céltéma és U idegen témahalmaz esetén mpT (U) a következ® módon becsül-
het®:

m̂pT (U) =
1

1 +
∑

V ∈U(
1

mpT ({V }) − 1)
(3.2)

Ehhez mindössze a témák páronkénti szétválaszthatósága szükséges.
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II. tézis: Hasonló dokumentumok keresése és a doku-
mentum b®vítés

A tézishez kapcsolódó publikációk: [4][7][22][23][24][25][26][27][29].
Második tézisemben egy keresési módszert javasoltam mobil eszközök számára, mely

hasonló dokumentumokat keres a távoli és helyi dokumentumok összehasonlításával. Ez
alapvet®en egy 1-osztályos osztályozási feladat: a hasonló dokumentumokat ki kell válasz-
tani, a többivel meg nem kell tenni semmit. Az alacsony kommunikációs forgalom biz-
tosításához javasoltam egy tömör dokumentum reprezentációt, mely alkalmas a dokumen-
tumok témájának összehasonlítására.

Javasoltam egy tömör dokumentum reprezentációt (II.1. altézis). Mivel a hasonlósá-
gi mérték a közös kulcsszavak számán alapul, így azok a dokumentumok, melyek eltér®
szóhasználat miatt nem tartalmaznak közös kulcsszavakat, teljesen különböz®ek lesznek.
Ezen segít a dokumentum b®vítés (II.2. altézis), mely a dokumentumokhoz hozzáadja
kulcsszavaik általánosításait is. Ehhez a Kapcsolódó Általánosító Fogalom Függvényt
(Related Generalizing Concept Function, RGCF) használja, mely minden kulcsszóhoz
megadja az általánosításait. Ennek a függvénynek a megtanulására két módszert is java-
soltam: az egyik szavak közös el®fordulási statisztikáin, a másik a WordNet-en alapszik
(II.3. és II.5. altézis.) A statisztikai RGCF tanulás esetén bebizonyítottam, hogy a doku-
mentum b®vítés nagy valószín¶séggel rokon témájú dokumentumok hasonlóságát növeli
(II.4. altézis).

II.1. altézis: Tömör dokumentum reprezentáció és hasonlósági keresés

Javasoltam egy tömör dokumentum reprezentációt, mely lehet®vé teszi a távoli és helyi
dokumentumok témáinak összehasonlítását a távoli dokumentumok teljes letöltése nélkül.
Bemutattam a tömör reprezentáció transzformációját az eredeti szavak terébe, valamint
de�niáltam a hasonlósági keresés alapját képez®, közös kulcsszavak számán alapuló hason-
lóság mértéket. Az elméleti eredmények, bizonyos korlátozások mellett, adnak

egy alsó korlátot a hasonlósági keresés várható pontosságára. Mérési eredmények
igazolják, hogy a tömör dokumentum reprezentáció alkalmas a hasonlósági keresésben
történ® felhasználásra.

5. Javasolt de�níció (Tömör dokumentum reprezentáció). A d dokumentum tömör
reprezentációja a (T̂ (d),p(T̂ (d), d)) pár, ahol T̂ (d) a d dokumentum azonosított (becsült)
témája, p(T̂ (d), d) pedig egy bináris vektor, mely a T̂ (d) téma kulcsszavainak jelenlétét
vagy hiányát jelzi a d dokumentumban.

6. Javasolt de�níció (Hasonlósági keresés). A hasonlósági keresés az a folyamat,
melynek során a mobil eszköz letölti a távoli dokumentumok tömör reprezentációját,
meghatározza hasonlóságukat a helyi dokumentumokkal, vagyis a közös kulcsszavak számát,
és ha a hasonlóság elér egy a felhasználó által beállított küszöbszintet, értesíti a fel-
használót.

II.2. altézis: A dokumentum b®vítés és a "Kapcsolódó Általánosító Fogalom
Függvény"

De�niáltam a dokumentum b®vítés módszert. Ennek alapja a Kapcsolódó Általánosító
Fogalom Függvény, mely minden kulcsszóhoz megadja az általánosításait. A függvény
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megtanulására két módszert javasoltam: egy szavak közös el®fordulásán és egy WordNet-
en alapuló módszert. Mérési eredmények igazolják, hogy a dokumentum b®vítés alkalmas
a rokon témájú dokumentumok hasonlóságainak növelésére, melyeknek enélkül kevés vagy
egyáltalán nem lenne közös kulcsszavuk.

7. Javasolt de�níció (Kapcsolódó Általánosító Fogalom Függvény (RGCF)). Az RGCF
az a függvény, mely egy tetsz®leges w kulcsszóhoz megadja annak vi általánosításait, melyek
szintén kulcsszavak: RGCF (w) = {v1, v2, ..., vn}.

8. Javasolt de�níció (Dokumentum b®vítés). A dokumentum b®vítés egy dokumentumot
kiegészít minden kulcsszavának az általánosításaival:

dext = d ∪
⋃
w∈d

RGCF (w), (3.3)

ahol dext a kib®vített dokumentum.

II.3. altézis: Szavak közös el®fordulásán alapuló (Keyword Co-occurrence
based, KCo) RGCF tanulás

De�niáltam a nem ellen®rzött, szavak közös el®fordulásán alapuló RGCF tanulási algorit-
must. Mérési eredmények igazolják, hogy a javasolt módszer képes felismerni a kulcsszavak
általánosításait, így alkalmas a dokumentum b®vítésben történ® felhasználásra.

Amennyiben rendelkezésre áll a tanító dokumentum halmaz témáinak hierarchiája,
minden hierarchia szint témáinak létre lehet hozni kulcsszó listákat. Az egyszer¶ség ked-
véért feltételezem, hogy a hierarchia kétszint¶, de a javasolt módszert könny¶ több szintre
általánosítani. A módszer alapja az a feltételezés, hogy a fels® szint kulcsszavai általá-
nosabb fogalmakat írnak le, mint az alsóbb szinteké, valamint hogy a gyakran együtt
el®forduló szavak témája hasonló. Ezek alapján a javasolt módszer az alábbiak szerint
gy¶jti össze az általánosító kulcsszavakat:

9. Javasolt de�níció (Szavak közös el®fordulásán alapuló (KCo) RGCF tanulás).

v ∈ RGCF (w)↔ w ∈ KG, v ∈ KH : G ⊆ H,
S(w) ∩ S(v)

S(w)
≥ mcr

ahol KG és KH a G és H témák kulcsszólistái, G ⊆ H azt jelöli, hogy G altémája H-
nak, S(w) a w kulcsszót tartalmazó dokumentumok halmaza, mcr pedig a minimális közös
el®fordulási arány, az algoritmus paramétere.

Az els® feltétel biztosítja az általánosítást, a második pedig a w és v szavak gyakori
közös el®fordulását.

II.4. altézis: Rokon témájú dokumentumok hasonlóságának növekedése

Bebizonyítottam egy alsó korlátot annak a valószín¶ségére, hogy két dokumentum témá-
ja rokon, ha hasonlóságuk n® a KCo módszerrel tanított dokumentum b®vítés hatására.
Mérési eredmények igazolják, hogy a dokumentum b®vítés növeli a rokon témájú doku-
mentumok átlagos hasonlóságát, míg a nem rokon témájúak átlagos hasonlóságát nem
változtatja jelent®sen.

10. De�níció (Rokon témák). Egy téma hierarchiában két téma rokon, ha van közös
szül® témájuk.
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A rokon témájú dokumentumok alkalmasak a dokumentum b®vítés hatásainak vizs-
gálatára, mivel elég távoliak ahhoz, hogy alig, vagy egyáltalán ne legyen közös kulcsszavuk,
de témájuk nincs túl távol egymástól.

II.5. altézis: RGCF tanulás a WordNet alapján

Javasoltam egy WordNet alapú RGCF tanulási módszert, mely a WordNet általánosítá-
sokat jelz® gráfja alapján tanulja meg a szavak általánosításait. A két javasolt RGCF
tanulási módszert összehasonlító mérések igazolják, hogy ez a módszer is alkalmas a
szavak általánosításainak megtanulására, és a rokon témájú dokumentumok hasonlóságá-
nak növelésére a dokumentum b®vítés során, mely javítja a hasonlósági keresés felidézését
(recall-ját).

11. Javasolt de�níció (A szavaknak általánosítási távolsága a WordNet-ben). A w és v
szó h(w, v) általánosítási távolsága a WordNet általánosító élei (hypernym edges) mentén
w-b®l v-be vezet® út hossza. Szinonimák esetén h(w, v) = 0.

Például ha az állat általánosítása az eml®snek és az eml®s általánosítása az elefántnak,
akkor h(elefánt,állat)=2.

12. Javasolt de�níció (WordNet alapú RGCF tanulás). A WordNet alapján tanult
RGCF-re az alábbi igaz:

v ∈ RGCF (w)↔ h(w, v) ≤ dl (3.4)

ahol dl a távolság korlát, az algoritmus paramétere.

III. tézis: Kétszint¶ témaazonosítás és a kaszkádosítás

A tézishez kapcsolódó publikációk: [3][5][8][16][17][18][21].
A harmadik tézisemben két összetett osztályozó módszert javaslok a témaa-

zonosításhoz szükséges átlagos kulcsszólistaszám csökkentésére és a hasonlósági keresés
felidézésének növelésére.

A tézis els® részében egy kétszint¶ témaazonosító módszert javaslok. Ennek célja, hogy
sok téma esetén a dokumentumban legtöbb kulcsszót tartalmazó téma megtalálásához ne
kelljen minden kulcsszólistát megvizsgálni. Az alapötlet egy kétszint¶ döntési fához hason-
ló struktúra, melynek fels® szintjén hasonló témák összevonásával készített témahalmazok
vannak. Ha egy témahalmaz nagyon eltér az osztályozandó dokumentumtól, annak témáit
már nem is ellen®rzi a rendszer, mivel esélytelennek tekinti ®ket. A témahalmazokat az
F-mérték alapú Témahalmaz Létrehozás (F-measure based Topic Set Creation, FTSC,
III.1. altézis) algoritmus segítségével hozza létre. Az FTSC optimális a létrehozott téma-
halmazok könny¶ azonosíthatósága szempontjából (III.2. altézis). A Kis Halmazok Igény
Esetén (Small Sets on Demand, SSD, III.3. altézis) kiegészítés célja a témaazonosítás
során használt kulcsszólisták átlagos számának további csökkentése.

A tézis második részében egy kaszkádosítási módszert javaslok a hasonlósági keresés
felidézésének növelésére. A alapötlet egy osztályozó sorozat létrehozása, melynek minden
eleme a korábbi elemek számára nehéz esetekre specializálódik. Megmutattam, hogy
vannak olyan szavak, melyek a kés®bbi elemek számára jobb kulcsszavak, mint a korábbiak
számára (III.4. altézis).
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2. ábra. Témahalmaz alapú témaazonosítás. Csak a kijelölt (triggered) témákat ellen®rzi
a rendszer a témaazonosítás során, így a dokumentumot kevesebb kulcsszólistával kell
összehasonlítani, még akkor is, ha a témahalmazok további kulcsszólistákat jelentenek.

Kétszint¶ témaazonosítás témahalmazok segítségével

A 2. ábra bemutatja a témahalmaz alapú témaazonosítás alapötletét: csak azokat a
témákat vizsgálja a témaazonosítás során, melyeket tartalmazott legalább egy kijelölt
témahalmaz (triggered topic set), vagyis olyan, aminek van kulcsszava a dokumentumban.

III.1. altézis: Az "F-mérték alapú Témahalmaz Létrehozás" algoritmus
(FTSC)

Javasoltam egy mohó F-mérték alapú Témahalmaz Létrehozás algoritmust (FTSC), mely
könnyen azonosítható témahalmazokat hoz létre, valamint egy módszert, mely ennek segít-
ségével létrehoz egy témahalmaz alapú témaazonosítási osztályozót. Mérési eredmények
igazolják, hogy a javasolt módszer sikeresen csökkenti a témaazonosítás során vizsgált
kulcsszólisták számát.

Az FTSC algoritmus alapötlete, hogy egy szóhoz meghatározza azt a témahalmazt,
melyet az a szó a legkönnyebben tud azonosítani. Egy w szóhoz tehát meghatározza azt a
témahalmazt, melyre mint célhalmazra az S(w) dokumentum kiválasztás a legmagasabb
F-mértéket éri el.

13. Javasolt de�níció (Egy szó könnyen azonosítható témahalmaza). Egy w szó könnyen
azonosítható témahalmaza:

TSopt(w) = argmax
TS
{iF (w,TS)} (3.5)

ahol iF (w,TS) a w szó egyéni F-mértéke a TS témahalmazra vonatkozóan.

Minden szó könnyen azonosítható témahalmazát kimerít® kereséssel meghatározni
nagyon er®forrásigényes lenne. Az FTSC algoritmus (2. algoritmus) ezt mohó módon
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végzi el: TSopt(w) meghatározásához a T témákat csökken® iF (w, T ) sorrendben adja
hozzá a témahalmazhoz.

Algorithm 2 Az "F-mérték alapú Témahalmaz Létrehozás" algoritmus
Bemenet: w szó, T lehetséges témák halmaza
// Minden témához iF meghatározása.
// Témák rendezése csökken® iF szerint.
L = sort(T, iF (w, T ),′ desc′) // L a témák rendezett listája.
// n meghatározása a maximális iF -hez.
n = argmax

x
{iF (w,L(1..x))}

Kimenet: L(1..n) // Az els® n téma.

Az FTSC algoritmus segítségével a témahalmazok az 3. algoritmus szerint készíthet®k
el. A GetSuitableTopicSets témahalmaz kiértékel® függvény minden témahalmazhoz
létrehozza a kulcsszólistáját és eltávolítja azokat a tartalmazott témákat, melyekhez túl
kevés dokumentumot választ ki a kulcsszólista. A kiértékelés feltételeit részletesen a
disszertáció tartalmazza. Az utolsó lépés minden olyan témához, melyet nem fed le
egyetlen témahalmaz sem, egy kis témahalmazt (small topic set) hoz létre, mely azt az
egyetlen témát tartalmazza.

14. Javasolt de�níció (Kis és nagy témahalmaz). A kis témahalmaz olyan témahalmaz,
mely pontosan egy témát tartalmaz. Ellenkez® esetben a témahalmaz egy nagy témahalmaz.

Algorithm 3 Témahalmaz létrehozása dokumentum témaazonosításhoz
Bemenet: T lehetséges témák halmaza, W minden szó halmaza
// Kezdeti témahalmazok létrehozása
TS =

⋃
w∈W{FTSC(w,T)}

// A feltételeknek megfelel® témahalmazok kiválasztása
TS = GetSuitableTopicSets(TS)
C =

⋃
F∈TS F // Lefedett témák összegy¶jtése

for T ∈ T\C do
TS = TS ∪ {T} // Kis témahalmaz létrehozása a le nem felett témákhoz.

end for
Kimenet: TS témahalmazok halmaza

Miután létrejöttek a témahalmazok, mindhez létre kell hozni egy kulcsszólistát. Az
alsó szinten lev® témákhoz szinten létre kell hozni a kulcsszólistát a PKS algoritmussal,
csak úgy, mintha nem is lennének témahalmazok.

III.2. altézis: Az FTSC optimalitása

Bebizonyítottam, hogy a mohó FTSC algoritmus optimális eredményt ér el, ha a témák
a-priori valószín¶sége megegyezik.

III.3. altézis: Az osztályozó használata, a "Kis Halmazok Igény Esetén"
kiegészítés

Javasoltam egy "Kis Halmazok Igény Esetén" (Small Sets on Demand) nev¶ kiegészítést
a kétszint¶ témaazonosításhoz, mely sok esetben átugorja a kis témahalmazok vizsgálatát.
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Megmutattam, hogy a kiegészítés tovább csökkenti a témaazonosításhoz használt kulcs-
szólisták átlagos számát és nem okoz jelent®s pontosságcsökkenést.

A témahalmaz alapú témaazonosítást a 4. algoritmus mutatja be. Ha egy doku-
mentumnak meg kell határozni a témáját, el®ször a témahalmazokkal hasonlítja össze,
majd azokkal a témákkal, melyet a kijelölt (triggered) témahalmazok tartalmaznak. E
kijelölt témák közül továbbra is azt választja, melynek a legtöbb kulcsszava szerepel a
dokumentumban.

15. Javasolt de�níció (Kijelölt témahalmazok halmaza). Adott d esetén a Trig(d,TS)
kijelölt témahalmazok halmaza pontosan azokat a témahalmazokat tartalmazza, melyeknek
van kulcsszava a dokumentumban.

Trig(d) = {TS : KTS ∩ d 6= ∅} (3.6)

Algorithm 4 Témaazonosítás témahalmazok segítségével
Bemenet: d dokumentum
// Kijelölt témahalmazok összegy¶jtése
TR = Trig(d,TS)
// Kijelölt témák összegy¶jtése
R =

⋃
TRS∈TR TRS

// A legtöbb dokumentumbeli kulcsszóval rendelkez®, kijelölt téma kiválasztása
Kimenet: T̂ (d) = MKw(d,R)

A "Kis Halmazok Igény Esetén" kiegészítés azt jelenti, hogy a kis témahalmazokat csak
akkor vizsgálja meg a rendszer, ha a nagy témahalmazok közül kevesebb, mint egy adott
mb darabszámút jelölt ki a dokumentum. A kiegészített algoritmust az 5. algoritmus
mutatja be.

Algorithm 5 Témahalmaz alapú témaazonosítás SSD-vel. TS∗ a nagy témahalmazok
halmazát jelöli.
Bemenet: d dokumentum
// Kijelölt nagy témahalmazok összegy¶jtése
TR = Trig(d,TS∗)
if |TR| < mb then
TR = Trig(d,TS)

end if
// Kijelölt témák összegy¶jtése
R =

⋃
TRS∈TR TRS

// A legtöbb dokumentumbeli kulcsszóval rendelkez®, kijelölt téma kiválasztása
Kimenet: T̂ (d) = MKw(d,R)

A kaszkád struktúra

A kaszkád struktúra célja, hogy növelje a megtalált hasonló dokumentumok arányát (fel-
idézés, recall). Alapja, hogy további osztályozókat hoz létre egymás után, melyek mind
a korábbi osztályozók számára nehéz (általuk kiválasztatlanul hagyott) dokumentumokra
specializálódnak.
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III. 4. altézis: A hasonló dokumentum keres® kaszkád struktúra

Javasoltam egy kaszkád struktúrát a hasonlósági kereséshez, mely több 1-osztályú osztály-
ozót tanít egymás után a korábbiak által fel nem ismert esetekre specializálva. Egy doku-
mentum akkor jut el egy következ® kaszkád elemhez, ha az aktuális sem mint hasonló, sem
mint biztosan idegen témájú dokumentum nem ismeri fel. A mérési eredmények igazolják,
hogy a kaszkád struktúra képes tovább növelni a felidézést.

A kaszkád struktúra elemei két kulcsszólistából állnak: az egyik a hasonló dokumen-
tumok felismerésére szolgál és a helyi dokumentumok kulcsszavait tartalmazza, a másik
célja pedig az idegen témájú dokumentumok felismerése, ezért az összes idegen téma összes
kulcsszavát tartalmazza. A következ® kaszkád elem csak azokat a dokumentumokat kapja
meg, melyeket egyik kulcsszólista sem választott ki.

16. Javasolt de�níció (Engedélyezett és tiltott témák halmazai). Az A engedélyezett
témák halmaza azokat a témákat tartalmazza, melyekhez tartozik helyi dokumentum: T ∈
A↔ ∃d ∈ B ∩T , ahol B a helyi dokumentumok halmaza. A tiltott témák halmaza azokat
a témákat tartalmazza, melyekhez nem tartozik helyi dokumentum: E = A.

A kaszkád struktúra tanítását a 6. algoritmus mutatja be, használatát pedig a 7.
algoritmus.

Algorithm 6 Hasonlósági keres® kaszkád struktúra tanítása
Bemenet: engedélyezett témák A halmaza, tiltott témák E halmaza, minden dokumen-
tum D halmaza, a kívánt kaszkád elemek n száma, a helyi dokumentumok B halmaza.
D(1) = D // Az els® elem minden dokumentumot megkap.
b =

⋃
d∈B d // Helyi dokumentumok szavainak összegy¶jtése.

for i = 1 to n do
K

(i)
b = b∩

⋃
T∈A PKS(T,D(i)) // Engedélyezett témák kulcsszólistáinak létrehozása.

Csak a helyi dokumentumokban szerepl® szavakat használjuk.
K

(i)
e =

⋃
T∈E PKS(T,D(i)) // Tiltott témák kulcsszólistájának létrehozása.

D(i+1) = D(i)\(D(i) ∩ K
(i)
b )\(D(i) ∩ K

(i)
e ) // Minden kiválasztott dokumentum

eltávolítása, akár hasonló, akár biztosan eltér®.
end for
Kimenet: minden K

(i)
b és K(i)

e kulcsszólista.

Algorithm 7 A kaszkád struktúra használata

Bemenet: K(i)
b és K(i)

e kulcsszólisták, távoli dokumentumok D halmaza
R = ∅ // Hasonló dokumentumok halmaza, kezdetben üres.
for i = 1 to n do
R = R ∪ S(K

(i)
b , D) // A maradék dokumentumhalmazból a hasonlók kiválasztása.

D = D\S(K(i)
b , D)\S(K(i)

e , D) // A kiválasztott (hasonló vagy biztosan eltér®
témájú) dokumentumok eltávolítása.

end for
Kimenet: a hasonló dokumentumok R halmaza.

Megmutattam, hogy vannak olyan szavak, melyek egyéni pontossága egy kés®bbi kaszkád
elemben magasabb lehet, mint a korábbi elemekben. Ez meger®síti a kaszkád struktúra
használhatóságának elméletét, mivel a kés®bbi elemek is jelent®s pontosságcsökkenés nélkül
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képesek lehetnek a megtalált hasonló dokumentumok számának növelésére. Ez azért lehet-
séges, mert ha két hasonló témából az egyik dokumentumait kiválogatjuk, a másikhoz meg-
n®het az alkalmas kulcsszavak száma.

4. Az új eredmények felhasználása

A értekezésemben bemutatott módszereket egy f®leg MatLAB szkriptekb®l álló
környezetben vizsgáltam. Az erre a célra létrehozott általános keretrendszer alkalmas
a kulcsszólista létrehozó algoritmusok és a témaazonosítás vizsgálatára, valamint a doku-
mentum b®vítés és a különböz® RGCF tanulási módszerek összehasonlítására. Mivel
a hasonlósági keresésnek és a kaszkádoknak számos paramétere van, a kiértékelés meg-
könnyítése érdekében az ide tartozó szkriptek a mérési eredményeket MSSQL adatbázisba
mentik, ahonnan MatLAB és Excel alól indított SQL lekérdezésekkel könnyen át lehet te-
kinteni az egyes paraméterek hatásait.

A javasolt módszereket bármilyen dokumentum csoportosítást tartalmazó alkalmazás-
ban fel lehet használni, de el®nyeik f®leg a bevezet®ben bemutatott, alacsony er®for-
rású környezetekben jelentkeznek, valamint ha az eltér® helyeken tárolt dokumentumok
összehasonlítását kis adatforgalommal kell elvégezni. Ilyen esetekben a bemutatott mód-
szereknek jelent®s el®nyei vannak az egyéb, modern osztályozási és hasonlósági keresési
módszerekkel szemben.

A rendszer valós környezetben történ® megvalósítása egyike a legfontosabb további
fejlesztési céloknak. A szükséges komponensek leírását a disszertáció tartalmazza.
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