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1. Bevezetés

1 Bevezetés

Világunkban  egyre  nagyobb  szerephez  jut  az  információ:  munkánk  és  szabadidős

tevékenységeink  során  korábban  sosem  látott mennyiségben  áll  rendelkezésünkre,

beszerzésére  és  megosztására  egyre  többféle  lehetőségünk  van.  Az  elmúlt  néhány

évtizedben  megjelent,  és  rohamosan  elterjedt  új  megoldások  (a  web  és  az  internet

tartalommegosztási technológiái és eszközei) alapjaiban változtatták meg életünk minden

területét.  Az  információk  elektronikus  elérése  és  megosztása  új  dimenziókat  nyitott

tudásunk bővítésére, eredményeink kidolgozására és közzétételére.

A vállalatok és – ahogy az elmúlt években láthattuk – a kormányzati szervek is egyre

nagyobb hangsúlyt fektetnek a működésükhöz szükséges adatok beszerzésére és elemzésére.

A megfelelő üzleti vagy kormányzati döntésekhez szükséges információkat ma már nemcsak

jól rendszerezett belső adattáraikban, hanem egyre nagyobb mértékben külső rendszerekben

(weblapokon, e-mailekben, fórumbejegyzésekben, stb.) kell keresniük.

Figyelembe véve az elektronikusan elérhető adatok hatalmas mennyiségét  az igényelt

információk beszerzése elképzelhetetlen megfelelő informatikai támogatás nélkül. Az adatok

felkutatásának,  beszerzésének,  illetve  értelmezésének támogatása  számos  egymástól  igen

különbözően  felépülő  és  működő  informatikai  rendszer  célkitűzése.  A  mindenki  által

használt „egyszerű” webböngészőktől kezdve a felhasználókat támogató információbeszerző

rendszereken  [1], a webes  [2] és a telefonokba integrált (hangalapú) keresőkön  [3] át az

ipari  adattisztító  [4],  „big  data” adatelemző  [5] és  az  internetes  forrásokból  származó

információkat az üzleti folyamatokba integráló rendszerekig [6] sorolhatunk példákat. Ezen

rendszerek számos különböző módszer alkalmazásával igyekeznek az információbeszerzés

tevékenységének minél nagyobb részét átvállalni a felhasználójuktól.

Mindennapos  tapasztalatunk  azonban,  hogy  az  ilyen  rendszerek  alkalmazása,  az

információk felkutatása és értelmezése a felhasználóik aktív közreműködését igényli. Egy

vállalat  ügyfeleiről minél pontosabb kép alkotása (pl.  hitelbírálat,  szerződések megkötése

céljából),  egy  komplex  adatbázis  laikus  felhasználók  által  is  könnyen  használható

lekérdezésének  támogatása,  üzleti  információk  beszerzése  és  egységesítése  (hiányos  és

pontatlan)  külső  forrásokból,  információk  gyűjtése  megfelelő  hirdetési  stratégia

kidolgozásához,  tudásbázisok  építése  a  tudományos  publikációkban  megfogalmazott

állításokból  –  mind-mind  olyan  feladat,  amely  fontos  gyakorlati  jelentőséggel  bír,  és

eszközeink korlátozottak a megoldásukra.
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1. Bevezetés

Nem  szabad  arról  sem  elfeledkeznünk,  hogy  az  informatikai  rendszerek  ma  már  a

társadalom  széles  rétegeivel  állnak  kapcsolatban  a  gyerekektől  kezdve  az  idősekig,  így

alkalmazásuk  sikere  nemcsak  feladatuk  megoldásán,  hanem  felhasználói  felületük

megvalósítását  is  múlik.  Ahogy  egyre  több  funkciót  biztosítanak  számunkra  ezek  a

rendszerek,  és  egyre  kisebb eszközökön képesek működni,  úgy válik egyre  nehezebbé e

feladat megoldása. A rendszerek folyamatos fejlődése hatással van a felhasználói felületükre

is, kialakításuk sok esetben nehezebb, mint új funkcióik megvalósítása.

Az  információbeszerző  és  -szolgáltató  rendszerek  sikere  megfelelő  tárgyterületi  és

rendszerkezelői tudással rendelkező emberi szakértők bevonása nélkül nagyon sok területen

elképzelhetetlen.  Mindez  alapvetően  korlátozza  a  rendszerek  teljesítményét  és  növeli

alkalmazásuk költségeit.  Számos  kutatás  és  gyakorlati  rendszer  tűzte  ki  célul  az  emberi

intelligencia átemelését a számítógépes információbeszerzés folyamatába azt várva,  hogy

ezzel jelentősen növelheti  annak minőségét és hatékonyságát.  Az olyan módszerek, mint

például az adat- és szövegbányászat, a természetes nyelvfeldolgozás, a szakértői rendszerek,

a felhasználómodellezés igyekeznek integrálni a szakértők tudását és információfeldolgozó

képességét az informatikai rendszereinkbe. Az ilyen tudás-intenzív információbeszerző

és -szolgáltató rendszerek képezik kutatási tevékenységem tárgyát.

1.1 Célkitűzések

Kutatásaim  során  alapvetően  azt  vizsgáltam,  hogy  a  mesterséges  intelligencia

különböző  módszerei  hogyan  alkalmazhatók  az  információbeszerzés  és  -megosztás

területén.  Olyan  megoldásokat  kerestem,  amelyek  hozzájárulnak  az  adatok  és  szövegek

mélyebb számítógépes  „megértéséhez”,  tudásalapú módszerek integrálásával  kiegészítik a

széles körben elterjedt statisztikai, szövegbányászati módszereket, mai szóhasználattal élve a

„big  data” mellett a  „right  data” koncepcióra  is  hangsúlyt  helyeznek,  valamint  segítik a

felhasználókat  az  információs  igényük  pontosabb  megfogalmazásában  és  a  kereső-  és

feldolgozórendszerek használatában.

Célom  ugyanakkor  nem  elsősorban  egy-egy  módszer  alkalmazhatóságának  vizsgálata

volt,  hanem  egy  olyan  általános  modell  (rendszerterv)  megalkotása,  amely  elvi  szinten

egységes  keretek  között írja  le  ezeket  a  rendszereket,  kellően  rugalmas  a  különböző

tudásalapú  módszerek  befogadására,  az  eltérő  alkalmazási  igények  és  implementációs

környezetek  támogatására,  valamint  tervezési  és  megvalósítási  tanácsokkal  is  szolgál  a

gyakorlati rendszerek számára.
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1. Bevezetés

Alapvető  kutatási  hipotézisem  az  volt,  hogy  az  intelligens  ágens  megközelítésmód

megfelelő alapot teremt ennek az új szemléletmódnak a kidolgozására. Célul tűztem ki a

terület  részletesebb megismerését,  az ágensmodellek és -rendszerek alkalmazhatóságának

vizsgálatát, majd ezekre építve egy ágensalapú információbeszerző és -megosztó rendszer

elvi felépítésének és működésének kidolgozását.

Kutatási  célkitűzéseim  mellett fontosnak  tartottam  az  elért  eredmények  mérnöki

gyakorlatba ültetését is,  sok esetben gyakorlati  problémák ösztönözték az új megoldások

kialakítását.  Munkámat  egyaránt  tekintem  tudományos  és  mérnöki  tevékenységnek:  a

felmerült problémák, a megoldásukra kidolgozott új módszerek, elméleti eredmények és az

ezek alapján elkészített implementációk mindvégig szoros kapcsolatban álltak.

1.2 A dolgozat felépítése

A  2.  fejezetben  áttekintem az  információbeszerzés  területét,  ismertetem környezeteit,

fogalmait, részletesen leírom a működési folyamatát. Kitérek a szemantikus tartalomkezelés

bemutatására is, amely az általam kidolgozott rendszer egyik alappillére.

Kutatásaim másik alapja az ágens koncepció, amelyet részletesen a 3. fejezetben mutatok

be,  kitérve  az  ágensek  tulajdonságaira,  a  több-ágens  rendszerekre,  valamint  az  ágens-

kommunikációs nyelvekre és kooperációs sémákra. A fejezet második részében az ágensek

és emberek közötti természetes nyelvű kommunikáció kérdéseivel foglalkozom.

A  4. fejezetben áttekintem a kidolgozott ágensalapú információbeszerző és -szolgáltató

rendszer főbb tulajdonságait és felépítését. A következő fejezetek az információbeszerzés és

-szolgáltatás  folyamatát  végigkövetve  ismertetik  a  kidolgozott módszereket  és  elért

eredményeket.  Az  5.  fejezet  az  információforrások  felkutatásával,  a  forrástartalmak

beszerzésével és a beszerzett adatok elemzésével foglalkozik. A 6. fejezet a beszerzett adatok

tárolásának  kérdéskörét  tárgyalja.  Itt egy  hibrid  tudástár  felépítését  és  működését

ismertetem, amely adat- és tudásbázisokat integrál egy közös koncepcionális rendszer és

ágensalapú architektúra segítségével.  Végül a  7.  fejezetben a tárolt  tudás-  és adathalmaz

lekérdezésével foglalkozom, ismertetem a felkéréseket kiszolgáló ágensrendszer működését.

A  8.  fejezetben  áttekintem  a  rendszer  teljes  felépítését  a  bemutatott ágensalapú

megközelítésre alapozva, és rögzítem a téziseimet.  A  9.  fejezetben kerül  sor a gyakorlati

megvalósítások  összefoglalására,  ahol  röviden  ismertetem  a  kutatásaimhoz  kapcsolódó

projektjeimet, és bemutatom azok legfontosabb eredményeit.
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2. Az információbeszerzés áttekintése

2 Az információbeszerzés áttekintése

2.1 Az információbeszerzés feladata

Az  információbeszerzés  egy  célvezérelt  feladat.  A  felhasználó  megfogalmaz  valamilyen

információs igényt egy adott témakörben, amelyre válaszul arra releváns tartalmakat vár a

rendszertől. A rendszer értelmezi az igényt, felkutatja a forrásokat, beszerzi és feldolgozza a

releváns tartalmakat, majd továbbítja őket a felhasználó felé.

Az elvárt információk beszerzésének sikere alapvetően a következő tényezőktől függ:

• az elvárások meghatározása (pontosan fogalmazzuk-e meg, mire van szükség),

• a források felkutathatóságától (ismerjük-e az elvárt információk fellelési helyét),

• az azokban tárolt tartalmak beszerezhetőségétől (elérjük-e a tartalmakat),

• a beszerzett tartalmak értelmezhetőségétől (kinyerhető-e az információ), végül

• a kinyert információk tálalásától (a kívánt formában és módon jutunk-e hozzájuk).

Alapvető kutatási célkitűzésem olyan keretrendszer és módszertan kialakítása volt, amely

támogatja fenti feladatokat megoldó, autonóm módon működő alkalmazások létrehozását.

Ha az adatforrásunk egy relációs adatbázis, akkor mindez viszonylag egyszerű feladat. Az

információs  igény  (például  „Mi  a  ZX81  Kft.  adószáma?”)  leírására  egy  jól  definiált  és

számítógéppel  értelmezhető  nyelv  áll  a  rendelkezésünkre  (SELECT adószám FROM

adószámok  WHERE  név='ZX81  Kft.'),  a  tartalmak  forrása  pontosan

meghatározható (FROM adószámok), valamint az adatok beszerzésére és kinyerésére is

megfelelő eszközeink vannak1.

A feladat azonban nem mindig ennyire egyszerű: nem tudjuk pontosan megfogalmazni,

mire  is  van  szükségünk  („Voltak-e  gyanús  ügyek  a  ZX81  Kft.  és  tulajdonosai  körül?”),

adataink  forrása  nem  található  meg  könnyen  („keressünk  rá  a  weben”),  továbbá  nem

feltétlenül  tárolják  azokat  jól  értelmezhető  és  lekérdezhető  (strukturált)  formában.  Az

informatikai rendszereinkben felhalmozott információk jelentős része nem adatbázisokban,

hanem  alig  strukturált,  gépileg  sokkal  nehezebben  értelmezhető  dokumentumokban

található.  Például  a  webrendszerekben  a  tartalmak  tárolása  alapvetően  megjelenítés-

orientált  formában  (HTML)  történik,  értelmezésük  pedig  a  weblapokat  olvasó

felhasználókra van bízva.

1 Bár  még  ebben  az  esetben  is  gondot  okozhat  az  információs  igény  megfogalmazása,  ha  az  adatbázis
bonyolult  relációkkal  rendelkezik,  valamint  az  adatok  elérése  és  tálalása  is  nehézségekbe  ütközhet,
amennyiben azok kívül esnek az adatbázisban használt adatszerkezetek sémáján.
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2.2 Az információbeszerzés környezetei és tulajdonságaik

Egy információkereső és -szolgáltató rendszer általánosságban három különböző környezet

viszonyában  határozható  meg:  az  elvárásokat  megfogalmazó  és  a  szolgáltatásokat

felhasználó  alkalmazói,  a beszerzendő információkat tároló  forrás-,  valamint a rendszer

alkalmazási területével kapcsolatos összes tudást tartalmazó tárgykörnyezet [7]. A forrás-

és az alkalmazói környezet fizikaiak, a rendszer közvetlen kapcsolatba léphet velük, míg a

tárgykörnyezet  egy  elvont,  absztrakt  halmaza  a  tárgyterületre  vonatkozó  összes

információnak, amellyel direkt kapcsolat nem alakítható ki.

E  három  környezet  szoros  viszonyban  áll  egymással  (1.  ábra).  A  forráskörnyezet  a

tárgykörnyezet  entitásaira  vonatkozó  információkat  tartalmaz,  amelyekre  az  alkalmazói

környezetnek van szüksége, de fizikailag csak a forráskörnyezetből képes azok beszerzésére.

A  tárgykörnyezet  magában  foglalja  az  alkalmazási  terület  entitásait,  azokhoz

kapcsolódó  adatokat,  információkat,  tulajdonságaikat,  viselkedésüket  és  viszonyaikat  is,

mindazt, amiből a teljes tárgyterületi tudás összeáll. A tárgykörnyezet önmaga teljességében

nem figyelhető meg. A benne található információk részben a forráskörnyezeten keresztül

szerezhetők  be,  másrészt  a  rendszer  tervezése,  megvalósítása  során  a  priori  tudásként

vihetők  be.  Ez  utóbbi  által  a rendszer  képessé  tehető  a  tárgykörnyezet  entitásainak  és

viszonyainak modellezésére, a forrásokból begyűjtött információk rendszerezett tárolására.
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A forráskörnyezet  a tárgyterületi tudás fizikai tárolóhelye, ahonnan a tárgykörnyezet

entitásairól információk beszerezhetők. Elemei lehetnek elektronikus úton elérhető szöveges

dokumentumok, weblapok, adatbázisok, de alkalmasint akár humán szakértők is. A rendszer

egyik alapvető feladata, hogy képes legyen a forráskörnyezetben található adatok, szövegek

elérésére, beszerzésére, feldolgozására, belőlük a kívánt információ előállítására.

A rendszer célját  (a begyűjtendő és szolgáltatandó információk körét)  az  alkalmazói

környezet  határozza  meg.  Ebben  találhatók  azok  a  szereplők,  akik  a  tárgykörnyezet

entitásairól információkat igényelnek. Lehetnek emberek, de akár más szoftverrendszerek is.

A  rendszernek  képesnek  kell  lennie  mindkét  esetben  a  felkéréseik  fogadására,  és  az

információs igényeiknek megfelelő válasz előállítására.

Mindezek  alapján  a  rendszer  feladatát  a  következőkben  határozhatjuk  meg:  a

tárgykörnyezetre  vonatkozó  információk  beszerzése  a  forráskörnyezetből,  majd  ezek

továbbítása  az  alkalmazói  környezet  felé  annak  igényeinek  megfelelően.  Másképpen

fogalmazva: a tárgykörnyezetre vonatkozó információk áramlásának támogatása a forrás- és

az alkalmazói környezetek között. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendszer nemcsak

passzív  továbbítója  a  tárgykörnyezetre  vonatkozó  információknak,  tudásnak,  hanem

felhasználója  is  azoknak.  Annak  érdekében,  hogy  a  forráskörnyezetből  beszerezhesse  a

szükséges információkat, illetve azokat céljainak megfelelően feldolgozhassa és eltárolhassa,

a tárgykörnyezet entitásairól önmagában is tudással kell rendelkeznie.

A  környezetek  tulajdonságait  vizsgálva  megállapítható,  hogy  a  forrás-  és  a

tárgykörnyezetet  nagyfokú  komplexitás jellemzi.  A tárgyterület  per  se  komplex,  leírása

sokféle  perspektíva,  absztrakciós  szint  szerint  lehetséges,  entitásait  nagyon  sokféle

paraméter és kapcsolat jellemezheti. A forráskörnyezet örökli a tárgyterület komplexitását

(hiszem arról tárol adatokat),  de további komplexitást  visz a rendszerbe azáltal,  hogy az

információkat  elosztott módon,  többszörözve,  más  és  más  formátumban tárolhatja.  Még

akkor is komplex lehet a forráskörnyezet felépítése, ha egy-egy tárgyterületi entitás elvileg

kevés számú paraméterrel teljesen jellemezhető, hiszen esetleg az entitások tulajdonságait

nem lehet közvetlenül megfigyelni, hanem ki  kell  azokat számítani az entitásra jellemző

nagy számú egyéb paraméterből.

A környezetek másik  fontos  tulajdonsága  az  elosztottság.  A rendszer  szempontjából

nézve  a  tárgykörnyezet  entitásai,  valamint  a  róluk  a  forráskörnyezetből  beszerezhető

információk  térben és időben is elosztottak lehetnek. A tárgyterület entitásainak térbeli
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elosztottsága,  tulajdonságaik  és  kapcsolataik  időbeli  kialakulása,  megváltozása,  illetve

eltűnése  értelemszerűen  leképződik  a  forráskörnyezet  tárolási  rendszereire  is :  az

információk  meghatározott helyeken  és  időszakokban  érhetők  el.  Emellett azonban  a

forráskörnyezet ugyanazt az információt többször, alkalmasint eltérő megbízhatósággal és a

tárgykörnyezettől eltérő időintervallumokban tárolhatja.  Az elosztottság az információkat

felhasználó  alkalmazói  környezetre  is  jellemző  lehet:  a  szükséges  adatokat  a  környezet

megfelelő  része  számára,  az  elvárt  időben  kell  biztosítani.  Az  egyes  igénylők  eltérő

ütemezéssel és más, más helyen kérhetik az információkat.

Az  információáramlás  szemszögéből  nézve  a  környezetek  egyik  legfontosabb

tulajdonsága, hogy az alkalmazói környezetnek és az információbeszerző rendszernek nincs

közvetlen ráhatása a tárgykörnyezetből a forráskörnyezet felé zajló információtranszferre,

az nem feltétlenül veszi figyelembe az alkalmazás céljait és igényeit, és legfeljebb közvetett

módon  befolyásolható  (pl.  bizonyos  információk  közzétételére  vonatkozó  előírásokkal).

Mivel a tárgykörnyezet információinak leképezése a forráskörnyezet tárolóiba jellemzően az

alkalmazói  környezettől  függetlenül,  eltérő  céllal történik,  ezért  a  tárolt  információ

formája, kvalitása és érvényessége is kérdéses lesz,  bizonytalan,  hogy a forráskörnyezet

egyes elemei mennyire tükrözik hűen a tárgykörnyezet entitásait,  azok tulajdonságait és

viszonyait.

Végezetül  az  eltérő  célok,  a  tér-  és  időbeli  elosztottság  eltérő  implementációs

eszközkészletet is eredményez, az informatikai technológiák sokszínűsége tükröződik a

forrás- és az alkalmazói környezet rendszereiben. Információelérés céljára számos rendszert,

protokollt és adatformátumot alkalmazhatnak. A forráskörnyezet rendszerei jellemzően nem

korlátozhatók egyik vagy másik technológiára,  valamint  az  alkalmazói  környezettől  sem

várható el, hogy a rendszer tervezésekor rögzített módon legyen képes annak használatára.

A  technológiai  fejlődés  kihívásokat  állít  az  információbeszerző  rendszer  elé,  hiszen  a

források és az alkalmazók változó implementációs eszközei új kommunikációs megoldásokat

kívánhatnak meg.

2.3 Az információbeszerzés folyamata

Az információbeszerzés folyamatát a következő lépésekre bontom: az elvárt  információk

leírása,  a  források  felkutatása,  a  forrástartalmak  beszerzése,  és  az  igényelt  információk

kinyerése a tartalmakból. Az alábbiakban ezek részleteit tekintem át.
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2.3.1 Az információs igény megfogalmazása

Az információbeszerzés első lépése az információs igény megfogalmazása (pl. „kik a ZX81

Kft. tulajdonosai?”). Reprezentációja, felhasználása a különböző rendszerekben igen eltérő

lehet. Adatbázis-kezelők esetében ez egy (akár meglehetősen összetett) SQL kifejezésrészt

jelent,  webes  keresés  esetében  a  hiányzó  információ  jellemzésére,  körülírására  használt

kulcsszavak  felsorolását,  ritkábban  metaadatokkal  és  logikai  operátorokkal  kiegészítve.

Dolgozatomban a következő definíciót alkalmazom.

1. def.  Az  információs  igény a  tárykörnyezet  adatainak  ey  részhalmazát

meghatározó,  az  abban  található  entitásokra,  azok  tulajdonságaira,  illetve

kapcsolataikra megfogalmazott megkötéseket tartalmazó adathalmaz.

Az előbbi példát átfogalmazva: „azok a személyek, akik egy cég tulajdonosai, amelynek a

neve  ZX81  Kft.”,  azaz  olyan  entitások  halmazát  keressük,  amelyekről  tudjuk,  hogy  egy

meghatározott nevű  cégnek  a  tulajdonosai  (ebben  a  relációban  állnak  a  céggel).  Az

információs igény jellemzően az alkalmazói környezetben keletkezik, bár a rendszer maga is

meghatározhat belső működéséhez szükséges adatok beszerzésére ilyet. Fontos leszögezni,

hogy az  információs  igény megfogalmazása  a  tárgykörnyezet  entitásaival,  relációival  és

tulajdonságaival történik, nem a forráskörnyezetben található információk alapján.

Az információs igény kielégítése azt  jelenti,  hogy előállítjuk a feltételeknek megfelelő

adathalmazt.  Bár  az  elvárásokat  a  tárgykörnyezet  szerint  fogalmazzuk  meg,  az  adatok

előállítása alapvetően a forráskörnyezetből lehetséges, hiszen a tárgykörnyezet közvetlenül

nem figyelhető meg. A rendszer – a korábbiakban leírtak szerint – tartalmazhat  a priori

tudáselemeket (előre betáplált tudás- és adatbázisokat), amelyek szintén alapját képezhetik

az  igényelt  információk  előállításának.  Azonban  elvi  szinten  ezeket  is  tekinthetjük  a

forráskörnyezetből  származó  (bár  a  rendszer  működésétől  függetlenül  beszerzett)

információknak.

2.3.2 Az információ forrásának meghatározása

Az információs igény megfogalmazása után következő elvi lépés a forráskörnyezet azon

elemeinek  kiválasztása,  ahonnan  a  kívánt  információ  beszerezhető,  azaz  az

információforrások meghatározása. A kiválasztási folyamat eredménye az ún. forráslista.
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2. def.  Egy  információs  igény  forráslistája  a  forráskörnyezet  azon  elemeinek

halmaza, amelyek segítségével az igény kielégíthető, az igényelt adathalmaz előállítható.

Fontos kiemelni, hogy a forráslista nem konkrét adatokat, dokumentumokat tartalmaz,

hanem pusztán azok elérhetőségét, esetenként metaadataikkal és az információs igényhez

való viszonyukat jellemző tulajdonságokkal kiegészítve. Például egy webes keresés esetén a

forráslista  legegyszerűbb  formája  egy  URL  halmaz,  amely  kiegészül  az  adott oldalak

olvasható címével és rövid tartalmi kivonatával (pl. egy Google keresés eredménye).

Az  információforrások  felkutatásának  célja  tehát  az  igénynek  megfelelő  forráslista

előállítása.  Az alkalmazói,  a  tárgy-  és  a  forráskörnyezetek,  valamint  maga  a  rendszer  is

tartalmazhat forrásokra vonatkozó előzetes információkat, amelyek segíthetnek ebben.

Egyrészt az alkalmazói környezet meghatározhat az alkalmazáshoz kötődő, ismert elérési

hellyel rendelkező forrásokat, amelyeket direkt módon felvehetünk a forráslistára. Például

belső adatbázishoz készített keresők esetén a tárolt információk helye pontosan ismert.

Másrészt  a  tárgykörnyezet  is  tartalmazhat  információkat  a  források  felkutatásához,

amelyek  a  rendszerben  a  priori  tudásként  a  rendelkezésünkre  állhatnak.  Egyes

tárgyterületeken  a  forrásokra  részletes  információk,  előírások  adottak.  Például  a

törvényszövegek, szabályzatok, cégadatok közzétételi helye és módja jellemzően rögzített,

de adott információtípusok (pl. önéletrajz) megjelenési helye és módja is szokásokhoz kötött.

Harmadrészt a forráskörnyezetben található dokumentumok, adatok és szolgáltatások is

segíthetnek a források meghatározásában. Például webrendszerekben a weblapok linkeket

tartalmaznak kapcsolódó oldalakra, azaz további információforrásokra, így ezek elemzésével

további forrásokra tehetünk javaslatokat. Emellett a forráskörnyezet az információforrások

felkutatására használható szolgáltatásokat is tartalmazhat (pl. webes keresők), amelyek részt

vehetnek a forráslista elemeinek előállításában.

Általánosságban  megállapítható,  hogy  a  konkrét  alkalmazás,  a  forráskörnyezet

tulajdonságai, a keresett adatról rendelkezésre álló információk stb. alapvetően befolyásolják

a  forráslista  összeállításának  lehetséges  módját.  Egészen  más  módszereket  alkalmazunk

strukturált adatokat tartalmazó adatbázisok és szöveges dokumentumokat tároló rendszerek

esetében. A feladat jellege,  az alkalmazási és forráskörnyezet tulajdonságai akár többféle

módszer együttes alkalmazását is megkövetelhetik.
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Ez azonban nem az egyetlen nehézség a forráslista előállítása során. A környezeteket

ismertető  2.2.  fejezetben  megállapítottam,  hogy  a  forráskörnyezetre  térbeli  és  időbeli

elosztottság jellemző,  valamint  azt  is,  hogy a  rendszernek a  tárgy-  és  a  forráskörnyezet

közötti információáramlásra nincs befolyása, így arra sem, hogy a különböző forrásokban az

információk  mennyire  pontosak  és  naprakészek.  Egy  állandóan  változó,  elosztott és

bizonytalansággal  terhelt  forráskörnyezetben annak megállapítása,  hogy egy összeállított

forráslista valóban megfelelő-e, nem egyszerű feladat, bizonyos esetekben nem is lehetséges.

Mindemellett a  forráskörnyezet  mérete  olyan  nagy  lehet,  hogy  –  figyelembe  véve  a

rendelkezésre álló erőforrások korlátosságát – már csak emiatt sem állítható elő a lehetséges

források teljes köre. A weben még a hatalmas infrastrukturális háttérrel rendelkező keresők

(pl. a Google) is csak a teljes forráskörnyezet töredékét képesek bejárni és elemezni [8].

Összefoglalva tehát  több okból sem rendelkezünk olyan forráskiválasztási  módszerrel,

amely  egy  adott pillanatban  képes  a  feladat  optimális  megoldására,  a  teljes  forráslista

előállítására. Ehelyett egy szuboptimális megoldást állíthatunk elő valamilyen jósági tényező

és leállási feltétel megfogalmazásával. Ez a jósági tényező jellemzően a relevancia.

3. def.  A relevancia annak mértéke, hoy ey felkutatott információforrás és az onnan

beszerezhető adathalmaz milyen szorosan kapcsolódik az adott információs igényhez.

A relevancia az emberi elme terméke, sok esetben nehezen számszerűsíthető. Konkrét

számítása az adott információbeszerző rendszerben alkalmazott információs igény és forrás

adat reprezentációk függvénye. Szöveges tartalmak esetében jellemzően valamilyen lexikai

hasonlósági mértéken alapul.

A  relevancia  megfelelő  meghatározásával  az  információforrások  minőségéről  kapunk

információt.  Amennyiben az ideális  forráslista nem határozható meg, helyette egy olyan

halmaz  előállítása  lehet  a  cél,  amely  egy  meghatározott küszöbérték  feletti  relevanciájú

forrásokat  tartalmaz.  Nem  a  teljes  forráslistát  állítjuk  elő,  hanem  a  megtalált  források

között válogatunk.  Ebben  a  folyamatban  a  relevancia  egyrészt  minősíti  a  felkutatott

forrásokat  (így  rangsorolhatjuk  azokat),  másrészt  abban  is  segíthet,  hogy  a  megfelelő

szuboptimális  megoldást  kiválaszthassuk,  azaz  a  források  felkutatásának  folyamatát

valamilyen leállási feltételhez köthessük.

Az ilyen esetekben nem a teljes forráslistát, hanem egy ún. találati listát állítunk elő.
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4. def.  A találati lista a forráskörnyezet azon elemeinek relevancia szerint rendezett

halmaza, amelyeknek adott információs igényre vonatkozó relevanciája meghatározott

küszöbérték feletti.

E definíció szerint tehát nem tudhatjuk biztosan, hogy a legjobb forrásokat találtuk-e

meg,  vagy  egyáltalán  az  információs  igény  kielégíthető-e  a  források  tartalma  alapján.

Annyit tudunk csak, hogy a kidolgozott relevanciamérték szerint a források relevánsabbak

egy  előírt  küszöbértéknél.  A  relevancia  szerinti  rendezés  azt  segíti,  hogy  a  megtalált

források közül az információs igényhez leginkább kapcsolódóra helyezhessünk a hangsúlyt

a szuboptimális megoldás megtalálása után.

Összefoglalva  megállapítható,  hogy  az  információforrások  felkutatása  egy  összetett

feladat,  többféle  módszer  együttes  alkalmazását  teheti  szükségessé,  nem  feltétlenül

szolgáltat globálisan optimális megoldást, és sok esetben valamilyen leállási feltétel elérése

(a rendelkezésre álló erőforrások kihasználása) után áll meg.

2.3.3 A forrástartalmak beszerzése

A  rendszer  információs  igényre  adott válaszát  a  találati  lista  elemeiből  (az

információforrásokból)  beszerzett adatok  feldolgozásával  állítja  elő.  Az  elvi  folyamat

következő  lépése  tehát  az  adatok  beszerzése  a  forráskörnyezetből.  Ezekre  a  következő

meghatározást alkalmazom.

5. def.  A  releváns  forrástartalom  a  találati  listán  levő  forrásból  beszerzett

adathalmaz.

Az elképzelt információbeszerző rendszer a találati listákon szereplő forrásokból szerzi be

(releváns)  forrástartalmait.  Ezek  az  adathalmazok  sokféle  formátumúak lehetnek:

webrendszerek esetében lehetnek weblapok (akár több lap is egyetlen tartalmi egységbe

fűzve),  dokumentumkezelő  rendszerekben  önálló  dokumentumok,  adatbázis-kezelők

esetében relációs adatok, stb. Az eltérő adatformátum mellett – a választott technológiáktól

és  az  implementációs  környezettől  függően  –  különféle  adatelérési  protokollok

alkalmazása lehet szükséges.

Az,  hogy  egy  adott forrás  szerepel  a  találati  listán,  kezelni  tudjuk  a  formátumát  és

támogatjuk az adatelérési protokollját még nem garantálja, hogy a forrástartalom beszerzése
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adott körülmények  között lehetséges.  Jelentkezhetnek  átmeneti  vagy  tartós  elérési

(hálózati) és hozzáférési (jogosultsági) problémák is, valamint ezek mellett a források

időbeli változása is meggátolhatja azt. Ilyen esetekben egyes rendszerek tartalék megoldást

alkalmazhatnak,  például  valamilyen archívumhoz fordulnak (a  web esetében ez  lehet  az

archive.org rendszere), vagy megpróbálhatják az elérést egy alternatív forrás (a találati

lista  másik  elemének)  segítségével  is.  Egyes  keresőrendszerek  (pl.  a  Google)  maguk  is

üzemeltetnek átmeneti tárolókat, amelyekből a találati lista elemei beszerezhetők.

További probléma, hogy a forráskörnyezet tartalmai  ellentmondásosak lehetnek, egy-

egy  adatot  akár  egymástól  eltérő  értékekkel  is  tartalmazhatnak.  A  forrástartalmak  és

másolataik megbízhatósága, a tárolt adatok érvényessége is gyakran különböző, illetve nem

is határozható meg előzetesen, ami tovább bonyolítja a feladat megoldását.

A  különböző  tartalomformátumok,  protokollok,  elérési  módszerek,  hozzáférési  és

konzisztencia problémák miatt a feladat sikeres megoldására olyan rendszer lehet képes,

amely egyszerre többféle módszert is alkalmaz az igényelt információ beszerzésére. Ráadásul

a környezetek tulajdonságai miatt rendszer tervezése és megvalósítása során nem feltétlenül

határozható meg, hogy működése során melyik lesz a legcélravezetőbb információbeszerzési

eljárás. Elképzelhető, hogy több, különbözőképpen működő beszerzési módszer közül csak

futásidőben  lehet  kiválasztani  a  megfelelőt.  Mindezek  miatt egy  szükséges  tartalom

beszerzése  több,  különböző információforrás és  beszerzési  módszer együttes,  futásidőben

összeállított használatát követelheti meg.

2.3.4 Az igényelt információ kinyerése a forrástartalmakból

A forráskörnyezetből jellemzően nem a tárgykörnyezet információs igénynek megfelelő

részhalmazát  tudjuk  beszerezni,  hanem  csak  egy  olyan  adathalmazt,  amelyből  a  kívánt

információ  előállítható  lehet.  Azaz  az  információs  igényre  illeszkedő  forrástartalmak

halmazának  előállítása  után a  következő,  és  egyben utolsó  lépés  az  igényelt  információ

kinyerése a beszerzett adathalmazból.

6. def.  Az  információkinyerés az  a  folyamat,  amelynek  során  a  forrástartalmak

feldolgozásával előállítjuk az információs igény kiszolgálására alkalmas adatokat.

Jól definiált adatszerkezetű források esetében (pl. relációs adatbázisok lekérdezése során)

amennyiben  a  találati  listán  szereplő  forrás  tartalmazza  a  kívánt  információt,  akkor  az

strukturált lekérdezéssel könnyen kinyerhető lehet. De ebben az esetben is kívánatos lehet
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további  feldolgozási  lépések végrehajtása,  például  amennyiben a kíván információ direkt

módon nem áll rendelkezésre a beszerzett adatokban, vagy amikor egyszerre több forrásból

is  beszerezhető.  Ezekben  az  esetekben  az  igényelt  információ  kinyerése  a  forrás  és  a

megkívánt adatmodellek ismeretében tervezett feldolgozási eljárással valósítható meg. (Az

információbeszerzés és a strukturált tartalomkezelés c. fejezetben később még részletesen

kitérek a strukturált adatok feldolgozásának területére.)

Amennyiben a forrás adatszerkezete és információtartalma előzetesen nem ismert, illetve

nem  teszi  lehetővé  a  strukturált  lekérdezést,  az  információ  kinyeréséhez  összetettebb

feldolgozásra van szükség.  Például  webes  források esetében a  forráshalmazból  előállított

találati  lista olyan weboldalakat  tartalmaz,  amelyek relevánsak a  keresési  mintára nézve

(azaz statisztikai hasonlóság van köztük és az információs igény között), adatszerkezetük

azonban nem ismert, jellemzően természetes nyelvű szöveges dokumentumokról van szó,

amelyek  nem  teszik  lehetővé  a  strukturált  lekérdezést.  Ebben  az  esetben  az  igényelt

információ előállításához további feldolgozási lépésekre van szükség.

Ezen a  területen számos részfeladat  (pl.  metaadatok,  szövegstruktúrák,  entitások és  a

közöttük  levő  kapcsolatok  felismerése)  megoldására  dolgoztak  ki  szövegbányászati  és

nyelvészeti  módszereket  [9],  ugyanakkor a terület  még nagyon sok kihívást tartalmaz a

természetes  nyelvű  szövegek  gépi  megértése  terén,  széles  körben  elterjedt  és  nagy

hatékonysággal működő általános megoldás nem érhető el. A sikeres rendszerek jellemzően

csak  az  alkalmazási  céljukhoz  illesztett módon,  több  különböző  módszert  együttesen

alkalmazva érnek el megfelelő eredményeket.

A  forrástartalmak  jellegétől  függetlenül  további  problémák  is  nehezítik  az

információkinyerést.  Egyrészt  –  minden  korábbi  lépés  ellenére  –  elképzelhető,  hogy  az

információs  igény  direkt  módon  egyetlen  forrásból  sem  elégíthető  ki,  másrészt  a

rendszernek  fel  kell  oldania  a  különböző  forrásokból  származó  információk  közötti

ellentmondásokat,  harmadrészt  kezelni  kell  a  források  bizonytalanságából,

megbízhatatlanságából  és  nyelvi  sokszínűségéből  fakadó  problémákat  is.  Így  további

feldolgozási lépésekre van szükség a feladat megoldásához. Például az üzleti intelligencia

rendszerek  adattisztító  moduljai  többféle  forrásból,  különböző  elemzési  és  kiértékelési

módszerekkel igyekeznek egységesíteni a bejövő adathalmazokban található információkat.

Mindezeket  összefoglalva  megállapítható,  hogy  az  információkinyerés  egy  rendkívül

összetett feladat. Strukturált forrásokban tárolt adatok esetében hatékonyan megvalósítható,
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bár még ezen a területen is jelentkeznek problémák. Nem strukturált (természetes nyelvű)

forrástartalmak  esetében  számítógépes  módszerekkel  sokszor  nehezen  értelmezhetők  az

adatok,  az  ilyen  megoldások  nagyon  sok  kihívással  néznek  szembe,  ezért  a  tartalmak

mélyebb elemzésével és egyedi megoldásokkal igyekeznek eredményeket elérni.

2.3.5 A felhasználói interakció és az autonómia

Az információbeszerzés  lépései  mellett külön  megemlítendő  a  felhasználók  szerepe  a

beszerzés folyamatában, amely alapvetően meghatározza a rendszerek teljesítőképességét.

Példaként  tekintsük  az  egyszerű  webes  keresést.  Ebben  az  esetben  a  böngésző  mint

egyszerű információbeszerző eszköz fogadja a felhasználói  bemenetet (keresési mintáját),

továbbítja  a  webes  keresőrendszer  felé,  majd  megjeleníti  az  azoktól  visszakapott találati

listát. A böngészőben megjelenő listából a felhasználó választja ki azt az elemet (weboldal

címét),  amelyik  számára  a  legmegfelelőbbnek  tűnik,  és  (jó  esetben)  a  kiválasztott oldal

betöltése és elolvasása után hozzáférhet a keresett információhoz. Látható, hogy mindez a

felhasználói intenzív közreműködését igényli.

A közreműködés az információbeszerzés folyamatában ráadásul  komoly felhasználói

tapasztalatokat  igénylő  feladat.  Még  az  egyszerű  webes  keresés  esetében  is  az

információs  igény  megfelelő  megfogalmazása,  a  visszakapott találati  lista  hatékony

értékelése, az eredeti információs igénynek leginkább megfelelő dokumentum kiválasztása

és  az  igényelt  adatok  kinyerése  mind-mind  jelentős  mértékben  függ  a  felhasználótól,

tárgyterületi  és  kezelői  tudásától.  Ahogy  a  bevezető  fejezetben  megfogalmaztam,  a  mai

számítógépes  rendszereket  nem  kizárólag  informatikában  jártas  szakértők  használják,

hanem a társadalom széles rétegei, így a  felhasználóktól nem várható el az a kezelői

tudás, amely az információbeszerző (pl. webes kereső) hatékony használatához szükséges.

Még  olyan  esetekben,  amikor  a  szükséges  alkalmazói  tudás  a  rendelkezésre  áll,  sem

biztos,  hogy  az  a  gyakorlatban  alkalmazható.  Például  vállalati  környezetben,  ahol  a

feldolgozandó és az igényelt adatok köre is hatalmas lehet, a gyakorlatban  nem oldható

meg az emberi szakértők folyamatos közreműködése, hiszen ennek költségei, valamint

a rendszer elvárt válaszideje sem teszi ezt lehetővé. A szakértők által képviselt tárgyterületi

és információelérési tudás minél nagyobb részét kell a rendszerbe integrálni,  szükséges a

minél inkább autonóm megvalósítás.
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2.3.6 Az információbeszerzés tulajdonságai (összefoglalás)

Az  információbeszerzés  tulajdonságait  összefoglalva  megállapítható,  hogy  az  egy

komplex,  térben  és  időben  elosztott,  bizonytalanságokkal  és  ellentmondásokkal  terhelt,

sokszínű technológiai környezetekbe ágyazott feladat, ahol nincs egyetlen, mindig sikerre

vezető megoldás, hanem többféle módszer együttes, adaptív alkalmazására van szükség.

Az  információbeszerzés  egy  célvezérelt  feladat,  de  a  célt  egy  teljességében  nem

megfigyelhető világ (a tárgykörnyezet) entitásainak tulajdonságaira és relációira fogalmazza

meg a felhasználó, miközben a cél eléréséhez egy másik külső, az előbbitől független, és a

megcélzott információkat  csak  áttételek  útján  tartalmazó  forráskörnyezetből  beszerzett

adatok alapján kell elérnie. A források felkutatására és a beszerzett adatok feldolgozására

alkalmazott módszerek  alapvetően  függnek  az  alkalmazási  környezettől,  a  források

elérésétől  (protokollok)  és  használati  módjától  (keresés  vagy  lekérdezés),  valamint  az

azokban tárolt információk formátumától (strukturált vagy nem strukturált). Másképp kell a

webrendszerekben,  az  SQL adatbázisokban,  az  XML dokumentumtárakban,  vagy például

üzleti rendszerekben tárolt információkat felkutatni, elérni és értelmezni. Mindezek mellett 

a felmerülő érvényességi, megbízhatósági és konzisztencia problémák kezelése érdekében

jellemzően több különböző, egymást kiegészítő módszer (egyszerre többféle forrás, keresési

stratégia és elemzési eljárás) alkalmazása szükséges.

Mindezek mellett az is elvárás, hogy az információbeszerzés minél kevesebb felhasználói

interakciót  igényeljen.  Az  ilyen  rendszereknek  anélkül  kell  támogatniuk  az  információs

igények  megfogalmazását,  az  igényelt  adatok  beszerzését  és  elemzését,  hogy  ezzel

felhasználóikra  jelentős  kognitív  terhelést  rónának.  Ideális  esetben  informatikában  nem

jártas,  az  információ tárolásának és  lekérdezésének módszereit  és  eszközeit  nem ismerő

felhasználóknak is lehetőséget kell biztosítaniuk az általuk igényelt adatok elérésére anélkül,

hogy az elérés folyamatában intenzív szerepet kellene vállalniuk.

2.4 Az információbeszerzés és a strukturált tartalomkezelés

A  web  talán  a  legmeghatározóbb  terület,  ahol  az  információbeszerzés  előbbiekben

részletezett problémáival  szembesülünk.  A  tárolt  tartalmak  mennyiségének  rendkívül

dinamikus  növekedése,  és  a  rendelkezésre  álló  elérési  módszerek  ehhez  képest  gyenge

teljesítménye arra  ösztönözték a  web alaptechnológiáit  fejlesztő és  szabványait  gondozó

szervezetet (Word Wide Web Consortium, W3C), hogy megoldást keressen a problémára.
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A W3C által  gondozott szemantikus web koncepció [10] a  web tartalmi  reformját

célozta  meg:  a  HTML  megjelenésorientált  tárolási  módszeréről  egy  tartalomorientált

rendszerre  kíván  áttérni.  Ennek  megvalósítását  megalapozó szabványok  a  kilencvenes

évektől  kezdve  folyamatosan  jelentek  meg.  Alapja  egy  új,  strukturált  dokumentum

formátum, az extensible markup language (Xml).  Az XML egy bővíthető jelölő nyelv,

amely  speciális  címkéket  használ  a  szövegrészletek  különböző  jellemzőinek,  illetve

értelmezési,  feldolgozási  instrukcióinak leírására.  A leíró jellegű, más néven szemantikus

jelölés  a  jelölt  szövegrész  értelmezésében  segít.  A  szöveget  olvasó  emberek,  illetve

elsősorban az azokat feldolgozó gépi rendszerek ezen jelölésekre támaszkodva pontosabban

értelmezhetik az adott részeket.

Egy dokumentumban használható  jelöléseket,  azaz  a  címkéket  az  ún.  dokumentum

típus  deklaráció  határozza  meg.  A  jelölések  halmazát  XML  nyelvnek  is  nevezik.  A

deklaráció a címkéket elemeknek nevezi. Neveik mellett definiálja tartalmukat, lehetséges

struktúráikat,  illetve  kiegészítő tulajdonságaikat,  az  attribútumokat.  Az XML szabvány a

DTD  nevű  deklarációs  rendszert  tartalmazta,  amelyek  mára  már  felváltott egy  sokkal

gazdagabb rendszer, az XML Schema.

Az XML szabvány két fontos tulajdonságot fogalmaz meg a dokumentumokkal szemben.

Előírja,  hogy  azoknak  meg  kell  felelniük  a  szabvány  szintaktikai  előírásainak  (azaz  jól

formázott),  valamint amennyiben a dokumentumokhoz típus deklaráció is tartozik,  úgy

annak előírásait is be kell tartani (a dokumentum érvényes). Ezek előírása nagyban segíti az

ilyen  dokumentumokat  feldolgozó  programok  elkészítését,  hiszen  támaszkodhatnak  a

szabványos szintaxisra, valamint a kidolgozott nyelvre.

A strukturált dokumentumok egyik jelentősége abban rejlik, hogy a tartalom könnyen

feldolgozható.  Ennek  többféle  módszerét  dolgozták  ki,  mint  például  a  dokumentumból

épített objektumorientált reprezentációra építő dokumentum objektum modell (dom)

W3C  szabvány,  a  jelöléseket  eseménysorozatra  fordító  szX  elemző  (simple  zpn  for

Xml),  valamint  a  tartalmak szabályalapú transzformációját  megvalósító  Xml stíluslap

transzformációk (Xslt: Xml stylesheet transformations) szintén W3C szabvány.

A  strukturált  dokumentumok  készítése  és  feldolgozása  mellett tárolásukra  és

lekérdezésükre is számos megoldást alakítottak ki. A tárolás területén megjelentek az ún.

natív  Xml  adatbázisok (pl.  eXistsDB),  de  a  relációs  adatbázis-kezelők  XML  tárolási

képességei  is  sokat  az  elmúlt  évek  során.  A  lekérdezés  terén  az  XSLT-rendszerben  is
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alkalmazott Xml path language (Xpath) nyelvet használják a strukturált dokumentumok

egyes  részeinek kijelölésére,  amely a  W3C szabványa.  Ez  számos  más,  nem XML-alapú

rendszerben is megjelent, mint lekérdező nyelv, így például a relációs adatbázis-kezelők SQL

nyelvének  kiegészítéseként  is  elérhető.  A  W3C  maga  is  foglalkozott az  XML

dokumentumtárak lekérdező nyelveinek kialakításával. Többéves fejlesztés után kiadták az

Xml  Query  (XQuery) szabványt,  amelyet  sokan  az  XML  dokumentumtárak  „SQL

nyelvének” neveznek, bár a hasonlat nem pontos. Az XQuery strukturált dokumentumok

lekérdezésére, átalakítására, összefűzésére és létrehozására is alkalmas nyelv, amelynek ma

már nagyon sok rendszerben érhető el implementációja.

A  strukturált,  tartalom-orientált  avagy  szemantikus  tartalomkezelés egy  fontos

mérföldkő  az  elektronikus  szövegkezelés,  tárolás  és  információelérés  történetében.

Jelentőségét alapvetően abban fogalmaznám meg, hogy megvalósítja a szöveges tartalmak

olyan  formátumú  tárolását,  amely  lehetővé  teszi  azok  gépi  értelmezését,  így  az

információbeszerzés során pontosabban meghatározható az igényelt szövegrészlet és annak

előfordulási helyei is. Mindez lehetővé teszi a klasszikus dokumentumtároló és szövegkereső

rendszerek felváltását az adatbázis-kezelőkhöz hasonló tároló és lekérdező rendszerekkel,

amelyekben keresés helyett lekérdezéssel jutunk az igényelt információkhoz.

A  szemantikus  tartalomkezelés  ugyanakkor  nem  sikertörténet,  széleskörű  elterjedése

késlekedik.  A  szerkesztési,  feldolgozása,  tárolási  és  lekérdezési  technológiák  kialakítása

mellett ugyanis széles körű alkalmazásukhoz számos más feladatot is meg kell  oldani. A

dokumentum  deklarációk  létrehozása,  ezek  mögött gyártói  és  alkalmazói  egyetértés

kialakítása, a jelölések egységes értelmezését lehetővé tevő közös szemantikai rendszerek

megalkotása  mind-mind  komoly  erőfeszítéseket  igényelnek.  Mindennek  a  vizsgálata

túlmutat  e  dolgozat  keretein,  a  kudarc  ténye  és  okai  is  vita  tárgyát  képezik  szakmai

körökben [11].

A terület részletesebb bemutatása megtalálható a [12] és [13] tanulmányaimban.
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3 Mesterséges intelligencia és intelligens ágensek

Az  ember  régi  vágya,  hogy  saját  képére  gépet  alkothasson.  Az  a  feltételezés,  hogy

viselkedésünk  (egy  része)  megfelelő  számítási  modellekkel  leírható,  illetve  számítógépes

rendszerekben megvalósítható, egy fontos mérföldkő: a mesterséges intelligencia  kutatási

irány megszületése.

Az emberek jelentős része  mesterséges intelligencia (mn) alatt valamilyen távoli célt

ért: egy olyan gépet, amely képes az ember mindennapos viselkedésének reprodukálására,

és ezen a téren nem különböztethető meg tőlünk. Bár e cél  még távolinak tűnik,  az MI

kutatásai már eddig is számos jelentős elméleti és gyakorlati eredménnyel szolgáltak. Az

emberi  tudás gépi  reprezentációjának különböző módszerei,  az ezekre alapuló különböző

következtető és szakértői rendszerek, a navigációs eszközök és a számítógépes hálózatok

alapvető  működéséhez  szükséges  keresési  algoritmusok,  az  adaptivitást  és  összetett

problémamegoldó  képességet  biztosító  tanuló  rendszerek,  a  természetes  nyelvek  gépi

feldolgozását  és  megértését  megvalósító  algoritmusok,  újszerű  programozási  nyelvek  és

implementációs  környezetek,  valamint  számos  más  innovatív  megoldás  szerepel  a

mesterséges  intelligencia  kutatás  és  az  onnan  már  kinőtt további  területek  elmúlt

évtizedeinek jelentős mérföldkövei között.

Mérnökként az emberek munkáját, feladatait (részben) átvállalni, illetve tevékenységeit,

életvitelét segíteni képes gépeket alkotunk. Az MI megoldásai mára széles körben beépültek

a rendszereinkbe is, „okosabbá” téve azokat. Az így létrehozott intelligens rendszerek ma

már az élet szinte minden területén megjelennek: a beszédünket megértő okostelefonok, az

ipari  gyártósorok  minél  jobb  kihasználását  biztosító  tervkészítő  rendszerek,  az  orvosi

eredmények  feldolgozásában  segédkező  képfeldolgozó  és  diagnosztikai  algoritmusok,  a

különböző (pl.  energiafogyasztási)  idősorokat  előrejelezni  képes  szoftverek,  az  internetes

áruházakban alkalmazott ajánlórendszerek vagy automatizált aukciós robotok, de akár az

emberek  életvitelét  segítő  háztartási  robotok,  társalkodógépek,  vagy  a  Mars  járó  robot

útvonalkereső rendszere is a példák között szerepelhetnek.

A  kétezres  évek  elején  a  világháló  és  a  web  használatának  mindennapossá  válása  a

mesterséges intelligencia számára sok új, érdekes és fontos alkalmazási területet hozott. Az

ún.  ágensalapú  megközelítésben olyan,  a  mesterséges  intelligencia  kutatások  által

korábban  is  szem  előtt tartott tulajdonságok  alkalmazását  kezdték  el  részletesebben

vizsgálni,  mint  az  önállóság,  a  reaktivitás  és  az  adaptivitás.  A megközelítés  szerint  egy
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intelligens  entitás  (ágens)  egy  olyan  önálló  rendszer,  amely  kapcsolatban  áll  a

környezetével:  érzékelői  segítségével  észleli,  beavatkozói  segítségével  megváltoztatja  azt

[14].  Az  internet  nyújtotta  virtuális  környezetben  számos  ágensalapú  rendszerre  tettek

javaslatot,  valósítottak  meg  ilyen  szoftvereket.  Példaképpen  megemlíthető  a  hálózati

közegben létező, elosztott mérőrendszerek kialakítását célzó kutatásaink is [15].

3.1 Intelligens ágensek

Az  intelligens  ágens  kifejezés  sokféle  rendszert  takarhat.  A  fogalom  megjelenik  a

mesterséges  intelligenciában,  a  szoftvertechnológiában,  a  robotikában,  de  időnként  a

gazdaságtanban is. Intelligens ágensek alatt általában olyan rendszereket értünk, amelyek

egy környezetbe ágyazva, azzal szoros kölcsönhatásban léteznek. Érzékelőikkel észlelik a

környezet  tulajdonságait,  figyelik  annak  változásait,  illetve  beavatkozó  szerveikkel  –

céljaiknak megfelelően – megváltoztatják a környezetük – és így a benne található más

entitások – állapotát. Az ágensek céljaik elérése érdekében általában terveket alkotnak, azok

alapján – megfigyeléseiket is figyelembe véve – önállóan cselekednek. E megközelítésmód

olyan problémák vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, mint az önállóság, a környezet és mások

modellezése, a kommunikáció és az együttműködés.

Számos meghatározást dolgoztak ki  az ágensalapú rendszerekre.  A legáltalánosabb (és

dolgozatom szempontjából is megfelelő) ún. gyenge definíció szerint [16]

7. def.  az  intelligens ágens ey olyan entitás,  amely szenzorain keresztül  észleli  a

környezetét, céljainak megfelelően önállóan működve beavatkozói segítségével cselekszik.

Az ágenseket az alábbi tulajdonságokkal szokásos jellemezni :

• autonóm: közvetlen (emberi) beavatkozás nélkül hajtja végre tevékenységét

• konkurens : más ágensekkel egy időben, azoktól függetlenül működik

• szociális : az emberekkel és más ágensekkel kommunikál, együttműködik

• reaktív: a környezet eseményeire reagál

• proaktív: céljának megfelelően – akár felkérés hiányában is – kezdeményez.

Ezek mellett opcionális, másodlagos jellemzők lehetnek a racionalitás (amely megkövetel

valamilyen hatékonysági,  sikerességi  mértéket),  az  igazmondás,  a  mobilitás  (fizikai  vagy

virtuális helyváltoztatási képesség), stb. Mindezek részben a konkrét alkalmazási területtől

és az implementáció módjától (fizikai vagy virtuális) is függhetnek.
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Az intelligens ágensek nem egy új,  az  eddigiektől  független irányzatot  képviselnek a

mesterséges  intelligencián  belül.  Sokkal  inkább  meglevő  módszerek  új  szemléletű

újragondolását  és ötvözését  jelentik.  Az ágensek megvalósíthatók az MI korábban létező

módszereire alapozva: az újdonság a rendszer felépítésében, modellezésében, működésének

leírásában és az alkalmazott módszerek egységes szemléletű szintézisében rejlik.

A  területtel  foglalkozó  kutatások  eredményeiként  az  elmúlt  évtizedben  megjelentek

ágensalapú modellek  [17], programozási nyelvek és keretrendszerek  [18], kommunikációs

protokollok  [19],  több  ágens  együttműködését  lehetővé  tevő  rendszerek  [20],  ipari

szabványok  [21] stb. Ma már számtalan kutatócsoport, ipari konzorcium dolgozik ezen a

területen, és igen magas a publikált közlemények száma is.

Számos  ágenstípust  különböztetünk  meg

tulajdonságaik és belső felépítésük alapján [16]. Az

egyszerű  reflex-szerű  ágensek környezetük

pillanatnyi  észlelése  alapján  cselekednek.

Működésük  nagyon  hasonlatos  a  tradicionális

szabályalapú rendszerekhez: ha valami történik a

környezetben, végrehajtanak egy annak megfelelő

cselekvést.  A  modellalapú  ágensek  részleges

megfigyelések  alapján  is  képesek  cselekedni.

Magukban  felépítik  a  környezet  modelljét,

visszaemlékeznek  annak  korábbi  eseményeire  és

állapotaira,  és  ezeket  az  információkat  felhasználva  határozzák  meg a  cselekvéseiket.  A

célalapú  ágensek  mindehhez  hozzáadják  a  megkívánt  célállapot  meghatározását  is,  és

keresési  valamint  tervkészítési  módszerekkel  előállítják  a  célállapot  eléréséhez  vezető

cselekvések sorozatát.

A valóságos ágensek mindig véges  erőforrásokkal  rendelkeznek.  A  hasznosságalapú

ágensek  cselekvések  kiválasztása  során  figyelembe  veszik  a  rendelkezésre  álló

erőforrásaikat  is,  és  a  különböző  cselekvések,  lehetséges  célállapotok  hasznosságát  is

felmérni.  A  racionális  ágensek  a  hasznosságfüggvényük  maximalizálására  törekednek

aktuális állapotuk, a rendelkezésre álló erőforrásaik és cselekvéskészletüknek megfelelően.

A változó, a priori nem ismert környezetek új kihívásait a  tanuló ágensek  a múltbeli

szituációkból kinyerhető tudással igyekeznek leküzdeni. Az ilyen ágensekben egy speciális
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kiértékelő komponens (a kritikus) nyújt visszacsatolást a tanuló alrendszer számára az ágens

cselekvéseinek teljesítményének, sikerességének növelése érdekében.

Annak kiválasztása,  hogy adott feladat  megoldására  milyen  ágenstípust  alkalmazunk,

gyakran nem egyszerű feladat. Egyszerű problémák esetében egy-egy típus jól vizsgázhat,

de a feladat bonyolódása, illetve a környezet tulajdonságai sok esetben nem teszik lehetővé

egy vegytiszta megoldás alkalmazását. A hibrid ágensek olyan rendszerek, amelyek a fenti

típusokat  a  feladatnak  és  a  környezetnek megfelelően gyúrják egybe.  Az  ilyen ágensek

jellemzően az egyszerű reflexív akciók végrehajtása mellett időnként ellenőrzik azok korábbi

hatékonyságát,  és  annak  megfelelően  módosítják  működésüket.  A  reflexív  komponens

mellett tehát valamilyen más, hosszabb távon működő, deliberatív komponens is hozzájárul

az ágens sikeres működéséhez.

Az  ágensek  megvalósítása  során  fontos  probléma  lehet  a  működésükhöz  szükséges

erőforrások  rendelkezésre  állása  és  költsége.  Elsősorban  (de  nem  kizárólag)  beágyazott

rendszerekben (pl. az első sikeres alkalmazási területet jelentő távközlési hálózatokban) a

helyi és a kommunikációs infrastruktúra is véges erőforrásokkal (illetve költségkeretekkel)

rendelkezik. Egy reálisan megvalósítható, véges erőforrásokkal rendelkező ágensnek tehát

nem csak a környezetét, hanem saját magát is folyamatosan figyelnie kell, hogy a megadott

keretek  között működhessen.  Mindez  hatással  van  az  ágens  működésére:  ismerve  a

különböző  alrendszereinek  és  akcióinak  erőforrásigényét  megtervezheti  az  adott

erőforráskészlet mellett reálisan megvalósítható cselekvések sorozatát.

Számos további ajánlást  és szabványt dolgoztak ki  az évek során. A  foundation for

nntelligent physical zgents (fnpz) konzorcium a legismertebb. Emellett megemlítendő a

dzrpz knowledge sharing effort (kse), a komponensalapú rendszereket szabványosító

Object  Management  Ggoup (OMG)  mobile zgent  facility (mzf),  valamint  az  Agents

Society common zgent platform és simple zgent transfer protocol szabványai.

Az  ágensmodellek,  szabványok  és  alkalmazások  részletesebb  bemutatása  téziseim

megfogalmazását  nem  érintik,  ezért  további  tájékozódásként  ajánlom  Wooldridge  és

Jennings áttekintő munkáit [14] [22], valamint Akbari alkalmazásokat áttekintő cikkét [23].

3.2 Ágensek kommunikációja

Az ágensek  környezetében  más  entitásokkal  (ágensek,  emberek)  is  előfordulhatnak,  így

megfogalmazhatjuk  azt  az  elvárást  velük  szemben,  hogy  céljaiknak  megfelelően
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kommunikáljanak másokkal.  Ehhez  megfelelő  alapokat  kell  biztosítani  a  kommunikációs

protokollok, az adatok egységes reprezentációja és értelmezése terén.

Az informatikai rendszereken elfogadott elveknek megfelelően az ágenskommunikáció

is réteges felépítésű (3. ábra):::: a kommunikáció különböző szintjeit határozza meg [24]. Az

adatátviteli  módszerek  jellemzően  az  interneten  is  használt,  alkalmazás  szintű  TCP/IP

protokollokra  (HTTP,  SMTP,  IIOP)  épülnek  annak  érdekében,  hogy  ezekben  a

rendszerekben  könnyen  továbbíthatók  legyenek,  és  egyszerűsítsék  a  tűzfalakkal  védett

alhálózatok  közötti  kapcsolatok  kialakítását.  Ezek közös  tulajdonsága,  hogy  üzenetalapú

kommunikációt  valósítanak  meg.  Az  adatátviteli  réteg  felett az  ágenskommunikációs

protokollok  továbbiakat  határoznak  meg:  az  üzenet  szint  tartalmazza  az  összes  átvitt

információt, azon belül a kommunikációs réteg azonosítja a feleket és az üzeneteket típusát,

végezetül a tartalmi rész tárolja az ágens által közölni kívánt információtartalmat.

Az  ágenselmélet  szerint  a  kommunikáció  célja  nem  pusztán  információátvitel  lehet,

hanem  egyfajta  cselekvésként  is  szolgálhat.  Ez  a  megközelítés  nem  új:  a  nyelvészeti

kutatások részét képező beszédaktus elmélet [25] lényegében ugyanezt fogalmazza meg.

Az entitások azért kommunikálnak, hogy más entitások belső állapotában (gondolataiban)

változást  idézzenek  elő,  azaz  a  kommunikációt  a  környezetükre  ható  cselekvésekhez

hasonlóan  használják.  Az  információátvitel  csak  a  kommunikáció  egy  része:  a  közlő

szándékával együtt már cselekvésként értelmezhető.

Az  intelligens  ágensek  kommunikációját  ezen  megközelítés  szerint  megközelítve

leírhatunk  ún.  perfomatívákat,  amelyek  meghatározzák,  milyen  fajta  interakciókba

kerülhet  egy  ágens  másokkal.  Ezek  tipikusan  lehetnek  kérések,  utasítások,  kijelentések,

elutasítások  stb.  A  kommunikációs  rétegben  jelölt  performatívák  az  átvitt tartalommal

együtt határozzák meg azt, hogy az ágens mit akar közölni. Az átvitt információk felépítését

22

3. ábra Az ágenskommunikáció felépítése



3. Mesterséges intelligencia és intelligens ágensek

további  részletességgel  is  meghatározhatjuk:  erre  szolgálnak  az  ún.  tartalom nyelvek,

amelyek a tartalom réteg belső felépítését pontosítják.

Az ágenskommunikációs nyelvek átviteli  protokollokból, performatívák halmazából, és

tartalom  nyelvekből  állnak. A  legismertebb  kommunikációs  keretrendszerek  a  DARPA

Knowledge  Sharing  Effort  (KSE)  által  kidolgozott knowledge  Query  manipulation

language (kQml) [26], és az az IEEE keretein belül gondozott zgent communication

language (fnpz-zcl) [19],  utóbbi kialakuló dominanciájával  [27].  Ezek a rendszerek a

kommunikációs  protokollok  és  nyelvezet  meghatározása  mellett menedzsment  és  címtár

szolgáltatásokat  is  nyújtanak  az  ágensek  alapadatainak  és  szolgáltatásainak  leírására  és

keresésére, valamint életciklusuk kezelésére. Például a FIPA-ACL esetében ezek az Agent

Management System (AMS) és a Directory Facilitator (DF), míg a Message Transport System

(MTS) felelős az Agent Platform (AP) ágensei közötti kommunikáció biztosításáért (4. ábra).

A szabvány egyik legismertebb, általam is használt implementációja a Jade platform [20].

Az ágensek emberekkel  is  kapcsolatban állhatnak,  amely a  kommunikáció  egész  más

formáit kívánja meg. Az informatikai rendszerek felhasználói felületén alkalmazott ismert

megoldások  mellett természetes  nyelvű  kommunikációt  is  alkalmazhatunk,  melyre

részletesen a  3.5. fejezetben térek ki. Érdekes kutatásokat végeznek az emóciók lehetséges

alkalmazhatóságával  kapcsolatban  is  [28],  amelynek  lehetséges  alkalmazási  céljait  és

módszereit én is vizsgáltam a kutatásaim során [29]. 
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3.3 Több-ágens rendszerek

Amennyiben összetettebb feladatok megoldására egyszerre több ágenst is alkalmazunk, a

kommunikáció megvalósítása  mellett az  ágensek működését  összehangoló koordinációra,

azaz közöttük valamilyen kooperációs mechanizmus kialakítására is szükség van. Egy ilyen,

összetett feladat megoldásán dolgozó közösség a több-ágens rendszer [22]. Az autonómia

és a kooperativitás az ilyen esetekben közösen kell érvényesüljön, azaz az ágensnek fel kell

adnia önállóságának egy részét a közös cél elérése érdekében. Az ágenseket a kooperációban

való részvétel szükségességének szempontjával kell tervezni és megvalósítani.

A több-ágens rendszerekben a  kooperáló ágensek  viselkedési előírásaiknak megfelelő

szerepeket  vállalnak  a  közösségben:  elvárható  cselekvésekkel  és  működésükkel  járulnak

hozzá a közös cél eléréséhez. Az ágensek szerepköre lehet előre definiált, illetve futásidőben

meghatározott. Egy ágens – a többiek szerepköreinek ismeretében – meghatározhatja, hogy

másoktól  milyen  cselekvéseket  kíván  meg  (valamilyen  információt,  egy  cselekvés

végrehajtását,  stb.).  Az egyik elterjedt – és általam is alkalmazott – kooperációs séma a

vállalkozási hálók protokoll [30], amely az elosztott problémamegoldás módszertanából

ismert. Eszerint egy menedzser (ágens) elvállalja a feladatot, amelyet részekre bont, majd

azokat meghirdeti vállalkozó (ágensek) között, kiválasztja a megoldásukra érkezett legjobb

ajánlatokat, végrehajtatja őket, végül összeállítja a teljes megoldást. 

Annak érdekében, hogy az ilyen jellegű kooperáció működőképes legyen, szükség van

ezeknek megfelelő közléseket  tartalmazó ágenskommunikációs nyelvre,  valamint a nyelv

közléseit értelmező és kooperatív módon végrehajtó megvalósításra.

A  kooperáció  természete  nagy  mértékben  függ  az  adott alkalmazástól,  az  ágensek

képességeitől,  viselkedésétől  és  elosztásából,  valamint  a  környezet  tulajdonságaitól.  A

kooperatív ágenseket alkalmazó rendszerek megvalósítására számos módszert javasoltak az

irodalomban:  a  teljesen  decentralizált,  eseményvezérelt  rendszertől  kezdve,  a  globális

állapotinformációkon  keresztül  részben  centralizált  rendszereken  át  az  elosztott

algoritmusokat koordináltan megvalósító ágensekig. A játékelmélet komoly erőfeszítéseket

tett a  kooperatív  viselkedés  feltérképezésének  érdekében,  és  számos,  a  gyakorlatban  is

alkalmazható módszert kínál ilyen rendszerek építésére.

A kooperativitás megvalósítása azonban nem minden esetben elvárás. Lehetnek olyan

alkalmazások,  olyan  elérendő  célok,  amikor  a  kooperáció  nem  elvárás,  mikéntje  vagy

részletes megvalósítása nem határozható meg a tervezés során. További problémát jelenthet
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a környezetek változékonysága, túlzott komplexitása, váratlan, vagy bizonytalan kimenetelű

események bekövetkezése, amelyekre előre nehéz felkészíteni az ágenseket. Előfordulhat az

is,  hogy  az  ágenseknek  „ellenséges”  környezetben,  másokkal  versengve  kell  elérniük  a

céljaikat. Ilyen, és ehhez hasonló esetekben az ágensrendszer sikere nagyon sok, egymásnak

ellentmondó,  illetve  ismeretlen  faktortól  függ,  amely  a  kooperáció  és  a  sikeres  ágensek

előzetes  tervezését  lehetetlenné  teszi.  Az  ilyen  szituációkkal  való  sikeres  megbirkózás

érdekében  többféle  ágenst  és  kooperációs  sémát  is  tervezhetünk,  és  ezek  futásidejű

versengésére bízhatjuk a nyertes stratégia kiválasztását.

Az  ilyen,  egymással  versengő  ágensekből  [22] álló  több-ágens  rendszer  kialakítása

megköveteli a sikeresség mérését, valamint jutalmazási és büntetési séma alkalmazását is.

Ezek tipikusan valamilyen tanuló komponens alkalmazásával járulhatnak hozzá az ágens

hatékonyságának  növeléséhez.  A  komponens  célja  a  jutalmak  maximalizálása  és  a

büntetések minimalizálása. Az így megvalósított versengő ágensek bizonyos szituációkban

kooperatív módon is viselkedhetnek. Az olyan esetekben, amikor egy feladat megoldására

kooperáló  közösség  kialakításával  képessé  válnak,  a  versengés  mellett –  akár  kisebb

csoportokban – a kooperativitás jelei is megjelenhetnek.

3.4 Intelligens ágensek és információbeszerzés

A  hálózatba  kapcsolt  informatikai  eszközök  egy  új,  összetett környezetet  és  számos

alkalmazási lehetőséget is jelentenek az intelligens ágensek számára. 

3.4.1 Saját kutatások

Azt  a  kutatási  célkitűzésemet,  hogy  az  intelligens  ágens  paradigmának az  alkalmazását

megvizsgáljam  az  információbeszerzés  területén,  a  számítógépes  világhálózat  egyre

szélesebb  körű  elterjedése,  illetve  a  webes  világháló  (World  Wide  Web)  információs

rendszereiben  tárolt  adatmennyiség  robbanásszerű  növekedése,  az  ezzel  kapcsolatos

problémák felismerése, személyes megtapasztalása motiválta. Ebben a szoftverrendszerekkel

telezsúfolt  mesterséges  környezetben  előtérbe  kerültek  az  önállóság,  az  adaptivitás,  a

kommunikáció és az együttműködés kérdéskörei.

Az intelligens ágens paradigma alkalmazása a területen több szempontból is ígéretesnek

tűnt:  az  ágensek  önállósága  (a  keresőkkel  és  katalógusokkal  szemben)  sokkal  kevesebb

emberi  beavatkozást  (kisebb  felügyeletet)  igényel ;  környezeti  adaptivitásukkal  jobban

illeszkedhetnek a  dinamikusan változó információs világhoz; kooperatív viselkedésük jól
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illeszkedik  a  hálózati  környezethez;  valamint  a  felhasználó-közelségük  (nem  központi

szervereken futó rendszerek, hanem a felhasználó saját gépén futó szoftverek) lehetővé teszi

jobb alkalmazkodásukat  a  felhasználójukhoz.  Ezzel  a  területtel  részletesen a  9.1 és  a  9.2

fejezetekben ismertetett OTKA és IKF projektekben foglalkoztam. Téziseim több csoportja

ennek a kutatásnak az eredménye.

Az információhoz jutás támogatása ugyanakkor nem az egyetlen terület, ahol szoftver

ágenseket  alkalmazhatunk  információs  rendszerekben.  Már  a  bevezetésben  említett

elosztott,  hálózati  közegbe  integrált  mérőrendszer  [15] problémáinak  és  lehetőségeinek

vizsgálata  során  is  további  új  területek  merültek  fel.  Egyik  ilyen  terület  az  információ

szolgáltatása  más  rendszerek  felé,  ahol  elsősorban  az  ágensek  kooperatív  képességei

(kommunikációs  protokollok  és  nyelvek)  használhatók  fel  sikeresen.  Egy másik  ígéretes

alkalmazási  területet  a  rendszerek  felhasználói  felületének  újraértelmezésében  láttam.

Alkalmazások  fejlesztése  közben  visszatérő  probléma  volt  a  (karakteres,  grafikus)

felhasználói  felületek  tervezése,  illetve  a  laikus  felhasználók  számára  is  jól  használható

intuitív  kezelőfelületek  kialakítása.  Az  ágensek szociális  képességei,  segítő  szerepkörben

történő alkalmazásuk, valamint a humán felhasználókhoz közel álló kommunikációs nyelvek

megvalósítása hozzájárulhatnak a felmerült problémák megoldásához. Ez utóbbi területtel

foglalkoztam például a 9.4 és 9.6 fejezetekben ismertetett Főnévlista és CLA projektjeimben.

Az  ember-gép  interfészek  témakörét  általánosabban  tekintve  kutatásaim  során

foglalkoztam  a  felhasználók  gépi  modellezésével  is.  A  szoftverrendszerek  és  az  általuk

elvégzendő feladatok egyre bonyolultabbá válásával a felhasználó tudása egyre kritikusabb

tényezővé  vált.  A  rendszerek  hatékony  használatának  elősegítése  már  a  szoftver

bevezetésekor  igényli  azt,  hogy  a  potenciális  felhasználói  kör  tudását  figyelembe  véve

történjen a tervezés. További lehetőség, ha a szoftver használata közben is szerepet kap a

felhasználó  tudása,  "profilja".  Például  egy  információs  igény  értelmezése  és  kiszolgálása

sokkal  pontosabban  történhet,  amennyiben  a  rendszer  ismeri  a  felhasználói  érdeklődési

területeit,  így  felkéréseit  kontextuális  információval  egészítheti  ki.  Ez  a  lehetőség,  a

beágyazott felhasználói  modell,  azt  kínálja,  hogy a  szoftver a felhasználó által  választott

módon, vagy adaptív módszerekkel meghatároz egy felhasználói profilt (modellt), majd ez

alapján állítja be a felhasználói interfészét és működését. Ezzel a területtel részletesen a már

említett OTKA projektemben foglalkoztam (l. 9.1 fejezet és [31]).
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3.4.2 Összevetés más kutatásokkal

Számos  kutatás  helyezte  a  központba  az  intelligens  ágensek  alkalmazásának  vizsgálatát

információkezelő (beszerző, szolgáltató) rendszerekben.

A digitális könyvtárak jelentették az egyik jelentős területet az ún. információs ágens

koncepció létrehozásával  [32], amely a szolgáltatók és felhasználók digitális megtestesítője

az  információs  közegben.  Az  alapvető  kutatási  célkitűzés  az  autonómia  és  robusztusság

elérése volt. A terület számos intelligens módszer számára kínált alkalmazási lehetőséget,

amelyek alapvetően a tudásleírásra és a bizonytalanság kezelésére koncentráltak. Ezekben a

kutatásokban  megjelentek  olyan  ágens  szerepkörök  elvi  leírásai,  mint  a  felhasználói

interfész, a lekérdezés tervezés, az információ szolgáltató és feldolgozó komponensek. Az

egyik  legjelentősebb  alkalmazási  példa  a  University  of  Michigen  digitális  könyvtárának

ágensalapú  megvalósítását  célzó  projekt  volt  [33].  Feltehetően  a  tudásreprezentációs

probléma  és  a  könyvtári  rendszerekkel  történő  integráció  komplexitása  azonban

megakadályozta, hogy átütő sikereket érjenek el a területen, és a publikációs tevékenység is

jelentősen csökkent a területen [34].

A web elterjedése előtérbe helyezte az információelérés problémáját  [35], számos ötlet

felmerült  különféle  intelligens megoldások,  köztük az  ágens megközelítés  alkalmazására.

OTKA-kutatásommal párhuzamosan, illetve azt  követően mások is vizsgálták az ágensek

lehetséges szerepköreit az információbeszerzés és -megosztás területén. Ezek a vizsgálatok

túlnyomó részt a webes környezetben működő individuális  ágensekre (kereső- és letöltő

robotokra,  tartalomszűrőkre,  felhasználót  segítő  asszisztensekre)  koncentráltak  [36].  Az

egyedi feladatokat megoldó (inkább eszköznek, mintsem rendszernek tekinthető) ágensek

mellett a  több-ágens  rendszerek  alkalmazhatóságát  is  vizsgálták  az  információkeresés

problémáinak megoldására  [37].  Ezen rendszerek a  korábbi  eszközöket  ötvözve komplex

szolgáltatásokat  nyújtottak,  elsősorban  webes  környezetben.  Az  ágensalapú  információ-

beszerzéssel foglalkozó kutatások részletesebb áttekintése megtalálható a [38] irodalomban.

Megállapítható,  hogy  azok  alapvetően  az  infrastrukturális  kialakításra  (kommunikáció,

ágens  címtár,  biztonság)  koncentráltak,  az  ágenseket  viszonylag  korlátozott területeken

(webes  keresés,  felhasználói  támogatás)  alkalmazták,  funkcionális  segítői  szerepkörbe

helyezve őket, és kisebb hangsúlyt fektettek a minőségi információk előállítására, azaz a

tartalmak mélyebb elemzésére, feldolgozására.
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Az elmúlt években ezen a területen történt előrelépés, kutatói érdeklődés mutatkozott az

ágensalapú  szöveg-  és  adatbányászat  [39],  [40],  valamint  a  szemantikus  web  nyújtotta

eszközök és megoldások alkalmazása terén [41], [42]. A publikált javaslatok összecsengenek

azzal  az  általam  is  fontosnak  tartott elképzeléssel,  hogy  az  ágensekre  nem  pusztán

eszközként, segítőként, hanem tudásalapú komponensként tekintek, és az információkeresés

során fontosnak tartom a beszerzett információk és a felhasználói felkérések „megértését”.

3.5 Természetes nyelvű kommunikáció ágensekkel

A természetes nyelv az emberi kommunikáció egyik meghatározó formája, alapvető célja,

hogy a világról szerzett ismereteinket megoszthassuk egymással. A nyelv – a mindennapi

kommunikációs  szerepköre  mellett –  tudásunk  leírásának  legfontosabb  formája  is.

Rendkívül  összetett reprezentációs  eszköz,  amely  az  emberek  számára  mégis  könnyen

megérthető  és  használható.  Szerepe  és  tulajdonságai  ideálissá  tennék  a  számítógépekkel

történő kommunikáció és tudásmegosztás számára.

A  természetes  nyelvek  számítógépes  feldolgozása  és  megértése  a  mesterséges

intelligencia egyik első kutatási célkitűzése volt,  amely  számítógépes nyelvészet  néven

önálló tudományterületté fejlődött. Számos publikáció, szakkönyv és ipari rendszer mutatja,

hogy e terület sok figyelemreméltó eredmény tud felmutatni. Többek között Allen  [43] és

Jurafsky [44] összefoglaló művei ismertetik a szintaktikai elemzés, szemantikai értelmezés, a

párbeszéd-kezelés, mondatgenerálás valamint gépi fordítás kidolgozott módszereit, elméleti

és  gyakorlati  eredményeit.  Ma  már  az  informatika  sok  területén  találkozunk gyakorlati

alkalmazásaival,  olyan kiemelkedő  eredményeivel  is,  mint  az  IBM Watson rendszerének

győzelme a „Jeopardy! Ember a Gép ellen” kihívásban [45].

A  természetes  nyelv  azonban  egy  meglehetősen  összetett rendszer,  számítógépes

feldolgozásának  és  alkalmazásának  számos  megoldatlan  problémája  van.  A  nyelvek

szabályait,  szókincsét  és  értelmezését  az  emberek  is  hosszú  évekig  tanulják.  Helyes

alkalmazása időnként még számunkra is fejtörést okoz egyes kijelentések értelmezésével,

meghatározott esetekre, körülményekre, alkalmazói körre vonatkozó speciális szabályaival

és  szókincsével.  A  természetes  nyelvek  sem  időben,  sem  beszélőről-beszélőre  nem

állandóak: a hivatalosan elfogadott szabálygyűjtemények és a közzétett szótárak jellemzően

lépésekkel  a  nyelv  élő  alkalmazói  mögött járnak.  Mindemellett a  szavak,  kijelentések

megértéséhez,  befogadásához  azokra  vonatkozó  kiterjedt  háttértudásra  van  szükség,

amelynek megléte esetén is sok esetben értelmezési problémák merülnek fel.
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3.5.1 Kontrollált természetes nyelvek

Már az  1930-as  években felmerült,  hogy a  nemzetközi  kommunikációban legelterjedtebb

angol  nyelv  szabályainak  és  szókincsének  egyszerűsítésével  és  rögzítésével  számos

alkalmazási probléma kezelhető lenne. A Basic English [46] egy erre tett kísérlet volt, amely

850  szóra  egyszerűsítette  a  hétköznapi  kommunikáció  szókincsét,  és  további  150  szót

engedélyezett tudományos közlemények számára (amelyből 50 szabadon kiválasztható volt a

tárgyterülettől  függően).  További  példaként  az  ipari  berendezések  technikai

dokumentációját  [47], kommunikációs protokollok nyelvét (pl. légi irányítás), valamint az

adatbázis-kezelő rendszerek természetes nyelvű lekérdezését is megemlíthetjük [48].

A természetes nyelvek különböző célú és módszerű szűkítésének kezdeti  alkalmazásai

után  a  hangsúly  egyre  inkább  az  ilyen  nyelvek  formális  meghatározására  és  leírására

helyeződött át – nem utolsó sorban azzal a céllal, hogy az ily módon keretek közé szorított

mondatok  a  számítástechnika  módszereivel  és  eszközeivel  is  feldolgozhatók  legyenek.

Alkalmazásuk céljától és létrehozásuk módszerétől függően több meghatározást használnak

az  ilyen  nyelvekre  [49].  Az  alább  megfogalmazott definícióban  a  tulajdonságok  mellett

alapvetően az alkalmazásuk felől közelítettem meg ezeket.

8. def.  A  kontrollált  természetes  nyelv ey olyan mesterségesen kialakított nyelv,

amely  a sikeres számítógépes nyelvi feldolgozhatóság érdekében szűkíti ey természetes

nyelv  nyelvtani  szabályait,  szókincsét  és  szemantikáját,  miközben  megőrzi  annak

természetes jellegét.

A  definícióból  következik,  hogy  a  kontrollált  természetes  nyelvek  a  természetes

nyelvekből származnak, de mesterségesen alkotják meg őket. Fontos tulajdonságuk, hogy

megőrzik a  nyelv  természetes  jellegét:  az  ilyen nyelveken írt  mondatok – ellentétben a

mesterséges  nyelvek  jelentős  részével  –  az  emberek  számára  könnyen  befogadhatók,

értelmezhetők. A definíció kihangsúlyozza a könnyebb számítógépes feldolgozhatóságukat:

a közlések szintaktikai elemzését és szemantikájuk feldolgozását is a természetes nyelveknél

jóval könnyebben, problémamentesen végezhetjük el. Számos gyakorlati alkalmazásban az

egyszerűen  feldolgozható  környezetfüggetlen  nyelvtanok  is  elégségesnek  bizonyultak  a

kontrollált természetes nyelven írt mondatok meghatározására (lásd pl. 9.4. fejezet).

Bár a kontrollált természetes nyelvek alkalmazása megoldja a szintaktikai feldolgozás és

szemantikai  értelmezés problémáit,  használatuk – alkalmazási  területtől függetlenül – új

29



3. Mesterséges intelligencia és intelligens ágensek

problémákat  is  felvet.  Egy  mesterségesen  megalkotott nyelv  –  akármennyire  is

természetesnek tűnik a használata – nem egyezik meg az emberek által ismert nyelvekkel.

Nyilvánvaló, hogy alkalmazásának sikeressége nagyban függ attól, mennyire jól sikerült azt

elsajátítani,  illetve  milyen,  a  használatát  megkönnyítő  eszközök  állnak  az  alkalmazók

rendelkezésére. A nyelvekhez kapcsolódó másik problémakör a tervezésükhöz kapcsolódik.

Az ilyen nyelvek mesterséges alkotások, ennélfogva a nyelv szabályainak meghatározása, a

szókincs  összeállítása,  és  az  alkalmazói  környezet  (felhasználói  felületek)  megvalósítása

speciális  szakértelmet  igényel.  Mennyire  összetett nyelvtani  szerkezetek  szükségesek,

megoldott-e  a  szintaktikai  elemzésük,  mennyire  hatékony  és  komplex  az  alkalmazandó

elemzőrendszer, egyértelműen rögzített-e a kijelentések értelmezése, hogyan fordíthatók le

a választott gépi reprezentációra?

A  tervezési  problémák  megoldása,  a  felmerülő  kérdések  megválaszolása  nemcsak

tárgyterületi felkészültséget igényel, hanem speciális számítógépes nyelvészeti tudást is : a

kiválasztott nyelvtani szabályreprezentációs módszer megismerését, a formalizmusok helyes

alkalmazását, valamint az implementációs eszközök használatának elsajátítását. Mindezek

azt jelentik, hogy bár az elkészült kontrollált nyelv egyszerűsíti az alkalmazások működését,

a  nyelv  megfelelő  megtervezése,  és  az  implementáció  megvalósítása  a  kiváltott eredeti

rendszereknél  (adatbázis-lekérdező,  klasszikus menü és űrlaprendszer,  logikai  tudásbázis-

szerkesztő, stb.) komolyabb és kevésbé „közismert” elméleti és gyakorlati tudást igényel.
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4 Az ágensalapú információbeszerző rendszer

Az  információbeszerző  rendszerek  és  az  intelligens  ágensek  eddigiekben  ismertetett

tulajdonságaiban  fellelhető  hasonlóságok  lehetőséget  teremtenek  az  előbbiek  újszerű

megközelítésére, új modellezési és rendszerépítési módszerek kidolgozására.

4.1 Az ágensek és az információbeszerzés tulajdonságainak összevetése

Az intelligens ágensek legfontosabb tulajdonságai, hogy környezetükkel szoros kapcsolatban

állnak, észlelik annak állapotát, változásait, modellezhetik annak entitásait, viselkedésüket,

másképpen fogalmazva információ áramlik a környezet felől az ágensek irányába. Mindez az

információbeszerző rendszereknél is megfigyelhető, amelyek a forráskörnyezetből merítik és

az alkalmazói környezet irányába továbbítják az igényelt információkat.

Az ágensek reaktív entitások, azaz a környezetükből érkező ingerek alapján cselekednek.

Hasonlóképpen az információbeszerzés is az alkalmazói környezetből érkező „ingerek”, azaz

az  információs  igényt  megfogalmazó  felkérések  alapján  működik.  Emellett a

forráskörnyezetben bekövetkező változásokra is reagálnia kell, hiszen az onnan származó

adatok értéke és érvényessége folyamatosan változhat. A rendszernek kellően robusztusnak

is kell lennie, tolerálnia kell egyes források átmeneti vagy tartós kiesését.

Egy  információbeszerző  rendszernél  fontos  követelmény  az  önálló  működés  minél

teljesebb megvalósítása. A források felkutatása, tartalmak nagy mennyiségű beszerzése és

elemzése nem képzelhető el folyamatos emberi közreműködéssel. Az alkalmazói környezet

által  elvárt  információk  előállításához  nem  várható  el  humán  szakértők  folyamatos

alkalmazása, hiszen ez jelentősen korlátozná a rendszer teljesítőképességét, a feldolgozható

adatok  mennyiségét.  Az  önállóságnak  ki  kell  terjednie  a  proaktív  viselkedésre  is,  azaz

felkérések hiányában, a tudástár karbantartása érdekében a rendszernek össze kell vetnie a

forráskörnyezet adatait saját információival. Az önállóság az intelligens ágensek definíció

szerinti alapvető tulajdonsága.

A rendszerek  működése  nem lehet  céltalan  tevékenység:  az  alkalmazói  környezetből

érkező  felkérések,  illetve  az  ágens  számára  kijelöl  feladat  határozzák  meg.  Mindkét

rendszertípus  céljainak  megfelelően  végzi  a  tevékenységét,  elérésük  érdekében  terveket

készíthetnek (például források felkutatására, tartalmak elemzésére és integrációjára, stb.), és

tekintettel kell lenniük a rendelkezésre álló erőforrásaikra. A célok, az elérésükre készített

tervek,  valamint  az  erőforrás-korlátos  működés  megkívánják  a  racionális  működést.  Az
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információbeszerző  rendszerek  –  mint  a  racionális  ágensek  –  figyelembe  veszik  a

rendelkezésükre  álló  erőforráskereteket  (idő,  tárhely,  számítási  kapacitás,  stb.),  és  ennek

megfelelően  törekednek  egy  szuboptimális  megoldás  előállítására  (például  az  ideális

forráslista helyett találati listát állítanak elő).

A felhasználó által igényelt információk beszerzésének egyes lépései (2.1. fejezet) sokrétű

alkalmazói és tárgyterületi tudást igényelnek. A források felkutatásához a forráskörnyezet

és szolgáltatásainak ismerete, az információk kinyeréséhez adat- és dokumentumelemzési

képességek mellett a tárgykörnyezetet leíró tudás is szükséges. Ráadásul a szükséges tudás

leírására és felhasználására sokféle reprezentáció és eszköz válhat szükségessé. Mindezek az

ágensrendszerek  számára  természetesek,  hiszen  például  a  modellalapú  ágensek

rendelkeznek  belső  modellel  a  környezetükről,  a  tanuló  ágensek  pedig  képesek  belső

modelljük, működésük finomítására is.

Az  információbeszerzés  környezeteit  jellemző  2.2 fejezetben  megállapítottam,  hogy  a

forrás-  és  tárgykörnyezetet  nagyfokú  komplexitás  jellemzi,  előbbire  jellemző  a  fizikai

elosztottság  és  az  alkalmazott technológiák  sokszínűsége  is.  Mindez  azt  jelenti,  hogy  a

feladat egyetlen módszerrel és homogén rendszerrel nem oldható meg, különféle módszerek

és technológiák ötvözése, és egy elosztott rendszer megvalósítása szükséges. A több-ágens

rendszerekben  elosztott módon  lehetséges  a  feladatok  elvégzése,  az  egyes  ágensek

egymással  kooperálva  közösen,  esetleg  más-más  módszerek  alkalmazásával  versenyezve

alakíthatják ki a legjobb megoldást.

Az ágensek közötti kooperáció nem csak a több-ágens rendszerekben jut szerephez. Ez a

tulajdonság jól illeszkedik az információbeszerző rendszerek azon elvárásához is, hogy mind

a  forrás,  mind  az  alkalmazói  környezet  rendszereivel  képesek  legyenek  kommunikálni,

támogassák  a  szükséges  adatcsere  formátumokat  és  protokollokat.  Az  adatcsere  mellett 

elvárás az is, hogy az alkalmazói környezet entitásaival, akár gépi, akár emberi szereplőivel

is képesek legyenek együttműködni, a tőlük (akár természetes nyelven) érkező felkéréseket

fogadni, és azokra a választ előállítani.

Végezetül  a  ember-gép  interfészek  kérdéskörére  kitérve  fontos  megemlíteni,  hogy  az

információbeszerző  rendszerek  nem  csak  informatikában  jártas  szakértők  számára

készülnek,  kezelőfelületüket  ezt  figyelembe  véve  kell  kialakítani.  Az  intelligens  ágensek

egyrészt  segíthetik  a  komplex  felületek  használatát  (interfész  ágensek),  másrészt  a

természetes nyelvű kommunikáció alkalmazása – még a megannyi probléma ellenére is –
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segíthet az ember-gép kapcsolat kialakításában, hiszen a komplexitást az emberek számára

értelmezhető  módon  ragadja  meg,  és  számukra  rutinszerűen  használható  eszközt  ad  a

kommunikációra. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam a legfontosabb tulajdonságok összevetését.

Intelligens ágens Tudásalapú információbeszerző rendszer

Környezetével szoros és folyamatos kapcsolatban áll Információit a forráskörnyezetből szerzi be, és az 
alkalmazói környezet számára továbbítja őket.

Figyeli, észleli a környezet változásait. Folyamatosan monitorozza adatforrásait, felismeri az 
új, illetve az eltűnő forrásokat.

A környezetéből érkező „ingerek” alapján cselekszik 
(reaktív).

Az alkalmazói környezetből érkező felkérésekre 
szolgáltat információkat. A forráskörnyezet változásai  
információfrissítést indukálhatnak.

Beavatkozó szerveivel módosítja környezetét. Az alkalmazói környezet számára információkat állít 
elő, és a forrásait is befolyásolja (előfizet szolgáltatásra)

Önállóan cselekszik (autonóm) Fontos elvárás az önálló működés, azaz az alkalmazói 
környezet által elvárt információk önálló felkutatása, 
elemzése és folyamatos szolgáltatása.

Együttműködik más (külső) rendszerekkel Együttműködik a forrás- és az alkalmazói környezet 
rendszereivel (tartalmakat szerez be és szolgáltat).

Kommunikál más entitásokkal Sokféle kommunikációs protokollt támogat a forrás-
és alkalmazói környezet rendszereinek elérésére.

Céljai vannak Az alkalmazói környezet információs igényei célként 
határozzák meg a működését.

Céljai elérése érdekében cselekszik Az igények kielégítése megkívánja az információk
forrásainak felkutatását, beszerzését, elemzését és a 
kimeneti válasz összeállítását.

Proaktív: felkérés hiányában is cselekszik A tárolt tudás folyamatos karbantartása érdekében 
önállóan is beszerez és feldolgoz forrástartalmakat.

Modellezi a külvilágot, más entitásokat. Modellezi az információforrásokat, a tárgyterület 
entitásait és az alkalmazói környezet szereplőit.

Racionálisan viselkedik (hasznosságalapú) A forráskörnyezet mérete megkövetelheti az erőforrás-
használat tervezését.

Tolerálja a  környezetek változásait, robusztus és 
adaptív.

Felkészül a forráskörnyezet változásaira, adatforrások 
eltűnésére, elérési és hozzáférési problémák kezelésére.

Támogatja az elosztott (többágenses) működést A forráskörnyezet elosztottsága, a tárgykörnyezet 
komplexitása, és a rendszer skálázhatósága megköveteli
az elosztott működés támogatását.

Versenyezhet más ágensekkel a legjobb megoldás 
elérése érdekében.

Az adatbeszerzés és -elemzés többféle módszer szerint 
elvégezhető, a legsikeresebb módszer előre nem látható

Ágensrendszerben kooperálva végzik el a 
feladataikat

A beszerzés folyamata különböző komponensek 
együttműködését követeli meg.

1. táblázat Az ágensek és az információbeszerzés tulajdonságainak összevetése
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4.2 Az információbeszerző rendszer felépítése

A rendszer  architektúráját  alapvetően az  információáramlás  szemszögéből  tárgyalom,  és

ebből vezetem le a rendszertechnikai felépítését. Ez lehetővé teszi a rendszer működésének,

szolgáltatásainak,  illetve  felépítésének  jobb  megértését,  és  alapját  képezi  a  dolgozatom

további fejezeteinek is. Az architektúra tárgyalása után részletezem az egyes komponensek

feladatait, működését, illetve kapcsolódását más komponensekhez.

Egy  tudás-intenzív  információbeszerző  és  -szolgáltató  rendszer  alapvető  célja  az

alkalmazói  környezet  információs  igényeinek  kielégítése.  Ennek  megfelelően  a  rendszer

felépítését  is  ebből  a  szempontból  kezdem  tárgyalni.  Egy  absztrakt  információs  modell

segítségével azonosítom a rendszer főbb tevékenységi köreit illetve felépítését. Ez elvezet a

szükséges  informatikai  szolgáltatások  és  így  a  tulajdonképpeni  feladat  absztrakt

megfogalmazásához.  A  feladat  leírásából  kiindulva  megfogalmazom  a  szolgáltatások

teljesítését biztosító magas absztrakciójú rendszertervet, amelynek birtokában feltárom az

egyes részek megvalósításához szükséges feladatokat.

A tárgy-, a forrás- és az alkalmazói környezet a feladat természeténél fogva, folyamatos

kölcsönhatásban van,  nyers  és  feldolgozott információ  áramlik  a  tárgy és  az  alkalmazói

környezet között. Az eddigi elemzés alapján megállapítható, hogy a rendszer felfogható egy,

a forrás- és az alkalmazói környezet között működő közvetítőként (5. ábra), mely mindkét

környezetbe beágyazódva  képes  fogadni  az  alkalmazói  környezet  célkitűzéseit,  és  amely

tisztában van a forráskörnyezet lehetőségeivel és korlátjaival is.
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A szükséges rendszerkomponensek egy része logikusan következik a közvetítő rendszerre

háruló  funkciókból.  Fel  kell  dolgoznia  az  alkalmazói  környezet  információs  igényét

(célkitűzések),  meg  kell  találnia  a  forráskörnyezetben  a  releváns  információkat  hordozó

forrásokat,  ezekből  ki  kell  nyernie  az  adatokat,  végül  mindezeket  a  kívánt  formában

továbbítania kell az alkalmazói környezet felé. Az összefüggő, illetve a visszatérő felkérések

esetén erőforrás pazarló lenne az adatok beszerzését minden alkalommal elvégeznie, ezért

szükség van egy rendszeresen frissülő belső információ tárra is, amely egyesíti és tárolja az

információkat. Mindezek alapján a rendszert a következő főbb részekre bontom (6. ábra)

Az nnformációbeszerző zlrendszer (nez) célja a szükséges információk felkutatása és

kinyerése  a  forráskörnyezetből,  majd  további  felhasználásra,  belső  tárolásra  alkalmas

formára  alakítása.  Feladata  az  összes,  a  rendszer  számára  hasznos  (releváns)  információ

felkutatása,  beszerzése  és  feldolgozása.  Ezt  a  rendelkezésre  álló  háttértudás,  illetve

különböző  információkereső  és  feldolgozó  eszközök  segítségével  teszi  meg.  Az  IBA

komponensnek  rendelkeznie  kell  a  tárgykörnyezet  és  a  forráskörnyezet  modelljeivel  is.

Előbbi  adja  meg  a  beszerzendő  információk  tulajdonságait,  szerkezetét,  míg  utóbbi  a

források felkutatása és  megfelelő használata  szempontjából  nélkülözhetetlen.  Emellett az

IBA alrendszernek fogadnia kell tudnia az alkalmazói környezet és a belső információtár

felől érkező felkéréseket is, amelyek meghatározzák a beszerzendő információk körét. Ennek

az alrendszernek a részletes felépítésével és működésével a  Forrástartalmak beszerzése és

elemzése c. fejezet foglalkozik.
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A  tudásfuzionáló  zlrendszer  (tfz) célja  az  alkalmazó  környezet  felkéréseinek

kiszolgálására alkalmas információk tárolása. A jövőbeli igények miatt több információt kell

tartalmaznia, mint amire az alkalmazói környezet pillanatnyilag igényt tart. Feladata, hogy a

beszerzett és elemzett információkat  gépileg kezelhető és  értelmezhető formában tárolja.

Emellett külön  megvalósított tudásalapú  komponenseket  is  tartalmazhat,  amelyek  a

tárgykörnyezet  egyes  aspektusait  modellezik.  A  beszerzett információkat  és  a  beépített

tudást fuzionálva válaszol a rendszer a beérkező kérdésekre, melyek az információ lekérdező

modul  felől  érkeznek.  Ez  az  alrendszer  lényegében  a  tárgykörnyezet  belső  reprezen-

tációjának felel meg – az azzal kapcsolatos, az alkalmazói környezet és a rendszer egyéb

komponensei számára szükséges információkat tárolja.

Az alkalmazói környezet felkéréseit az nnformációlekérdező zlrendszer (nlz) fogadja

és teljesíti. Alapvető feladata a kapcsolattartás a felhasználókkal, azaz a felhasználói kérések,

parancsok értelmezése és továbbítása a TFA felé, majd az onnan visszakapott információk

előírt formátumú továbbítása a meghatározott kommunikációs csatornán. Ez a komponens

lehetőséget  biztosíthat  a  rendszerben  lévő  információtár  böngészésére  és  keresésre,

meghatározott felhasználói  felkérések  teljesítésére,  illetve  előre  definiált  riportok

automatikus  generálására  is.  Legfontosabb  eleme  a  felhasználói  interfész,  amelynek  jól

áttekinthető és egyszerű hozzáférést kell nyújtania a megkívánt információhoz.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen komplexitású rendszer, amely nagy szabadságfokú, sokféle

tárgyterületre és feladatra testre szabható, és számos paraméter segítségével befolyásolható

nem valósítható meg rendszertervezői,  adminisztratív  és operátori  funkciók nélkül.  Ezek

azonban – a később részletesen ismertetett kevés kivételtől eltekintve – nem képezik doktori

dolgozatom tárgyát, így nem kerülnek részletes ismertetésre.

A dolgozatom további részeiben az egyes alrendszerek részletes ismertetése következik,

amelyekhez  kapcsolódóan  újabb  párhuzamok  vonhatók  az  ágensrendszerek  és  a  tudás-

intenzív információbeszerző és -szolgáltató rendszerek között. A későbbi fejezetekben egyes

alrendszerek, modulok konkrét ágensalapú megvalósítására is javaslatot teszek.
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5 Forrástartalmak beszerzése és elemzése

Az előző fejezetben ismertetett információbeszerző rendszer alapvető feladata az alkalmazói

környezet információs igényeinek kiszolgálása a forráskörnyezetből beszerzett tartalmakra

támaszkodva.  Ez  utóbbi  részfeladat  az  Információbeszerző  Alrendszerre  hárul :  a

tárgyterületről és a forráskörnyezetről rendelkezésére álló modellek (tudás) birtokában meg

kell találnia az igényelt információkat tartalmazó forrásokat, és azokból ki kell nyernie az

igényelt információkat.

A  2.3 fejezet  alapján  az  alrendszer  feladatait  alapvetően  három  részre  bonthatjuk:

információforrások  felkutatása,  tartalmak  beszerzése  a  külső  rendszerekből,  majd  a

begyűjtött adatok,  dokumentumok  feldolgozása  (elemzése)  és  információk  kinyerése  a

Tudásfuzionáló  Alrendszer  számára.  Az  intelligens  ágensek  sokféle  kereséssel  és

beszerzéssel  kapcsolatos  részfeladat  megoldására  lehetnek  alkalmasak.  Többek  között

segíthetnek az alábbi tevékenységek megvalósításában:

• megfelelő információforrások felkutatása,

• tartalmak automatizált letöltése és elemzése,

• a forrásokra és a tárgykörnyezeti entitásokra vonatkozó tudás kinyerése,

• speciális elemzési feladatok megoldása.

A több-ágens rendszerek alkalmazása olyan feladatok megoldásában segíthet, mint

• a területileg elosztott információforrások párhuzamos elérése,

• a különböző forrásokból származó információk egységesítése,

• moduláris kereső és elemzőrendszerek létrehozása,

• különböző elemzési módszerek ötvözése (versengés, kooperáció),

• skálázható, teljesítményét dinamikusan beállító rendszerek megvalósítása, stb.

Ezekből  kiindulva  a  következőkben  részletes  javaslatot  teszek  az  Információbeszerző

Alrendszer  feladatainak  ágensalapú  megvalósítására.  Elsőként  a  források  felkutatásával,

majd a beszerzett tartalmak feldolgozásával és az információkinyeréssel foglalkozom.

5.1 Információforrások felkutatása elosztott ágensrendszerrel

A Információbeszerző Alrendszer egyik feladata az információforrások kiválasztása a forrás-

környezet elemei közül. Ennek során a rendszer meghatározza a forráskörnyezet (FK) adott

információs igény (I) kielégítésére szolgáló részhalmazát, azaz a találati listát (T), majd az
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így kiválasztott források tartalmainak (D) és az információs igény relevancia viszonyának

(Rtd) értékelésével rangsorolja a T halmaz elemeit.

Az egyik alapvető kérdés, hogy az FK elemei közül hogyan választjuk ki azokat, amelyek

relevanciáját megvizsgáljuk. Ahogy korábban tisztáztam, sok esetben nem reális célkitűzés a

teljes  FK halmaz  vizsgálata,  hiszen  a  forrástér  mérete  –  figyelembe  véve  annak  időbeli

változásait is – olyan hatalmas, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal nem vizsgálható

meg  minden  eleme.  Az  ilyen  esetekben  csak  az  FK  halmaz  egy  részhalmazát  (V)

vizsgálhatjuk. Az ilyen esetekben a rendszer feladatát úgy fogalmazhatjuk át, hogy az FK

környezet V részhalmazának vizsgálata alapján állítja elő a T találati listát. A továbbiakban

alapvetően a V részhalmaz előállításának kérdésével foglalkozom.

A V részhalmaz előállítására egy iteratív megközelítés alkalmazását javaslom, amelynek

lépései során a rendszer a V adott állapotából kiindulva (Vi) előállítja a találati lista aktuális

állapotát (Ti),  ennek alapján beszerzi a forrás tartalmakat (Di),  majd ezek elemzésével új

forrásokkal bővíti a V halmazt (Vi+1). Ez a folyamat egy megfogalmazott leállási feltételig

zajlik. Ideális esetben V lefedheti a teljes FK halmazt is. A V halmaz előállítási folyamatának

javasolt elvi működését az alábbi 7. ábra szemlélteti.

A rendszer a Vi halmaz bővítését a környezeteiből származó információk alapján végzi.

Egyrészt a tárgy- és alkalmazói környezet meghatározhat forrásokat (lásd  Az információ
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forrásának  meghatározása c.  alfejezet),  másrészt  a  már  felderített források  tartalmának

elemzéséből is kinyerhet további forráscímeket.

Az  igényelt  információk  felkutatása  és  kinyerése  a  korábban  leírtak  szerint  jól

dekomponálható, így egy elosztott rendszer alkalmazása célszerű. Az elméleti bevezetőben

megállapítottam azt is, hogy egyes részfeladatok megoldására többféle módszer alkalmazása

is  szükséges  lehet,  amelyek  közül  esetenként  csak  futásidőben  lehet  a  legmegfelelőbbet

kiválasztani, ezért egy elosztott, futásidőben adaptívan konfigurálható rendszer alkalmazása

szükséges.  Mindezt  kiegészítve  az  önállóan,  környezetébe  ágyazva  működő  rendszer

követelményével egy elosztott, több-ágens rendszert alakítottam ki a feladat megoldására.

A  több-ágens  rendszer  működésére  kiválasztott módszer,  a  korábban  ismertetett

vállalkozási  hálók protokoll  (3.3.  fejezet).  Ez  jól  illeszkedik a  rendszerrel  szemben elvárt

követelményekre  (a  részfeladatok  megoldására  képes  többféle  lehetséges  módszer,

robusztus, adaptív, futásidőben változó működés). Az alábbiakban részletesen ismertetem a

feladat megoldására javasolt rendszer főbb ágenstípusait, azok feladatát és működését.

Az Információbeszerző Alrendszer  központi  komponense az  ún.  forrásgyűjtő ágens.

Ezen  menedzser  ágens  alapvető  feladata  az  információs  igény  fogadása,  és  az  annak

megfelelő találati lista előállítása. Ezt a feladatot alapvetően az alábbi részekre bontja:

• A beérkező információs (I) igény fogadása

• Új források felkutatása (Vi)

• Tartalmak beszerzése a forráskörnyezetből a Vi aktuális állapota alapján

• A beszerzett tartalmak (D) relevanciájának (RDI) megállapítása

• További forráscímek kinyerése a Vi halmaz bővítése céljából

• A találati lista előállítása és rangsorolása a relevancia mértékek alapján

A részfeladatok megoldására az alábbi ágenstípusokat vezetem be:

• A kereső ágensek a megadott információs igényre illeszkedő forrásokat keresnek a

forrás térben, és elhelyezik őket a Vi halmazban.

• A  tartalombeszerző  ágensek  feladata  a  Vi felsorolt  forrásokban  található

forrástartalmak beszerzése további elemzés céljából.

• Az  elemző  ágensek  egyrészt  megállapítják  a  relevanciát  a  keresési  minta  és  a

beszerzett információk  között,  másrészt  további  forráscímeket  nyernek  ki  a  Vi

halmaz bővítése céljából.

A több-ágens rendszer elvi felépítését a következő 8. ábra szemlélteti.
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A forrásgyűjtő ágensprogramja az alábbi pszeudokóddal foglalható össze:

ForrásgyűjtőÁgensProgram(környezet) {
  információs_igény = IgényÉszlelés(környezet)
  források[] = ForrásÉszlelés(környezet)
  keresőminta = Igényelemzés(információs_igény)
  keresőágensek[] = KeresőFelkérés(környezet, keresőminta)
  források[] += Forráskeresés(keresőágensek, keresőminta)
  Ciklus {
    beszerzőágensek[] = BeszerzőFelkérés(környezet, források)
    tartalmak[] = Tartalombeszerzés(beszerzőágensek, források)
    elemzőágensek[] = ElemzőFelkérés(környezet, tartalmak)
    források[], relevanciák[] = Elemzés(elemzőágensek, tartalmak,
                                        információs_igény)
    találatok[] += (források, relevanciák)
  } Ciklus amíg ! LeállásiFeltétel(találatok, források)
  találatok [] = TalálatRangsoroló(találatok)
  TalálatokVisszaadásaCselekvés(környezet, találatok)
}

A  forrásgyűjtő  menedzser  ágens  fogadja  a  Tudásfuzionáló  Alrendszer  felől  érkező

információs  igény leírást,  valamint  ahhoz kapcsolódva a  V halmaz kezdeti  állapotát.  Az

igény  feldolgozása  után  meghirdeti  a  kereső  ágensek  felé  a  források  felkutatásának

feladatát.  A  különböző  kereső  ágensek  eltérő  keresési  módszerekkel  dolgozhatnak,

különböző információs igényekre illeszkedő kéréseknek tehetnek eleget,  esetleg az egyes

igénytípusoknak  megfelelően  más  és  más  tulajdonságokkal,  valamint  a  forráskörnyezet

eltérő részhalmazának feltárására lehetnek képesek. Ezeknek megfelelően jelentkezhetnek –
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a vállalkozási hálók protokoll alkalmazásával – a menedzser ágens felkérésére. A menedzser

ágens kiválasztja és felkéri a legmegfelelőbb kereső ágenseket a Vi halmaz előállítására.

A menedzser ágens hasonló módon kéri fel a tartalombeszerző és -elemző ágenseket is.

Az elemzők egyrészt új forráscímeket állíthatnak elő (Vi+1) amelyekkel újraindul a beszerzés

és  elemzés ciklusa,  másrészt  megállapítják a  beszerzett tartalmak relevanciáját  is,  amely

információ a forrásokkal  együtt a találati  listát  bővíti.  A menedzser  ágens folyamatosan

értékeli  a  találati  lista  és  a  Vi halmaz  aktuális  állapotát,  annak  és  a  rendelkezésre  álló

erőforrások alapján dönt a ciklus leállításáról. A működés utolsó lépéseként a menedzser

relevancia szerint rangsorolja és visszaadja találati listát (T).

Az  információforrások  felkutatását  végző  rendszer  ágensalapú  modellezésével

szétválaszthatók  a  feladattal  kapcsolatos  általános  követelmények  és  tulajdonságok  a

konkrét  alkalmazási  részletektől.  A modell  koncepcionális  szinten rögzíti  az  információs

igény, a források, azok tartalmainak kezelését, a relevancia fogalmát és az eredményként

előállított találati  lista  felépítését.  A  bevezetett működési  mód  (a  vállalkozási  hálók

protokoll) biztosítja az egyes alkalmazásokban szükséges heterogén feladatmegoldó ágensek

együttműködését. Ez a megoldás alkalmazható a legegyszerűbb esetektől kezdve (amikor a

forráskörnyezet a rendszer erőforrásait tekintve véges méretű, a beszerzési módszerek pedig

előzetesen megtervezhetők)  az  összetett problémákig (előzetesen nem ismert  források és

forrás tartalmak esetében).

A  kidolgozott módszer  működésének  egyik  legegyszerűbb  példája  egy  adatbázishoz

illesztett információbeszerző rendszer. Ebben az esetben az információs igény egyértelműen

meghatározható (egy SQL kifejezéssel), az információforrás pontosan ismert (az adatbázis

elérési címe és a kifejezés által kijelölt adatforrás), a beszerzési protokoll is jól definiált, a

beszerzett tartalmak egyértelműen az információs igényhez kötöttek. Ebben az esetben a

Forrásgyűjtő menedzser ágens egy SQL lekérdezési kifejezést kap információs igényként,

amit  továbbít  a  kereső  ágensnek,  amely  azt  kiegészíti  az  általa  ismert  adatbázis-elérési

címmel. Így előáll a találati lista egyetlen címmel, ahonnan a kért információ beszerezhető.

Sokkal  összetettebb  alkalmazási  példa  a  webes  keresőrendszer,  amelyet  kísérleti

implementáció formájában Dezsényi Csaba hallgatóm közreműködésével valósítottam meg.

Ezen rendszer feladata egy megadott információs igényre illeszkedő webes dokumentumok

beszerzése volt. A rendszer vázlatos felépítését a 9. ábra szemlélteti.
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A Forrásgyűjtő ágens a Vi halmazt egy URL Regiszter formájában tartja nyilván, amely a

megtalált weboldalak címeit és metaadatait tartalmazza. Az információs igényt – a webes

keresőkhöz  hasonlóan  –  egy  kulcsszólista  reprezentálja.  A  rendszer  fogadja  a  keresési

kulcsszavakat, majd első lépésként külső webes keresők felhasználásával előállítja az URL

Regiszter kezdeti állapotát. Ezután a beszerző és elemző ágensek autonóm módon működve

letöltik, illetve elemzik az URL Regiszter által meghatározott webes tartalmakat.

A kísérleti implementációban az elemző ágensek egyszerű kulcsszóillesztéssel értékelték

a tartalmak relevanciáját,  illetve azokból további  webcímeket  nyertek ki,  melyekhez egy

relevancia jóslást is rendeltek. A webcímeket ezen információval kiegészítve továbbították

az  URL  Regiszter  felé.  Speciális  elemzők  gondoskodtak  a  több  oldalra  bontott webes

tartalmak megfelelő kezeléséről az összetartozó weboldalak címeihez megegyező relevancia

értéket rendelve. A beszerző ágensek feladata a tartalmak letöltése volt az URL Regiszter
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által  meghatározott forrásokból.  A  források  bejárási  sorrendjét  alapvetően  a  hozzájuk

rendelt  relevancia értékek határozták meg. A beszerzett weboldalakból egy dokumentum

építő készített egységes formátumú tartalmakat, amelyeket továbbított a részletes elemzést

végző modulok felé.

5.2 A forrástartalmak elemzése

Az információforrások felkutatása és rangsorolt találati listába rendezése után a következő

lépés az igényelt információ beszerzése a forrástartalmakból. A tartalmi relevancia mértéke

ugyan  segít  a  megfelelő  forrás  kiválasztásában,  azonban  nem  garantálja  azt,  hogy  az

információ  a  találati  lista  első  (vagy  akármelyik)  eleméből  (megfelelő  minőségben)

kinyerhető  legyen.  Annak  megállapításához,  hogy  a  forrásokból  érkező  tartalmak

megfelelnek-e  az  elvárásoknak,  valamint  az  igényelt  információ  kinyerhető-e  azokból,

további elemzések lehetnek szükségesek.

Bár  a  találati  lista  előállítása  során  sor  került  a  források,  és  a  belőlük  származó

dokumentumok,  adatok  elemzésére,  ennek  célja  azonban  pusztán  a  relevancia  mérték

megállapítása,  illetve  további  potenciális  forráscímek  kinyerése  volt,  nem  az  igényelt

információ előállítása. Sok mai információkereső rendszer megelégszik a relevancia mérték

megállapításával,  és  nem  kerül  sor  a  forrástartalmak  mélyebb  elemzésére,  hiszen  a

relevancia  meghatározása,  illetve  további  forráscímek  kinyerése  sok  esetben  lényegesen

egyszerűbb feladat, mint az igényelt információ előállítása.

Az egész információbeszerző rendszer  sikerének kulcsa ugyanakkor nagymértékben a

kinyert információk minőségén múlik. Több kapcsolódó témájú hazai és nemzetközi projekt

(9. fejezet) és prototípus-implementációk tapasztalatai alapján kidolgoztam egy megoldást a

feladat egységes, alkalmazásfüggetlen, ágensalapú megvalósításra.

Az információk kinyerését végző rendszer tervezése során alapvető célom az volt, hogy

bármilyen forrásból is származik az információ, akármilyen legyen is a tartalom szerkezete

(előzetesen ismert vagy ismeretlen, strukturált felépítésű vagy szabad szöveges), a rendszer

egységes módon, egységes keretek között kezelje azokat. Ez elengedhetetlen feltétele annak,

hogy a feldolgozás lépései során a különböző forrásokból származó, különböző jellemzőkkel

bíró forrástartalmakat egy rendszeren belül kezelhessük, egységes módon dolgozzuk fel, a

belőlük származó információkat fuzionálhassuk.

Az  igényelt  információk  előállításának  alapja  a  forrástartalmak  további  elemzése,

feldolgozása  (lásd  2.3.4).  A  feladatot  elvi  szinten  egy  integrált  elemzőrendszerrel
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valósítottam meg, amely két alappilléren nyugszik: egy olyan adatformátumon, amely az

alkalmazások és a forrástartalmak széles skáláját támogatja (tartalomintegráció), valamint

egy  több-ágens  architektúrán,  amely  sokféle  elemzési  módszer  együttes  alkalmazásával

igyekszik az információkinyerési feladatot megoldani (funkcionális integráció).

5.2.1 A tartalmak reprezentációja

A felkutatott forrástartalmak igen sokfélék lehetnek: pl. helyi fájlrendszerben elérhető adat-

és szövegfájlok, relációs adatbázisok adatai,  webes tartalmak stb. Mindez előzetesen nem

ismert, és akár futásidőben is változhat.

Annak  érdekében,  hogy  a  rendszer  kellően  rugalmas  és  könnyen  bővíthető  legyen,

ugyanakkor egységes feldolgozási és tárolási megoldásokat alkalmazhasson, egy általános,

platform-  és  alkalmazásfüggetlen  tartalom  formátumot  dolgoztam  ki.  Ez  a  különböző

szempontok  szerint  feldolgozott tartalmakat  (az  elemzések  eredményeit)  képes  egyetlen

adatstruktúrában  tárolni,  így  támogatja  a  különböző  elemzési  eredmények  egyidejű

felhasználását is. A megoldás alapja az XML strukturált dokumentum formátum (l. 2.4.),

9. def.  Az  XML  Tartalom  Dokumentum  (XTD) a  forrástartalom  és  elemzett 

változatainak eységes keretbe foglalt, XML formátumú reprezentációja.

Az  XTD  a  tartalmi  részre  nem  tesz  megkötést  (az  XML  formátumon  kívül),  a

tartalmakhoz ugyanakkor metaadatokat is társít, melyek között egyrészt a beszerzés adatait

(idő, forrás és annak tulajdonságai, stb.), másrészt a tartalmi részen végrehajtott elemzések

leírását, jellemzőit, harmadrészt pedig a különféle elemzésekkel előállított új tartalomelemek

között levő  kapcsolatok  leírását  találjuk.  Az  elemzett változatok  és  az  elemzéshez

kapcsolódó metaadatok együttes meghatározására a következő definíciót alkalmazom:

10. def.  Az  XML  Tartalom  Dokumentum  elemzési  nézete ey  adott elemzés  által

előállított tartalom és a hozzá kapcsolódó metaadatok összessége.

Egy  XTD  számos  így  meghatározott nézetet  tartalmazhat  egyszerre.  Az  egységes

tárgyalás  érdekében  az  elemzések  közé  sorolom  a  forrástartalom  előállítását  is,  így  az

kijelenthető, hogy legalább egy elemzési nézet minden tartalom dokumentumban található.

Fontos  kiemelni,  hogy  a  nézetek  nemcsak  a  dokumentumok  szerkezetét,  hanem  a

hozzájuk tartozó metaadatokat (például az átalakítás sikeressége, megbízhatósága, stb.)  is
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rögzítik.  Például  egy cégnév-felismerő elemző kimenete  a  szövegben felismert  cégnevek

halmaza, metaadatai tartalmazzák – például – a felismerés adatforrását és pontosságát.

A metaadatok leírására egy részletes nyelv dolgozható ki, valamint az XTD-ben található

nézetek tárolására is részletes szabályok alkothatók, ugyanakkor nem szükséges megkötni

az  elemzett tartalmak  belső  XML  szerkezetét.  Azok  tetszőleges,  az  XML  szabványnak

megfelelő  dokumentumrészletek lehetnek.  Ezen a  téren tehát  a  rendszer  örökli  az  XML

nyelvek bővíthetőségét: a nézetek tartalmi részének leírására szolgáló konkrét deklarációt

az alkalmazás fejlesztői maguk határozhatják meg (az alkalmazási igények, a rendelkezésre

álló elemzők, valamint a forrásanyagok tulajdonságai alapján). Ezekre az alkalmazásfüggő

tartalom modellekre a következő definíciót alkalmazom:

11. def.  Az  XML  Tartalom  Modell  (XTM) az  XTD  valamely  nézetében  tárolt

tartalom XML Schema deklarációja.

A forrástartalmak és az elemzések által előállított kimenetek különféle XML nyelveken

íródnak, azaz az XML Tartalom Dokumentumok belsejében különböző XTM deklarációknak

megfelelő tartalmak találhatók.

A  10. ábra szemlélteti a teljes dokumentum felépítését és viszonyát a különböző XML

deklarációkhoz, összefoglalja a fejezetben definiált fogalmak kapcsolatát. 

A kidolgozott rendszer az XTM nyelvek felépítésére nem tesz megkötést (eltekintve a

Schema deklarációs rendszer alkalmazásától), így ez a modellkészlet rugalmasan alakítható

ki.  Ráadásul  az  XTM  deklarációk  futásidőben  is  bővíthetők,  mivel  nem  befolyásolják  a
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rendszer alapvető működését. Ha új adatforrást kezdünk használni, vagy a rendszerben egy

új  elemző  újfajta  kimenetet  állít  elő,  akkor  az  XTM  deklarációs  készlet  bővítésével  az

elemzőrendszer máris alkalmassá válik az új források és elemzési módszerek használatára –

megfelelő implementáció esetében akár a rendszer működésének leállítása nélkül is.

Bár a tartalom modellek felépítésére a rendszer nem fogalmaz meg tartalmi előírásokat,

azonban a kidolgozott XML-alapú megoldás mégis építhet rájuk. Az XTM példányok (forrás-

és  elemzett tartalmak)  létrehozása  során  ugyanis  két  szabályt  figyelembe  kell  venni.

Egyrészt, mivel XML dokumentum részletekről van szó, be kell tartani az XML szabvány

szintaktikai  szabályait,  azaz  a  dokumentumrészeknek  jól  formázottnak2 kell  lenniük.

Másrészt,  az  XTM  modellek  XML  Schema  deklarációk,  azaz  az  általuk  leírt  adatokra,

dokumentumokra  tartalmi  megkötéseket  is  megfogalmaznak.  Bár  a  deklarációk  nem

rögzítettek, már önmagában az a tény,  hogy léteznek, lehetővé teszi,  hogy a kidolgozott

rendszer ellenőrizze azok betartását, azaz a tartalmak érvényességét.

Ily módon az elemzőrendszer (anélkül, hogy a konkrét alkalmazásról bármit tudna, vagy

további megkötéseket tenne az XTM modellek kialakítására) futásidőben garantálni tudja,

hogy az elemző ágensek az általuk elvárt szerkezetű és tartalmú dokumentumokat kapják

meg, valamint kimenetükön a meghatározott típusúakat állítják elő (hiszen azoknak is meg

kell felelniük az elvárásoknak). Ez a klasszikus (elosztott) információkinyerő rendszerekhez

képest  –  az  elemzők szabadságát  nem korlátozva  –  javítja  a  rendszer  megbízhatóságát,

hiszen  az  egyes  elemzők  nem megfelelő  működésére  rendszerszinten  hamar  fény  derül

(hibás XTM alkalmazásuk miatt). A kidolgozott megoldás jelentősen egyszerűsíti az elemzők

fejlesztését  is,  mivel  egyrészt  a  bemenetükre  érkező  adathalmazok  formai  és  tartalmi

ellenőrzésével  nem  kell  foglalkozniuk,  másrészt  támaszkodhatnak  az  XML  technológia

széles körben elterjedt, platformfüggetlen elemzési és feldolgozási módszereire.

5.2.2 Az elemzőrendszer elvi működése

A  forrástartalmak  feldolgozása  során  az  elemzők  mindvégig  a  tartalom  XTD

reprezentációjával  dolgoznak,  abból  veszik  a  bemenetüket  és  abban  helyezik  el  az

eredményeiket.

Az elemzőrendszer feladata az XML Tartalom Modellekre támaszkodva így pontosítható:

2 A jól formázottság és érvényesség az XML technológia fogalmai, részletesen lásd a 2.4 fejezetben.
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12. def.  Az információkinyerés alapjául szolgáló tartalomelemző rendszer ey olyan

modelltranszformátor, amely a bemenetén érkező forrástartalmakat a kimenetén elvárt

modelleknek megfelelő tartalomszerkezetekre alakítja át.

A rendszerben levő elemzők feldolgozzák az XTD nézeteit, és új nézeteket állítanak elő.

Az egyes nézetek belső felépítését az XTM deklarációknak megfelelően alakítják ki. Minden

elemző elvár a bemenetén bizonyos típusú nézeteket, és adott típusú kimeneti nézetet állít

elő. Azaz az elemzők működése leírható a be- és kimeneti XTM típusok meghatározásával

egyfajta  elemi XTM – XTM modelltranszformációként.  Az alábbi  11.  ábrán szemléltetett

módon  megjelölik  a  dokumentum  egyes  részeit  (egy  entitásfelismerő  esetén  például

személy, cég- és földrajzi neveket, felső részt), és bővíti az XTD struktúráját (alsó rész).

Az elemző programja az alábbiak szerint foglalható foglalható össze:

1. Az elemző kiválasztja a bemeneti XTD feldolgozandó részét egy megfelelő illesztési

minta (XPath elemző_minta) felhasználásával (BemenetKiválasztás). Ennek kimenete

dokumentumrészletek XML formátumú halmaza (XMLrészletek).
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2. Ezután  végrehajtja  az  elemzést  (ennek  pontos  részletei  nem  relevánsak),  és

létrehozza a kimeneti tartalmat XML formátumban (XMLeredmény).

3. A következő lépés a kimenet megfelelő formába öntése egy XSLT transzformáció

segítségével (NézetElőállítás).  Az elemző opcionálisan ellenőrizheti  az így létrejött

dokumentum helyességét a kimeneti XTM deklaráció alapján (NézetEllenőrzés).

4. Végül az elemző elhelyezi a feldolgozott tartalmat az elemzett XTD dokumentumban,

míg az elemzés adatait a dokumentum metaadatai közé. Így módon az elemzés az

eredeti XTD dokumentumpéldányt egy új XTM példánnyal egészíti ki, metaadatai

között rögzítve az általa végzett elemzés megtörténtét és eredményét, azaz létrejön a

dokumentum egy új nézete (NézetBeillesztés).

Pszeudokóddal leírva:

Elemzés(XTD) {
  XMLrészletek = BemenetKiválasztás(XTD, elemző_minta)
  XMLeredmény = TartalomElemzés(XMLrészletek)
  kimeneti_nézet = NézetElőállítás(XMLeredmény, XSLT)
  NézetEllenőrzés(kimeneti_nézet, elvárt_nézet_deklarációja)
  újXTD = NézetBeillesztés(XTD, kimeneti_nézet)
  Visszaadás újXTD
}

A be- és kimeneti  XTM leírásokat felhasználva létrehozhatunk egy olyan, elemzőkből

felépített hálózatot,  amely  a  kívánt  teljes  modelltranszformációt  képes  végrehajtani

(amennyiben az létezik) a bemeneten érkező forrástartalom formátumból a kimeneten elvárt

XTM modellekig.

Nyilvánvaló, hogy nem ötvözhető minden elemzés kimenete egyetlen nézetbe (az XML

szabvány szintaktikai  kötöttségei  miatt nem lehet ugyanazt a  dokumentumot tetszőleges

részletezettséggel, egymástól független struktúrákba önteni). Különböző elemzése különféle

struktúrájú (XTM modellű) nézeteket állíthatnak elő. Fontos azonban tudnunk, hogy melyek

a különböző struktúrák összetartozó részei.  Szükségünk van tehát  egy olyan módszerre,

amely  lehetővé  teszi  a  különböző  elemzési  eredmények  (azaz  nézetek)  összekapcsolását

annak érdekében, hogy az elemzők többféle bemenetet együttesen is felhasználhassanak, a

különböző nézetek összetartozó részeit összekapcsolhassák.

Ennek  megoldásaként  egy  olyan  módszert  dolgoztam  ki,  amely  összekapcsolja  az

elemzési  lépések kimeneti  nézeteinek elemeit  a  feldolgozott bemeneti  nézetek megfelelő

részeivel.  A  nézetek  XML  struktúrák,  így  a  kidolgozott megoldás  az  XLink  szabvány

segítségével határozza meg ezeket a kapcsolatokat egy adatstruktúrában. 

48



5. Forrástartalmak beszerzése és elemzése

13. def.  Egy XML Tartalom Dokumentumban található nézetek  hivatkozáshálózata

ey olyan XLink formájú leírás, amely az XML Tartalom Modellek strukturális elemei

közötti – elemzők által létrehozott – kapcsolatokat rögzíti.

A hivatkozáshálózat két részből épül fel (az XLink szabványnak megfelelően) : egyrészt

rögzíti  a  hálózat  csomópontjait,  másrészt  leírja  a  köztük  levő  kapcsolatokat.  Az  alábbi

egyszerű példa egy hivatkozáshálózat-részletet szemléltet.

<xlink:locator href="//entitások/földrajzi_név/id1" 
role="városnév"/>
<xlink:locator href="//entitások/földrajzi_név/id2" 
role="utcanév"/>
<xlink:locator href="//számok/id23" role="házszám"/>
<xlink:locator href="//postacím/id1" role="postacím"/>

<xlink:arc from="postacím" to="városnév" />
<xlink:arc from="postacím" to="utcanév" />
<xlink:arc from="postacím" to="házszám" />

Ez a hivatkozáshálózat elhelyezhető a tartalmakba ágyazva is, de – kihasználva az XLink

szabvány tulajdonságát – függetlenül is  tárolható (ellentétben pl.  a  HTML linkekkel).  Ez

utóbbi megoldást választva a hivatkozáshálózatot az XTD metaadatai között helyeztem el.

Mindezek alapján az elemzők feladatát az alábbi ponttal egészíthetjük ki :

5. Az elemző a bemeneti dokumentum feldolgozása közben bővíti az XTD metaadatai

között található  hivatkozáshálózatot  az  általa  előállított kimeneti  és  az

előállításukhoz felhasznált bemeneti elemek közötti kapcsolatokkal.

hivatkozások[] = HivatkozásMeghatározás(XMLrészletek, XMLeredmény)
kimeneti_nézet = NézetElőállítás(XMLeredmény, hivatkozások, XSLT)

Egyszerű  példaként  a  12.  ábrán  látható  földrajzi  entitások,  számok  és  postacímek

hivatkozáshálózata.  A számokat  és  a  földrajzi  entitásokat  felismerő  elemzők kimenetére

támaszkodva  előállítható  a  postacímek  nézet,  amelynek  megfelelő  elemei  hivatkoznak

azokra a számokra és entitásnevekre, amelyekből felépültek. Képzeletben tovább bonyolítva

a feladatot, elképzelhető, hogy egy összetett elemző meghatározott telephellyel rendelkező

cégekről gyűjt  információkat,  így számára a földrajzi  hely és a postacím mellett a cégek

nevére és egyéb – más elemzőkkel felismert – adataira is szüksége van. Ennek az elemzőnek

egyszerre  több  bemeneti  nézetre  van  szüksége,  és  azok  megfelelő  összekapcsolásához  a

hivatkozáshálózatot is igénybe kell vennie. A bemeneti dokumentumban ugyanis nemcsak
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az egyes  – mások által  felismert  – entitásokat  kell  azonosítania,  hanem azt  is  meg kell

állapítania, hogy melyek az összetartozó entitások (cégnév - postacím).

Az  összekapcsolásra  többféle  eljárás  kidolgozható  (például  egy  mondaton,  vagy

bekezdésen belül helyezkednek el), de mindegyik igényli, hogy az eredeti szöveget már az

első  elemzési  lépésekben  megfelelő  részekre  (pl.  bekezdésekre,  mondatokra,  szavakra)

bontsuk. Azaz annak érdekében, hogy az elemzések forrása pontosabban meghatározható

legyen, és egy részletes nézethálózat épüljön fel, az első elemzési lépésben célszerű ezt a

felbontást elvégezni. A kísérleti implementációkban jellemzően különféle nyelvi elemzőket

használtunk erre a célra, amelyek az egyes részek szövegben betöltött szerepét is rögzítették.

Az  XTM modellekre  épülő  megoldás  a  rendszer  tervezését  is  támogatja.  A modellek

lehetőséget kínálnak arra, hogy formális úton tervezhető és ellenőrizhető legyen az elemzés

működése,  hiszen  a  bemenetre  érkező  forrásnézetek,  valamint  a  kimeneten  elvárt,  az
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információs igényeknek megfelelő nézetek között – a rendszerben található elemzők, azaz

elemi transzformátorok ismeretében – megtervezhető a teljes transzformáció. Az elemzők

tulajdonságaira  és a  modellkészletre alapuló tervkészítési  algoritmusok kidolgozása kívül

esik dolgozatom területén. Ezzel részletesebben Dezsényi Csaba hallgatóm foglalkozott [51].

A modellekre támaszkodva vizsgálható egy megtervezett implementáció működőképessége

is, azaz a kidolgozott megoldás lehetőséget kínál a rendszer formális validációjára is.

A  kialakított nézethálózat  egy  további  fontos  feladat  megoldásához  is  hozzájárul.  Az

intelligens  rendszerekkel  szemben  támasztott egyik  követelmény  a  magyarázatgenerálás

képessége,  azaz  tájékoztatás  arról,  hogy  a  rendszer  következtetéseit,  eredményeit  mire

alapozza. Ez hozzájárul ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működését jobban megérthessük és

ellenőrizhessük.  A  kidolgozott megoldás  ezen  a  területen  is  felhasználható.  A  nézetek

hivatkozáshálózata nemcsak az elemzők számára rejt fontos információkat, hanem arra is

alkalmas,  hogy rajtuk keresztül  visszafele haladva egy feldolgozott információtól  mindig

eljuthatunk  annak  eredeti  forrás  reprezentációjáig,  azaz  erre  alapozva  magyarázatot

generáljunk  az  előállított információk  mellé.  A  hálózat  vizsgálatával  egyértelműen

kideríthető,  hogy  egyes  elemzők  mire  alapozva  végezték  a  munkájukat,  és  milyen

eredményeket  állítottak  elő.  Ez  nagyban  segítheti  egyrészt  a  kimenet  jobb  megértését,

másrészt a a megvalósított rendszer validációja során is hasznos információkkal szolgálhat.

5.2.3 Az elemzőrendszer ágensalapú modellezése

Az eddigiekben egy  olyan rendszer  kialakítására  tettem javaslatot,  amelyben  egy közös

adatcsere formátum segítségével különálló elemzők együttműködése alakítja át a bemeneti

tartalmakat  az  információk  kinyeréséhez  szükséges  formára.  Ebben  a  fejezetben  ennek

ágensalapú  megvalósításával  foglalkozom,  meghatározom  az  ágensek  környezetét,  a

szükséges cselekvéseiket, valamint kitérek a rendszer felépítésére és működési módjára is.

Az elvi elemzőrendszer egy olyan modelltranszformációt hajt végre, amely a bemeneti

tartalom dokumentumokat képes a kimeneten elvárt tartalom modellekbe transzformálni. A

elemzések  végrehajtására  sokféle  algoritmust  tervezhetünk.  Egyszerűbb  esetekben  (pl.

adatbázisok) ezek működése is egyszerű lehet, akár egyetlen elemző is képes lehet a feladat

elvégzésére. Összetettebb források és tartalmak esetében (pl. weblapok, természetes nyelvű

szöveges dokumentumok, változó szerkezetű adatok, stb.) már egyetlen elemi információs

igényt is csak egy összetett, számos elemzőt tartalmazó rendszerrel tudunk csak kielégíteni.
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Azonban  nem  csak  a  források  és  tartalmaik  összetettsége  indokolhatja  több  elemző

együttes használatát. Egyrészt még egyszerű esetekben is jellemző lehet, hogy nem egyféle,

és nem egyetlen forrásból származó információra van szükség, hanem azok kombinációjára,

azaz a megkívánt információhalmazt több elemző együtt képes csak előállítani. Másrészt a

forrástartalmak megbízhatósági és konzisztencia problémái (lásd 2.3 fejezet) miatt szükséges

lehet,  hogy  egy  információt  több  helyről,  különböző  formátumban,  többféle  elemzést

végrehajtva  is  beszerzünk  az  eredmények  javítása  érdekében.  Harmadrészt  a  forrás-

környezet dinamikusan változhat (a források köre és azok tartalmai is, lásd 2.2 fejezet), és

ennek futásidejű kezeléséhez olyan elemzőrendszerre lehet szükség, amelyben a különböző

elemzők más és más módszerekkel próbálhatnak adaptálódni a változásokhoz. 

Mindezek  és  a  rendszer  általános  felépítését  ismertető  4.  fejezetben  megfogalmazott

általános tulajdonságok miatt az elemzőrendszer ágensalapú megvalósítása számos előnnyel

jár.  Az  ágensek  környezetükbe  ágyazott,  önállóan  cselekvő  entitásként  definiáltam  (3.1.

fejezet).  Az elemezőrendszer elvi leírásában az egyes elemzőkre szintén önálló, független

entitásként  tekintettem.  Így  az  ágensek  és  az  elemzők  tulajdonságainak  ismeretében

értelemszerűen adódik az elemzők ágensekké történő leképezése. Az ágensek tulajdonságai

(autonóm, kooperatív, tudásalapú, stb.) hozzájárulnak e leképezés sikeres megvalósításához.

Az  elemzőrendszerben  az  egyes  ágensek  feladata  elemzési  lépések,  azaz  elemi

modelltranszformációk végrehajtása. Az elemzők bemenetén és kimenetén egységesen XML

Tartalom  Dokumentumok  (XTD)  találhatók:  ilyen  tartalmak  érkeznek  a  beszerző

komponensek  felől,  és  ilyen  formátumban küldi  tovább  az  alrendszer  az  eredményeit  a

tudásfuzionálást  és  a  megjelenítést  végző  alrendszerek  irányában,  ezért  az  ágensek

környezetének ezen dokumentumok halmazát (13. ábra). Ebben képesek észlelni a számukra

megfelelő modellel rendelkező dokumentumok jelenlétét és új tartalmakat elhelyezni.

Az  elemző  ágensek  működésük  során  olyan  dokumentumokat  keresnek,  amelyek

tartalmazzák a kívánt XTM nézete(ke)t. A dokumentumokat új nézetekkel gazdagítják: azaz

a megfelelő bemeneti nézetek elemzésével új nézetet állítanak elő. Az eredményt az ágensek

elhelyezik a környezetükben, azaz a dokumentumokban. Az ágensprogram a következő:

ElemzőÁgensProgram(környezet) {
  XTD = NézetÉszlelés(környezet, elvárt_nézettípus)
  újXTD = Elemzés(XTD)
  XTDBeillesztésCselekvés(környezet, újXTD)
}
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A forrásokkal és a beszerzett tartalmakkal kapcsolatos problémák, a környezetek dinamikus

változása  miatt előnyös  lehet  olyan  elemzőrendszer  felépítése,  amely  futásidőben  képes

alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Emellett egy elemzési feladat megoldására

több lehetőségünk is lehet, több elemzőt is készíthetünk, és csak futásidőben derülhet ki,

hogy  adott körülmények  között melyik  szolgáltatja  a  legjobb  megoldást.  Mindehhez

szükséges az ágensek között együttműködés bővítése a felmerülő konfliktusok kezelésével.

Ennek  egyik  egyszerű  módja  a  rendszerszintű  kooperativitás  kiegészítése  az  ágensek

közötti versengés lehetőségével. A megegyező transzformációt végző, de különbözőképpen

működő,  így az  adott helyzettől  függően különböző kimenetet  produkáló elemzőket  egy

versengési sémába rendezhetjük. Annak érdekében, hogy a versengő séma hozzájáruljon a

rendszer minőségének javításához, a különböző ágensek eredményeit értékelni kell. Ennek a

rendszerhez legjobban illeszkedő módja egy új, értékelő ágens bevezetése.
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Az értékelő ágens is transzformációt végez, de ebben az esetben ez nem jelenti a tartalmi

szerkezet átalakítását, csak a bemeneti tartalmak közül annak a kiválasztása történik meg,

amely  az  értékelő  szerint  a  legjobb  (pontosabb,  megbízhatóbb,  stb.).  Az  értékelő  ágens

programja a következő lehet:

ÉrtékelőÁgensProgram(környezet) {
  XTD_változatok[] = NézetÉszlelés(környezet, elvárt_nézettípus)
  újXTD = ÉrtékelésÉsKiválasztás(XTD_változatok)
  XTDBeillesztésCselekvés(környezet, újXTD)
}

Tekintsük ismét az entitásfelismerés problémáját (14. ábra)!

 Cégnevek felismerésére szövegalapú, valamint cégadatbázisokra támaszkodó elemzőket

is készíthetünk. Sok tényező befolyásolhatja, hogy eredményeik közül melyiket választja az

értékelő ágens (pontosság, megbízhatóság, stb.), és csak futásidőben tud dönteni (az adott

esetben például a megbízható cégjegyzék keresés nem hozott eredményt).
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5.2.4 Célvezérelt több-ágens elemzőrendszer kialakítása

Az  eddigiekben  az  elemzés  működését  implicit  módon  adatvezéreltnek  tekintettem.

Feltételeztem,  hogy  a  forráskörnyezet  felől  olyan  információk  érkeznek,  amelyek  az

alkalmazói  környezet  információs  igényének  kielégítéséhez  szükségesek.  Ez  a  megoldás

azonban  nem  mindig  célravezető.  Összetett,  erőforrás-igényes  elemzési  feladatok,  a

dokumentumhalmaz  méretéhez  képest  korlátozott erőforrások,  az  igényelt  információk

köre, vagy akár a működés kívülről elvárt módja is szükségessé tehet más működési séma

alkalmazását.  Például  a  forráskörnyezetre  jellemző  információbőség  könnyen

eredményezheti  azt,  hogy  a  beérkező  forrástartalmak  szinte  „elöntik”  a  rendszert,  és

megadott erőforráskeretek között nem lehetséges az összes beérkező információ elemzése.

Ilyen esetekben egy  célvezérelt  működés  előnyösebb lehet,  amikor  nem a beérkező

dokumentumok, hanem az elvárt kimeneti tartalom modellek határozzák meg a rendszer

működését.  Ilyen  működés  célszerű  olyan  esetekben  is,  amikor  az  elemzőrendszer  nem

folyamatos  (előre  meghatározott kimeneti  tartalmakat  előállító)  működésű,  hanem

jellemzően alkalmi felkéréseket teljesít a külső forrásokra támaszkodva. Ilyen esetekben át

kell értelmezni az ágensek és a teljes rendszer működését. A környezetben meg kell jelennie

az információs igény leírásának, és ezt feldolgozva kell kialakítaniuk az ágensek működését.

Az  eddig  meghatározott rendszerfelépítésnek  megfelelően  az  információs  igény  egy

elvárt  nézettel  határozható  meg.  Ez  a  nézet  rendelkezik  egy  XML  Tartalom  Modellel

(típussal), valamint a modell bizonyos részeire konkrét megkötéseket is tartalmazhat (pl. egy

adott nevű vállalatról keresünk információkat).

Az ágenseknek a környezetükben nemcsak a feldolgozható dokumentumokat, hanem az

általuk teljesíthető információs igényeket is észlelniük kell.  Ezt az igény XTM típusának

ismeretében  könnyen  megtehetik.  Az  észlelt  igények  kielégítéséhez  az  ágenseknek

megfelelő bemeneti nézetekre is szükségük van. Képesnek kell lenniük arra is, hogy ennek

megfelelően  új  igényeket  fogalmazzanak  meg,  és  elhelyezzék  ezeket  a  környezetükben.

Mindezek alapján az ágensek cselekvéseit az alábbi akciókkal egészítem ki :

• Az általuk teljesíthető információs igények észlelése.

• Az igény kielégítéséhez szükséges bemeneti nézetek (új igények) meghatározása.

Egy ilyen célvezérelt rendszer működésének megvalósítására az források felkutatásánál

már alkalmazott vállalkozási  hálók protokollt  választottam (lásd  3.3 és  5.1 fejezetek).

Ebben az esetben az ágensek menedzser szerepet öltenek fel, amikor észlelnek egy általuk
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kielégíthető  információs  igényt.  Ezt  feldolgozva  megállapítják,  hogy  milyen  bemeneti

nézetek  szükségesek  a  felkérés  teljesítéséhez.  Ezeket  felkérésként  közzéteszik  a

környezetükben.  Ilyen felkéréseket  – mint  információs igényeket  – más elemző ágensek

képesek  lehetnek  teljesíteni.  A  vállalásuk  (válaszuk)  megfogalmazása  során  előbb  ők  is

menedzser  ágens  szerepkörbe  lépnek:  felmérik,  képesek-e  a  feladat  megoldására.  Ez  a

rekurzív  működés a  bemenetet  feldolgozó elemző ágensekig tart,  vagy eredmény nélkül

leáll, amennyiben a kérés nem teljesíthető. Az ajánlattétel rövid pszeudokódú leírása:

• A megfogalmazott új igények elhelyezése a környezetben.

AjánlattételProgram(környezet, menedzser, információs_igény) {
  új_igények[] = Igényelemzés(információs_igény)
  Ciklus új_igény ∈ új_igények[] {
    elemzőágensek[] = ElemzőFelkérésCselekvés(környezet, új_igény)
    Ha elemzőágensek[] == NULL {
      ProgramVége() // Nincs jelentkező az új_igény teljesítésére
    }
  }
  FelkérésElfogadásaCselekvés(menedzser, információs_igény)
}

Az  ajánlatokat  feldolgozva  a  menedzser  szerepkörben  levő  ágensek  kiválasztják  a

számukra legmegfelelőbb ajánlatot,  és felkérik az elemzés elvégzésére (az elvárt  kimenet

előállítására).  Ily  módon  egy  második  rekurzív  működés  indul  el  immár  az  igényelt

információ előállítása érdekében.

A vállalkozási hálók protokoll alkalmazása új ágenscselekvéseket kíván meg:

• Ajánlatkérés adott XTM modellnek megfelelő nézet előállítására

• Válasz egy ajánlatkérésre (l. az előbbi ajánlattétel pszeudokód)

• Felkérés az ajánlat teljesítésére (azaz a meghatározott nézet előállítására).

Egy ilyen kooperációs séma bevezetése alkalmas a célvezérelt működés megvalósítására.

A vállalkozási  hálók protokoll  biztosítja  a  rendszer  kellő rugalmasságát,  hiszen az  adott

felkérésnek megfelelően alakul ki a tényleges futásidejű kooperáció az elemzők között, és

robusztusságát  is,  hiszen  egyes  ágensek  kiesése  esetén  is  képes  a  feladat  elvégzésére,

amennyiben a kívánt elemzés többféleképpen is elvégezhető. Az elemzésekhez szükséges

erőforrások becslésével a modell erőforrás-korlátos működés megvalósítására is alkalmas.

A 15. ábra szemlélteti a kialakított célvezérelt elemzőrendszer elvi működését.
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5.2.5 Humán elemzők integrálása

Az  eddigiekben  ismertetett ágensalapú  elemzőrendszer  a  megfogalmazott elvárásoknak

megfelelően autonóm, azaz emberi beavatkozás nélkül működik. Egy nagy teljesítményű,

sok forrástartalmat feldolgozó rendszer enélkül nem is képzelhető el. Ugyanakkor bizonyos

alkalmazásokban  (elsősorban  amikor  a  pontosság  és  megbízhatóság  fontos  elvárás)

elkerülhetetlen humán tartalomelemzők alkalmazása.

Ezekre az esetre egy interfész ágenseken alapuló megoldás alakítható ki. Ezen ágensek

két környezettel állnak kapcsolatban, hidat képezve közöttük. Az elemzőhálózat részeként

képesek XML Tartalom Dokumentumok fogadására,  illetve előállítására,  válaszolnak más

ágensek felkéréseire. Az ágensek másik környezete embereket tartalmaz, kapcsolatba lépnek

velük,  felkéréseket  fogalmaznak  meg  számukra,  és  az  általuk  nyújtott szolgáltatásokra

támaszkodva végzik el a tartalmak elemzését, új nézetek előállítását.

Az emberi szakértők bevonásának egyik legfontosabb területének a szövegkivonatolás és

tudáskinyerést  tekintem,  mivel  ezeken  a  területeken  jól  érzékelhetők  az  automatizált

megoldások korlátai.  Egy forrásdokumentum elolvasása és  megértése  a  tárgykörnyezetet
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ismerő  szakértők  számára  rutinfeladat  –  a  humán  szereplő  integrálásának  a  nehézsége

abban rejlik, hogy milyen módon képes a feldolgozott információ (tudás) átadására a gépi

elemzőrendszer számára. Az XTD formátum alkalmazása (annak összetettsége miatt) nem

képzelhető  el.  Kialakítható  egy  grafikus  felhasználói  felület  az  elemzési  eredmények

rögzítésére. Ezek azonban szükségszerűen alkalmazás-specifikus, komplex felületek lesznek.

Az interfész ágensek felhasználói felületének komplexitása csökkenthető, és alkalmazás-

specifikussága megszüntethető a 3.5.1. fejezetben ismertetett kontrollált természetes nyelvek

alkalmazásával. Amennyiben a szövegkivonatolás, illetve a szakértői elemzéssel előállított

tudás leírására egy formálisan meghatározott, egyértelmű szemantikával rendelkező nyelvet

használunk,  az  elemzési  eredmények  az  emberek  számára  természetes  módon,  egy

alkalmazásfüggetlen szövegszerkesztői felületen keresztül rögzíthetők.

A kontrollált nyelvű szövegkivonatolás kísérleti megvalósítására témavezetésemmel egy

tudományos publikációkat  elemző rendszert  alakítottunk ki  (9.6.  fejezet).  A megvalósítás

további részletei a felhasználói felülettel foglalkozó 7.2. fejezetben találhatóak.

5.2.6 Az elemzőrendszer működésének összefoglalása

Az elemzőrendszer a tárgy- és az alkalmazói környezetektől, valamint az implementációs

eszközöktől  független  módon  biztosítja  különféle  elemzési  módszerek  tartalmi  és

funkcionális  integrációját.  A  tartalmi  integráció  alapja  az  XML Tartalom  Dokumentum,

amelyben  az  elemzések  eredményei  adott típusú  nézetekben  kerülnek  rögzítésre,  míg  a

funkcionális integrációt egy több-ágens rendszer biztosítja.

Adatvezérelt működés esetén mire a rendszer bemenetére érkező, XTD dokumentumba

csomagolt  forrástartalmak  eljutnak  a  kimenetig,  számos  új  nézettel  gazdagodnak.  A

megfelelő  elemzők  birtokában  a  rendszer  a  kimenetére  olyan  nézetekkel  rendelkező

dokumentumokat küld,  amelyekből az alkalmazói  környezet által megkívánt információk

előállíthatók.  Célvezérelt  működés  esetén  információs  igényként  egy  részben  kitöltött

nézetet  fogad az alrendszer,  amelyek az ágensrendszer előbb feldolgoz,  megpróbál  olyan

elemzési  sorozatot  kialakítani,  amely  alkalmas  lehet  a  kívánt  nézet  előállítására,  majd

amennyiben ez sikerül, a vállalkozó elemző ágensek végrehajtják elemzési feladataikat, és

optimális esetben előáll a megkívánt kimenet.

A  korábban  részletesen  leírt  beszerzési  folyamat  is  újradefiniálható  ezen  módszertan

szerint  az  általa  végrehajtott relevancia-  és  további  forráscím-kinyerési  elemzések

eredményeinek tárolására.  Ebben az esetben a relevancia elemző által előállított új nézet
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pusztán a  relevancia mértékét  tartalmazza (amely bekerülhet  a dokumentum metaadatai

közé),  míg  a  forráscím-kinyerő a  dokumentumban felismert  további  források címét  egy

nekik  megfelelően  kialakított nézetben  helyezheti  el.  A  célvezérelt  működés  során

alkalmazott információs igény reprezentáció a beszerzés számára is megfelelő lehet.

Az  elemző  ágensek  segítségével  az  információkereső  rendszerekben  széles  körben

alkalmazott statisztikai  módszereket  használó  eljárások is  könnyen integrálhatók  ebbe  a

rendszerbe.  Ebben  az  esetben  a  dokumentum  statisztikai  jellemzőit  (pl.  szóindex)

megállapító elemző kimeneti nézete gyakorisági és egyéb statisztikai adatokat helyez el a

kimeneti nézetében, hivatkozva a teljes dokumentumra, vagy annak akár kisebb-nagyobb

részegységeire  is.  Akár  olyan  elemzők  is  készíthetők  az  ilyen  rendszerben,  amelyek

aggregált  statisztikákat  gyűjtenek  a  dokumentumok  egy  halmazáról  (például  tartalom

modell típusok szerint szelektálva azokat). Az ilyen aggregált statisztikák is továbbíthatók az

XTD formátum segítségével.

Interfész  ágensek  alkalmazásával  lehetőség  van  emberi  szereplők  szolgáltatásainak

(elemzéseinek) integrálására is. Egy megfelelően kialakított kontrollált természetes nyelvű

felhasználói  felület  segítségével  a  humán  szakértők  bevihetik  elemzéseik  eredményét,

amelyet a rendszer automatikusan a belső XTD reprezentációra alakít át.

A kidolgozott módszer számos új területet nyit további kutatásoknak. Fontos ezek közül

kiemelni  az  elemzés,  mint  formálisan  leírható  modelltranszformáció  vizsgálatát.  Ez

lehetőséget teremthet az elemzőrendszerek működésének pontosabb megtervezésére, illetve

az összeállított rendszerek formális verifikációjára is. Emellett a transzformációt „naplózó”

hivatkozáshálózat  alapja  lehet  a  magyarázatgeneráló  funkciók  megvalósításának.  A

vállalkozási  hálók protokollra  alapuló  célvezérelt  működés  további  vizsgálata,  a  vállalási

algoritmusok kialakítása, erőforráskorlátok alkalmazása, és a kontrollált nyelvű kivonatok

készítésének módszertana további érdekes kutatásokat kínál.

5.3 Az információbeszerzés áttekintése (összefoglalás)

Az Információbeszerző Alrendszer (IBA) cél- és adatvezérelt rendszerként is vizsgálható.

Célként egyrészt megkapja a teljes rendszer által elvárt információs igény leírását részben

kitöltött tartalomszerkezetek  formájában,  adatként  pedig  a  forrástartalmakat.  A  feladata

megoldásához rendelkezik az alkalmazási területnek megfelelő kezdeti információforrások

listájával, XML Tartalom Modellek készletével, valamint beszerző és elemző ágenssekkel.
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Az alrendszer tartalomkezelését tekintve megállapítható, hogy egységes keretek között

képes kezelni  a  forrástartalmakat.  Az elemzők által  előállított XML nézetek segítségével

megvalósítja a szemantikus dokumentumkezelés alapjait, a hivatkozáshálózat segítségével

pedig képes a különböző elemzések eredményeit összekapcsolni.

Az alrendszer funkcionális integrációját egy autonóm működésű ágensközösség valósítja

meg, amely a megfogalmazott információs igény alapján – a megfelelő keresők, beszerzők és

elemzők birtokában – az elvárt szerkezetű kimeneti tartalmakat állítja elő. Architektúrája

egy  több-ágens  rendszer,  amely  mind  a  beszerzés,  mind  az  elemzés  során  jól

párhuzamosítható  és  skálázható,  valamint  akár  futásidőben is  dinamikusan bővíthető  új

forráskeresési,  beszerzési  vagy  elemzési  módszerek  hozzáadásával.  Az  alkalmazott

vállalkozási hálók protokoll kellő futásidejű rugalmasságot és robusztusságot biztosít.
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6 Tudástárolás és -fuzionálás

A  forráskörnyezetből  származó  információk  beszerzésének  alapvető  célja  az  alkalmazói

környezet felkéréseinek teljesítése. Ahogy arra korábban rámutattam, számos ok (mint az

ismétlődő felkérések, várható jövőbeli igények, stb.) miatt célszerű egy belső információtár

alkalmazása.  A  kidolgozott architektúrát  ismertető  4.2.  fejezetben  ezt  a  komponenst  a

Tudásfuzionáló Alrendszerként azonosítottam.

Ez az alrendszer az információbeszerző és -lekérdező alrendszerek között helyezkedik el.

Egyrészt tárolja a forráskörnyezetből beszerzett tartalmakat, másrészt fogadja, és a tárolt

tartalmak alapján kiszolgálja az alkalmazói környezet felől érkező igényeket. Feladatai közé

tartozik  az  is,  hogy  amennyiben  a  forráskörnyezet  felkéréseinek  teljesítéséhez  további

tartalmakra van szüksége, továbbítsa az információs igényt a beszerzés felé. Mindemellett ez

az alrendszer olyan komponenseket is tartalmazhat, amelyek a tárgykörnyezet entitásairól a

rendszertől  független  módon  beszerzett tudást  tárolnak  (például  adatbázisok,  szakértői

rendszerek, valószínűségi döntéstámogató rendszerek, stb.). Ezen komponensek integrálása

is fontos feladat az alrendszer megvalósítása során.

6.1 Az alrendszer feladatai

A Tudásfuzionáló  Alrendszer  egyrészt  tárolja  a  beszerzett és  elemzett forrástartalmakat,

másrészt tartalmazhat a tárgykörnyezetre vonatkozó egyéb tudás- és adatbázisokat is. Az

előbbi feladatnak megfelelő kialakítást alapvetően a forráskörnyezet és a rendelkezésre álló

elemzők és tartalom modellek határozzák meg: az elemzőrendszertől érkező tartalmakból

(esetemben XML dokumentumból) építünk fel egy dokumentumtárat. Az utóbbiak a tárgy-

környezet  leképezésére  helyezik  a  hangsúlyt,  valamilyen  tudásreprezentációs  eszközzel

megalkotják annak belső modelljét, amelyet esetenként a forrásdokumentumok tartalmaiból

származó információkkal igyekezhetnek gazdagítani, tényekkel „feltölteni”.

E kétféle megközelítés alapvetően eltér felépítését, kialakítási és felhasználási módszereit,

valamint  eszközeit  tekintve  is.  Az  első  megközelítés  inkább  jellemző  az  iparban  széles

körben alkalmazott ún. üzleti intelligencia rendszerekre, amelyek az információforrásaikból

származó  adatokat,  dokumentumokat  –  egy  feldolgozási  folyamat  után  –  belső

adatbázisokban,  illetve  dokumentumtárakban  helyezik  el.  Míg  a  tárgyterület  tudásalapú

modellezésével,  és  ezen  modellekre  épülő  következtető  és  információszolgáltató

megoldásokkal az ún. tudásalapú rendszerek jellemezhetők.
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Az üzleti intelligencia rendszerek tárolási megoldásai több évtizedes múltra tekintenek

vissza, számos ilyen ipari eszköz érhető el, és széles alkalmazói gyakorlattal rendelkeznek.

Ezekben a rendszerekben a leglényegesebb feladat a belső tárolási  sémák megtervezése,

valamint  a  forrás  és  a  tárolási  modellek közötti  transzformációs  eljárások kialakítása  és

karbantartása, amelyek biztosítják a forráskörnyezetben fellelhető tartalmak átalakítását és

elhelyezését.  Ezek  a  modellek  és  transzformációs  eljárások  –  megfelelően  rugalmas

adatstruktúrák  alkalmazásával  –  képesek  akár  a  forrásokból  származó  teljes  tartalmak

tárolására is. A tárolási modellek birtokában a tárolási és a lekérdezési rendszer kialakítása

és üzemeltetése rutinszerűen végezhető feladat.

A tudásalapú rendszerek a tárgykörnyezetet leíró részletes modelljük alapján egy olyan

tudásbázist építenek fel, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy jobban támogathassák az

alkalmazói környezet információs igényeinek pontos kiszolgálását. A jellemzően lapos, azaz

kapcsolatokkal, hierarchiával csak korlátozottan ellátott dokumentumtárakkal szemben ezek

a tudásbázisok részletesen strukturált, relációkkal, tulajdonságokkal gazdagon ellátott mély

adatszerkezetekkel rendelkeznek. A tudásbázisokhoz – a tárolási és lekérdezési módszereken

kívül – jellemzően olyan eljárások is társulnak, amelyek az adatok konzisztenciáját, és új

információk (következtetések) származtatását igyekeznek biztosítani.  Az ilyen rendszerek

esetében az is fontos szempont, hogy az általuk előállított információkat (azaz működésüket)

képesek legyenek magyarázattal ellátni.

A tároló alrendszerben e két megközelítés együttes alkalmazása és integrációja szükséges.

Dolgozatomban egy olyan hibrid rendszerre teszek javaslatot, amely – figyelembe véve a

kialakított architekturális  felépítést,  valamint  az  Információbeszerző  Alrendszernél

ismertetett tartalom formátumokat – igyekszik egy integrált  tárolási  megoldást nyújtani,

amely  támaszkodik  mind  a  dokumentumtárak,  mind  a  tudásbázisok  módszereire  és

eszközeire  annak  érdekében,  hogy  az  előbbiekre  jellemző  kellő  rugalmasság,  egyszerű

kialakítás és fenntartás mellett minél inkább támogassa az utóbbiakra jellemző strukturált

tudástárolást és egyszerű és hatékony információelérést.

A Tudásfuzionáló Alrendszerrel szemben az alábbi követelményeket fogalmaztam meg:

• az Információbeszerző Alrendszerből érkező tartalom dokumentumok tárolása,

• az elemzők által használt strukturált tartalom modellek (XTM) kezelése,

• a különböző XTM modellek elemei közötti szemantikai kapcsolatok leírása,

• a tartalommodelleknek megfelelő tudáskinyerési módszerek támogatása,
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• tudásalapú modellezési módszerek és rendszerek alkalmazhatósága,

• a tartalom- és tudásalapú komponensek integrációja közös szemantikai alapon,

• a lekérdezések kiszolgálásának támogatása.

Összefoglalva  a  követelményeket,  egy  olyan  rendszer  megvalósítását  tűztem ki  célul,

amely  egyrészt  biztosítja  az  elemzett forrástartalmak  egységes,  kapcsolatokkal  bővített

tárolását,  lekérdezését és kereshetőségét,  másrészt szemantikai  és architekturális  téren is

egységes rendszerbe integrálható tudásalapú megoldásokkal.

A Tudásfuzionáló Alrendszer egy hibrid  (tudás-  és tartalomkezelő)  rendszer:  egyrészt

tartalmaz  egy  XML-alapú  dokumentumtárat,  a  hozzá  kapcsolódó  lekérdező  és  kereső

szolgáltatásokkal, másrészt tudásalapú komponenseket, valamint egy olyan modellt, amely

képes a dokumentumtár strukturális  elemei és a tudásalapú rendszerek modelljei  közötti

szemantikus kapcsolatok leírására.

Ez az elképzelés több területen rokonságot mutat a World Wide Web Consortium (W3C)

által kidolgozott Szemantikus Web koncepcióval [10], amely az XML formátumot használja

a tartalmak tárolására, és a közös szemantika kialakítása érdekében taxonómiákat, illetve a

kapcsolatokkal  bővített leírására  ontológiákat  javasol,  valamint  magasabb  szintjein

tudásalapú  következtető  mechanizmusokkal  is  rendelkezik.  Az  elképzelt  rendszerben  a

feldolgozott forrás  dokumentumok  strukturális  felépítését  meghatározó  XML  Tartalom

Modellek (XTM) építőelemei (XML címkéi, attribútumai) egy közös szemantikai rendszert

alkotnak,  azaz  az  információbeszerzés  mellett a  tárolási  megoldásában  is  megvalósul  a

különböző tartalomreprezentációk integrációja.  Mindennek az  alapját  a  tárgykörnyezetre

vonatkozó információk jelentik, a szemantikus web koncepcióhoz hasonlóan tárgyterületi

fogalomtárak  formájában.  Az  elvárások  azonban  jóval  túlmutatnak  a  szemantikus  web

lehetőségein: a tudásalapú modellezés, lekérdezések, illetve az ilyen módszerek integrációja

nem szerepelnek a W3C célkitűzései között.

6.2 A hibrid tudástár felépítése

A követelmények elemzése alapján a tudástár magas szintű felépítését a 16. ábra szemlélteti.

A forráskörnyezetből érkező, elemzett XML Tartalom Dokumentumok a Dokumentum-

tárba  kerülnek,  míg  a  tárgykörnyezet  entitásairól  rendelkezésre  álló,  formálisan  leírt,

tulajdonságokkal és relációkkal gazdagított tudás alkotja a Tudásbázist.  A Tudásfuzionáló

Alrendszer harmadik eleme pedig a két komponens közötti szemantikus integrációt biztosító

Koncepcionális Modell.
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6.2.1 Dokumentumtár

A Dokumentumtár alapvető feladata a forrásokból érkező, az elemzők által feldolgozott

tartalmak elhelyezése.  Mivel  az  elemzőrendszer  alapvetően XML dokumentumokat  kezel

(mint  belső formátumot),  ezért  ez  a  komponens egy XML-alapú tárolórendszer,  amely a

dokumentumok  mellett azok  deklarációit  is  tartalmazza.  Kialakítására  számos  megoldás

képzelhető  el  a  hagyományos  relációs  adatbázis-kezelő  rendszerek  XML kiegészítéseitől

kezdve  a  natív  XML  adatbázisokig.  A  konkrét  implementációra  nem  teszek  megkötést,

pusztán a tárolási modelltől és a lekérdező felületétől várok el alapvető szolgáltatásokat.

Mivel az ilyen rendszerek alapvetően a strukturált dokumentumokkal foglalkoznak, így a

tárolási  modelljük is  ennek megfelelő  felépítésű.  Illeszkedve  az  XML dokumentumok fa

struktúrájához a tartalmakat jellemzően ugyanilyen fákba szervezik. Ezt a tárolási modellt

követem én is. A  dokumentumtár  egy olyan strukturált tárolórendszer, amely lehetővé

teszi az XML Tartalom Dokumentumok valamint azok lehetséges felépítését meghatározó

XML  Tartalom  Modellek  fa  szerkezetbe  rendezett tárolását  és  XPath,  illetve  XQuery

nyelveken történő lekérdezését.

A Dokumentumtárban tárolt  tudás  felépítését  alapvetően az  ott elhelyezett tartalmak

deklarációi  határozzák meg.  Az Információbeszerző Alrendszer  ismertetése  során kétféle

ilyen deklarációt különböztettem meg: a metaadatokat leíró, valamint a konkrét elemzett

tartalmakat  tároló  XML  nyelveket.  Az  előbbi  egységes  minden  tartalom  esetében,
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tartalmazza a forrás adatait, az elvégzett elemzéseket, az azok által előállított metaadatokat,

valamint  a  különböző  nézeteket  összekapcsoló  hivatkozáshálózatot.  Az  XML  Tartalom

Modellek köre azonban előzetesen nem definiált : kialakításuk az alkalmazás függvényében

lehetséges. A rendszer XML Schema deklarációk formájában tárolja ezen nyelvek leírását.

Az egyes elemzők ezeket a modelleket használják a bemenetük fogadása és a kimenetük

előállítására, így logikus, hogy a tárolás során is ezeket a deklarációkat használja a rendszer.

A  Schema  deklarációk  önmagukban  is  XML  dokumentumok,  így  ezek  tárolása  teljesen

megegyezik a tartalom dokumentumokéval.

A  rendszer  a  benne  tárolt  XML  dokumentumokat  (XML  tartalmakat  és  Schema

deklarációkat)  –  az  XML  adatbázisok  esetében  szokásos  módon  –  ún.  kollekciókba

szervezi.  Egy  kollekció  tartalmazhat  dokumentumokat  és  további  kollekciókat  azzal  a

megkötéssel,  hogy az így kialakított struktúra egy összefüggő fát kell alkosson. Mivel az

XML dokumentumok maguk is reprezentálhatók egy fa struktúrával, így a Dokumentumtár

teljes tárolási rendszere egyetlen fával reprezentálható.

Az XML dokumentumtárak másik lényeges kérdése a lekérdező nyelv. Az egyik széles

körben használt  lekérdező nyelv  az  XPath  [52],  amely a  W3C által  fejlesztett szabvány,

elterjedt  implementációkkal  rendelkezik.  Mind  a  natív  XML adatbázisok,  mind  az  XML

támogatással  rendelkező  relációs  adatbázis-kezelők  támogatják  az  alkalmazását.  Ez  a

lekérdező nyelv képes kiválasztani a fa tárolási modell csomópontjait, illetve azok halmazát.

Nemcsak a meghatározott kollekciókon belüli dokumentumok kijelölésére alkalmas, hanem

– követve a azok belső fa struktúráját – képes azok belső tartalmi elemeinek lekérdezésére

is. Ily módon egy olyan egységes lekérdezést valósít meg, amely a Dokumentumtár teljes

tárolási  rendszerének  elérésére  képes,  az  abban  tárolt  összes  információs  elemet  képes

kijelölni. Az XPath rövid leírása és alkalmazási példák a [53] tanulmányomban találhatók.

Összefoglalva  tehát,  a  Dokumentumtár  egy  XML-alapú  tárolórendszer,  amelyben

elhelyezhetők és lekérdezhetők az elemzők által használt XML Tartalom Modellek (Schema

deklarációk),  valamint  az  általuk  meghatározott XML  Tartalom  Dokumentumok.

Mindezeket  a  rendszer  egy  fa  struktúrába  rendezi,  amelynek  csomópontjaiban

dokumentumok, illetve ezek halmazai találhatók. Ez a fa tárolási modell koherens az XML

dokumentumok  DOM  fa  reprezentációjával,  így  a  lekérdező  nyelvek  egységes  módon

képesek kollekciók, dokumentumok és azok tartalmi elemeinek elérésére is.
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6.2.2 Koncepcionális modell

A Dokumentumtárban a forráskörnyezetből származó tartalmak különféle elemzők által

előállított nézetei találhatók. Annak érdekében, hogy ezeket a rendszer együtt kezelhesse, a

felhasználásuk során egységes legyen az értelmezésük, szükséges a tartalmak közös fogalmi

alapokra  helyezése.  A  rendszerben  ennek  alapvető  módja  az  elemzők  által  használt

(feldolgozott és előállított) XML Tartalom Modellek fogalomkészletének egységes rendszer

szerinti  leírása.  Mivel  a  tartalmak  formátuma  az  XML,  a  deklarációjuk  pedig  az  XML

Schema szabványt  követi,  így a  közös  fogalmi  készlet  kialakítása  azt  jelenti,  hogy ezek

mögött egy egységes deklarációs rendszer és koncepcionális modellt kell kialakítani.

A  koncepcionális  modell  fő  feladata  a  tárgykörnyezet  egy  részének  leképezése  a

rendszerbe lokális felhasználás céljára. Ez nyilvánvalóan csak az adott alkalmazási terület,

valamint a rendszerrel szemben támasztott követelmények birtokában alakítható ki. Ezek a

külső környezetekből származó fogalmi információk és kapcsolatok az adott konkrét feladat

elemzése,  a  megoldására  készített egyedi  alkalmazás  tervezése  és  megvalósítása  során

határozhatók meg. Ezen a területen a legnagyobb szerepe a tárgykörnyezet entitásait leíró

fogalmi  modelleknek  van.  Szerencsére  ma  már  számos  területen  elérhetők  olyan

fogalomtárak és XML deklarációs rendszerek, amelyek felhasználhatók erre a célra. Ezek

alapját képezhetik az adott alkalmazás számára készített egyedi modellek kialakításának, így

jelentősen leegyszerűsítve a feladatot.

A koncepcionális modell tartalmaz alkalmazásfüggetlen fogalmakat is. Ezek egyrészt az

alkalmazott deklarációs rendszerből (XML Schema) következnek (típusok, elnevezések, stb.),

másrészt egyéb magas szintű fogalomtárak kifejezéseinek átvételére is szükség lehet egy

adott tárgyterületi  modell  kidolgozása  során.  Mindemellett a  koncepcionális  modellnek

tartalmaznia kell a rendszer belső (saját működéséhez kapcsolódó) fogalmainak leírását és

kapcsolatait  is.  Ilyenek például az XML Tartalom Dokumentumok metaadatai (beszerzési

idő, forráscím, stb.), a végrehajtott elemzések azonosítói (pl. entitásfelismerés, tokenizálás,

statisztikai elemzés, stb.), valamint az általuk használt XML jelölők (pl. dátum, mondat és

kifejezéshatárok, webcímek, telefonszámok, stb.). Az alkalmazásfüggetlen részbe tartoznak a

felhasznált technológiák és eszközök (pl. az XML, adatbázis-kezelők, tudásalapú rendszerek,

stb.)  saját  fogalmi  készletei  is.  Mindezekből  összeállítható  a  koncepcionális  modell

alkalmazásfüggetlen része.
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A különböző fogalmi modellek egységes rendszerbe foglalása elengedhetetlen feltétele a

rendszer működésének. Ennek során – az adott alkalmazás igényeinek megfelelően – ki kell

alakítani  a  kellő  részletezettségű  fogalmi  rendszert,  le  kell  írni  a  kapcsolatokat  annak

különböző részei között, fel kell oldani az esetleges konfliktusokat [54]. Ez a terület szakértői

mellett az alkalmazásfejlesztők feladata is az elemzők és az általuk használt általános XML

Tartalom Modellek és más alkalmazásfüggő részek esetében.

A modell kialakításának alapvető fontosságú kérdése a megfelelő részletezettségi szint

meghatározása. Minél részletesebb a koncepcionális modell, annál pontosabban leírhatók a

rendszerben az entitások és kapcsolataik,  a rendszer pontosabban képes megválaszolni a

felkéréseket, ugyanakkor annál nehezebb feladat a modell naprakészen tartása. Ráadásul a

modell változása hatással van az alkalmazott XML Tartalom Modellekre (XTM), és így az

elemző ágensekre is. Ha kevésbé részletes a modell, akkor a rendszer rugalmasabb lesz a

változásokkal  szemben,  kevesebb  elemzőre  és  XTM-re  van  szükség,  ezek  karbantartása

egyszerűbb feladat. Ebben az esetben kevesebb felkérést tud a rendszer a strukturált tartalmi

modelljei  alapján  megválaszolni,  több  információs  igény  csak  a  szabad  szöveges  kereső

segítségével elégíthető ki. A kettő között az adott alkalmazás igényeinek megfelelően lehet

beállítani az egyensúlyt. Ha elvárás, hogy a modell csak ritkán változzon, akkor a hangsúly

a szabad szöveges keresés felé terelődik. Ha a lekérdezhető strukturált tudás minél szélesebb

köre a cél, akkor elvárt a modell, az elemzők és az XTM modellek folyamatos karbantartása,

bővítése.  A koncepcionális  modell  kialakításának részletes vizsgálata túlmutat e dolgozat

keretein, a témával külön publikációkban foglalkoztunk [55].

A koncepcionális modell (a fogalmak és a közöttük levő kapcsolatok) konkrét leírására

számos  megoldás  alkalmazható.  Kutatásaim  során  alapvetően  a  szemantikus  web

rendszereiben is alkalmazott ontológiák és a koncepcionális hálók ilyen célú alkalmazását

vizsgáltam [56].

6.2.3 Tudásalapú komponensek

A  Dokumentumtár  nem  más,  mint  a  forráskörnyezet  tartalmainak  egyfajta  belső

leképezése,  amelyet  a  korábbi  fejezetekben  bemutatott Információbeszerző  Alrendszer

alakított ki a rendszeren belül. Ezt a hasonlatot követve tudásalapú komponensek a tárgy-

környezet leképezését jelentik, feladatuk annak entitásaival és relációival kapcsolatos tudás

tárolása valamilyen belső reprezentációs formátumban.
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Az, hogy milyen tudásreprezentációt választunk a sokféle lehetőség közül, függ a tárgy-

és alkalmazási környezetektől, valamint a rendelkezésre álló megoldásoktól, eszközöktől. A

Dokumentumtárral ellentétben emiatt itt nem lehetséges egy egységes belső reprezentáció

kialakítása. Ettől függetlenül foglalkoznunk kell annak kérdésével, hogy hogyan érhető el a

reprezentált tudás és az ahhoz kapcsolódó funkcióhalmaz, hogyan kapcsolódnak a rendszer

más  komponenseihez  fizikai  és  tartalmi  szinten.  Ezt  a  kérdéskört  a  Bayes-hálók

alkalmazásán keresztül vizsgáltam részletesebben az OTKA projekt keretében (9.1. fejezet).

A  Bayes-hálók  meghatározó  eszközei  a  valószínűségi  tudásbázisok  leírásának,  mivel

világosan  és  tömören  határozzák  meg  a  szemantikát,  integrálják  a  háttértudást  a

megfigyelésekkel,  valamint  képesek valószínűségi  következtetések levezetésére is.  Annak

érdekében, hogy ez a tudásreprezentációs eszköz bekapcsolható legyen az információkeresés

folyamatába a modell által reprezentált tárgyterületi változók kiegészíthetők új (az eredeti

modell  által  nem  kezelt)  információkkal,  pl.  a  változók  és  diszkrét  értékeik  szöveges

elnevezésével,  a  változók  halmazainak  leírásával  stb.  Az  így  létrehozott ún.  annotált

eayes-hálók [57] egy  megfelelően  módosított grafikus  szerkesztő  eszközzel  láthatóvá,

illetve szerkeszthetővé tehetők. Ezek a kiegészítések nem befolyásolják az eszköz alapvető

működését, ugyanakkor hozzájárulhatnak a modell jobb megértéséhez.

Ezen elképzelés mentén valósítható meg a Bayes-háló rendszerbe integrálása is. Lehetővé

téve,  hogy a  szöveges  annotációk mellett,  illetve  helyett a  modell  megfelelő részeit  egy

integrált rendszerben közvetlenül a Dokumentumtár és a Koncepcionális Modell megfelelő

elemeihez  kapcsolhassuk,  a  tudásmodell,  a  fogalmak  és  a  dokumentumok  egységes

rendszerré állnak össze. Ezek a kapcsolatok biztosítják ugyanis, hogy a modell elemeinél

elérhetők  legyenek  az  ahhoz  kapcsolódó  fogalmak  és  elemzett dokumentumok,  és

felhasználhatók mind a Bayes-hálót kezelő eszközök, mind a teljes rendszerben futó kereső

és lekérdező algoritmusok által.

A Bayes-hálók önmagukban is  képesek fogalmi  modellek  leírására,  így a  kapcsolatok

kiépítése a Koncepcionális Modellhez egyértelműen elvégezhető. Az egyes csomópontokban

bevezetett fogalmi annotációk összerendelik azokat  a  hozzájuk tartozó koncepciókkal.  A

tartalmi  integráció  megvalósításához  a  Dokumentumtár  XPath  címzési  módszere

használható  fel.  A  csomópontokhoz  rendelt  tartalmak  XPath  kifejezések  formájában

adhatók meg, amelyek egyértelműen meghatározzák meg a hozzájuk tartozó kollekciókat,

azokon belül az XML Tartalom Dokumentumokat, illetve azok kijelölt strukturális elemeit is.
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Ilyen  modellszintű  integráció  más  tudásreprezentációk  esetében  is  kialakítható,

ugyanakkor nem biztosítható minden esetben. Például egy tanuló rendszer esetében nehéz

lenne egy ilyen megoldás kialakítása. Ezekben az esetekben más integrációs megoldáshoz

kell fordulni.

6.3 A komponensek integrációja

Az előző  fejezetekben  külön-külön  áttekintettem  a  Tudásfuzionáló  Alrendszer  részeit,  a

Dokumentumtárat,  a  tudásalapú  komponenseket  és  a  szemantikai  támogatást  biztosító

Koncepcionális  Modellt.  Ebben  a  fejezetben  részletesebben  kitérek  a  dokumentum-  és

tudásalapú  részek  rendszerszintű  integrációjára,  amely  biztosítja  a  teljes  információ-  és

tudástartalom, valamint funkcionalitás egységes kezelését és elérését.

A  fenti  komponensek  integrációját  az  alábbi  részekre  bontom:  infrastrukturális,

funkcionális, tartalmi és szemantikai. Az első a fizikai kapcsolatfelépítéssel és adatátvitellel

foglalkozik. A funkcionális integráció biztosítja a különböző komponensek szolgáltatásainak

elérését. Végül a tartalmi és a szemantikai integráció az adatok egységes reprezentációját és

értelmezését  hivatott megoldani.  Egy  univerzális  (alkalmazástól  és  implementációs

környezettől független) megoldás kialakításához itt is az ágens technológiához fordultam. A

rendszer komponenseit ún.  interfész ágensek  alkalmazásával kapcsoltam össze, amelyek

képesek  az  adott komponenssel  és  a  rendszerben  levő  többi  ágenssel  is  kommunikálni,

egyfajta tolmácsként közreműködve.

A komponensek felőli  felületük megvalósítási  részletei  a  rendszer  szempontjából  nem

lényegesek,  hiszen azok az  adott komponens implementációs  és  funkcionális  kötöttségei

szerint kerülnek kialakításra. Például a Dokumentumtár esetében ez lehet egy SQL nyelvet

használó adatbázis interfész, vagy egy XQuery lekérdező nyelvet alkalmazó XML:DB felület.

Az interfész ágensek a rendszer többi komponensével ágenskommunikációs nyelveken (lásd

3.2. fejezet) tartják a kapcsolatot.

Egy ágenskommunikációs rendszer képes megvalósítani a funkciók aktiválásához és az

adatok átviteléhez szükséges nyelvet (ACL), üzenettovábbítási mechanizmust (HTTP, IIOP,

SMTP),  menedzsment  és  címtár  szolgáltatásokat  (lásd  3.2.  Ágensek kommunikációja).  A

performatívák  és  interakciós  protokollok  felhasználhatók  a  funkciók  azonosítására  és

meghívásuk  lebonyolítására.  Az  az  adott komponenstől  függ,  hogy  az  interfész  ágens

hogyan képezi le a performatívákat a komponens funkcióira. Egyes performatívák egy-egy

megfeleltetésben állhatnak a  funkciókkal  (pl.  tudás  bevitele  vagy lekérdezése),  míg  más
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esetekben  szükség  lehet  valamilyen  leképező  algoritmus  megvalósítására  az  interfész

ágensben.  Az  is  felmerülhet,  hogy  bizonyos  funkciókhoz  új  performatívák  bevezetése

szükséges a rendszerben, így bővítve annak szolgáltatásait.

A  tartalmi  és  szemantikai  integrációt  a  interfész  ágensek  kommunikációs  nyelvének

tartalmi  meghatározásával  biztosítom.  A tartalomreprezentációt  itt is  az  XML  Tartalom

Modellekre  (XTM,  11.  def.)  támaszkodva  alakítottam  ki,  hiszen  ezek  az  alkalmazási

igényeknek megfelelően definiált struktúrák képezik a Dokumentumtár alapját is. Az XTM

nyelvek közös szemantikáját a Koncepcionális Modell biztosítja, meghatározza az azokban

alkalmazott típusok,  címkék,  attribútumok  értelmezését.  Lehetőségként  felmerül  olyan

interfész ágensek megvalósítása is, amelyek a Koncepcionális Modell és az adott tudásalapú

komponens  saját  fogalmi  modellje  között valamilyen  leképezést  (modelltranszformációt)

valósítanak meg.

Az interfész ágensek segítségével a Tudásfuzionáló Alrendszer egy több-ágens rendszerré

alakul, amelyben a komponensek az ágenseken keresztül a fentebb vázolt kommunikációs

megoldás segítségével állnak egymással kapcsolatban. Ez a megoldás alkalmazható olyan

tudásalapú komponensek esetében, amelyeknél a modellszintű integráció nem valósítható

meg a rendszerrel. Az ilyen komponensek felfoghatók (és felületi szinten megvalósíthatók)

tudásalapú ágensekként, amelyek az ágenskommunikációs rendszerben teszik elérhetővé

funkcióikat és az általuk tárolt tudást.

6.4 Ágensek további alkalmazási lehetőségei a hibrid tudástárban

A Tudásfuzionáló Alrendszerben másféle célokra is alkalmazhatunk intelligens ágenseket.

A Dokumentumtár egy folyamatosan változó, bővülő tárháza a forráskörnyezet felől érkező

tartalmaknak,  sokféle  feladatot  kínál  az  önállóan  működő  ágensek  számára.  Az  ilyen

ágensek folyamatos kapcsolatban állnak a Dokumentumtárral, észlelik annak változásait, és

az onnan érkező „ingerek” alapján önállóan cselekednek.

Például a 9.1. fejezetben leírt DocMan rendszeremben ágensek készítették el és tartották

karban a dokumentumok különféle keresési index adatbázisait, amelyek a szöveges keresők

működését támogatták. De más ágensek figyelhetik a dokumentumok beszerzési idejét, és

önállóan  olyan  felkéréseket  fogalmazhatnak  meg  az  Információbeszerző  Alrendszer

számára,  amely  a  régi  adatok  frissítését  eredményezheti.  Érdekes  és  összetett feladat  a

konzisztencia  problémák  felderítése  és  kezelése.  Lehetőségként  felmerül  olyan  speciális

ágensek tervezése, amelyek igyekeznek felderíteni az ellentmondásokat, és feloldásukra a
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források  megbízhatóságának  osztályozásával,  vagy  újabb  forrástartalmak  beszerzésével

kísérletet  tesznek.  Ezen  feladatok  közös  tulajdonsága,  hogy  önálló  működést  várnak  el,

amely jól illeszkedik az intelligens ágens koncepcióra.

A tudásalapú komponensek integrációját újragondolva az egyszerű protokoll- és tartalom

transzformációt végző interfész ágensek mellett olyanokat is megvalósíthatjuk, amelyek a

Dokumentumtár  tartalmára  építve  igyekeznek  bővíteni  a  kapcsolódó  tudásbázisokat.  Ily

módon a beszerzett információk beépülhetnek a már meglevő tudásbázisokba, bővíthetik,

frissíthetik azok tudását. Bár ez a lépés csábítónak tűnik, de nagyon komoly problémákat vet

fel.  A tudásbázisok konzisztenciája,  illetve a beépített tudás  bizonytalanságának kezelése

további módszerek kidolgozását teszi szükségessé.

6.5 Az integrált tudás- és dokumentumtár (összefoglalás)

A Tudásfuzionáló Alrendszer egy belső információtár, amelynek feladata, hogy a forrás-

környezetből  beszerzett és  elemzett tartalmak,  valamint  a  tárgykörnyezetről  szóló  tudás

tárolásával lehetővé tegye az alkalmazói környezet információs igényeinek kielégítését. Ez a

rendszer alapvetően két részre bontható: a Dokumentumtár a forráskörnyezetből beszerzett

információk tárháza, míg a tudásalapú részek a tárgykörnyezet belső reprezentációját, az

azzal kapcsolatos tényeket tartalmazzák.

Egy konkrét alkalmazás kialakítása során különféle dokumentum- és tudásreprezentációs

megoldások alkalmazására van szükség. Ezek integrációja, egységes kezelése kulcskérdés a

rendszer működése szempontjából. Egy olyan hibrid tudástár kialakítására tettem javaslatot,

amely egységes módon tárolja az Információbeszerző Alrendszerből érkező XML Tartalom

Dokumentumokat,  lehetővé  teszi  tudásalapú  módszerek  alkalmazását  a  tárgy  területtel

kapcsolatos  tudás  reprezentációjára  és  előállítására,  valamint  ezeket  képes  egységes

rendszerbe integrálni.

Az integráció fogalmi, tartalmi és funkcionális szinten valósul meg. A fogalmi integráció

a  Koncepcionális  Modellre  támaszkodik,  és  biztosítja,  hogy  a  rendszerben  tárolt

dokumentumok és tudás egységes szemantikai értelmezést kapjon. A tartalmi integráció a

korábbi  fejezetben  részletesen  ismertetett XML  Tartalom  Modellekre  támaszkodik:

segítségükkel nemcsak a Dokumentumtár, hanem a tudásalapú komponensek belső tartalma

is egyesíthető, ezek a komponensek a tartalom modelleket alkalmazva képesek egymással és

a Dokumentumtárral  is  adatokat  cserélni.  A funkcionális  integráció megvalósítására egy

több-ágens  rendszert  dolgoztam  ki,  amelyben  interfész  ágensek  fedik  el  az  egyes
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rendszerkomponenseket,  az  ágensek  által  használt  nyelv  performatívái  írják  le  a

kommunikáció célját,  és  az üzenetek tartalmi  szintje  a  közös XML Tartalom Modellekre

épül.

Az  intelligens  ágensek  más  szerephez  is  jutnak  a  Tudásfuzionáló  Alrendszer

megvalósításában.  Tulajdonságaik  jól  illeszkednek  a  frissítési,  karbantartási  és

tudáskinyerési feladatok megoldására. A tudásalapú ágensek környezetének részét képezi a

Dokumentumtár,  így  annak  tartalma  és  változásai  alapján  képesek  tudásuk  önálló

módosítására, azaz például az elemzett forrás dokumentumokra támaszkodó tudáskinyerés

megvalósítására, vagy egy régen beszerzett információ frissítési folyamatának elindítására.
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7 Keresés és lekérdezés a tudástárban

Az  eddigi  fejezetekben  bemutattam  az  ágensalapú  információbeszerző  és  szolgáltató

rendszer  felépítését,  valamint  az  információk  beszerzésének,  elemzésének  és  tudástárba

integrálásának folyamatát. Azt is megfogalmaztam, hogy a rendszer alapvető célkitűzése az

alkalmazói környezet felkéréseinek teljesítése. Ebben a fejezetben részletesen foglalkozom

az nnformációlekérdező zlrendszer (nlz) felépítésével és működésével.

Az  ILA  alapvető  feladata  a  kapcsolattartás  a  rendszer  felhasználóival,  felkéréseik

fogadása, értelmezése és kiszolgálása a Tudásfuzionáló Alrendszer (TFA) segítségével. Ennek

sokféle  végrehajtási  módja  (böngészés,  keresés,  lekérdezés)  és  formája  (riportok,  találati

listák, dokumentumok) képzelhető el. A funkcionalitás kialakítása mellett külön hangsúlyt

kell helyezni a felhasználói kapcsolat megvalósításának módjára is. Ahogy a rendszer belső

(tartalmi és funkcionális)  komplexitása növekszik,  nemcsak a várhatóan megválaszolható

felkérések  köre,  hanem  a  felhasználók  kognitív  terhelése  is  jelentős  mértékben  nő

(összetettebb felhasználói felületek, többféle lehetséges felkérés, stb.).

Mindezek miatt az ILA működésének és felépítésének tervezése mellett olyan módszerek

kidolgozását és alkalmazását tűztem ki célul, amelyek ezt a felhasználói terhelést csökkentik,

azaz  a  klasszikus  felhasználói  felületeknél  egyszerűbb,  a  felhasználókhoz  közelebb  álló

működést biztosítanak a rendszer elérésére. Ezen a területen is a mesterséges intelligencia,

az intelligens ágensek és a természetes nyelvfeldolgozás eszközeire támaszkodtam.

7.1 Az Információlekérdező alrendszer (ILA) feladatai

Az ILA hidat képez az alkalmazói környezet és a tudástár között. Teljesíti  az alkalmazói

környezet  felkéréseit  (célvezérelt  működés),  valamint  önállóan is  továbbít  információkat

külső rendszerek felé (adatvezérelt működés). Emellett felületet biztosíthat a Tudásfuzionáló

Alrendszert  (TFA)  egyes  szolgáltatásainak  elérésére,  különös  tekintettel  a  tudásalapú

komponensek  kezelésére.  Végezetül  biztosítania  kell  a  teljes  rendszer  adminisztratív

funkcióinak elérhetőségét is.

A TFA felépítésére tett javaslataim a dokumentum és a tudásalapú rendszerek egységes,

ágensalapú kereteken alapuló fúzióját írták le, ennek megfelelően az ILA egyik pillére is erre

épül. Az ILA komponensei (ágensei) a TFA egyes részeinek elérésére a 6.3. fejezetben leírt

ágenskommunikációs megoldást használják. A híd másik pillére,  az alkalmazói környezet

azonban már nem szükségképpen ennyire  homogén.  Számos  interfész  megvalósítását  és
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protokoll  támogatását megkívánhatja az ILA-tól,  a  grafikus felületen működő ember-gép

felületektől kezdve a HTTP protokoll feletti webszolgáltatásokon át az ágenskommunikációs

rendszerekig.  Az ILA feladatát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az alkalmazói környezet

sokféle interfészét kell a TFA ágenskommunikációs interfészével összekötnie, azaz egyfajta

interfész- és protokolltranszformációs rendszert valósít meg.

Az  ILA  természetesen  saját  funkcionalitással  is  rendelkezik.  Ezen  a  téren  alapvető

feladata  a  felhasználó  felkéréseinek  fogadása  és  elemzése,  valamint  az  eredmények

megfelelő formátumra alakítása és továbbítása a külső rendszerek felé.  Az alrendszernek

támogatnia  kell  a  már  említett működési  módokat  (lekérdezés,  keresés,  böngészés,

riportgenerálás a cél- és adatvezérelt működési modellek szerint), valamint a kívülről elvárt

adat-  és  megjelenítési  formátumokat.  Mindemellett olyan  kiegészítő  funkciókkal  is

rendelkezhet, amelyek segítik a humán felhasználókat a rendszer használatában.

Végezetül  az ILA adminisztratív  és fejlesztői  funkciókat  és felületeket  is  tartalmaz.  A

rendszer  felhasználói  között vannak a  működését  beállító  és  felügyelő adminisztrátorok,

valamint  az  alkalmazói  elvárásokhoz  illeszkedő  rendszert  megvalósító  (koncepcionális

modelleket, XML tartalom típusokat meghatározó, elemzőket készítő) fejlesztők is. Ezekre

dolgozatomban részletesen nem térek ki, de egy konkrét megvalósításnak szükséges részei.

Mindezek alapján az ILA elvi felépítése a következő ábrával szemléltethető.
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A célkitűzések és tulajdonságok alapján az alrendszer feladatai :

• Kapcsolattartás a felhasználókkal (emberi és gépi entitásokkal egyaránt).

• Kereső, böngésző, lekérdező és riportgeneráló funkciók megvalósítása.

• Információs igények, felkérések fogadása, elemzése és kiszolgálása a TFA által.

• Az információk átalakítása kimeneti formátumokra, továbbításuk a felhasználók felé.

• Humán felhasználók támogatása a funkciók használatában.

• Felhasználói felület transzparens biztosítása a TFA tudásalapú komponensei számára.

• Adminisztrációs és fejlesztői felület megvalósítása a teljes rendszer számára.

Az  ILA  tervezése  során  a  legnagyobb  hangsúlyt  az  ember-gép  felhasználói  felületen

keresztül elérhető funkciókra helyeztem az információs igény megfogalmazásától kezdve az

eredmények prezentálásáig, mivel a gyakorlati implementációim egyik kritikus pontja volt,

másrészt ezen a területen volt leginkább szükség új megoldások kialakítására.

7.2 Az információs igény megfogalmazása

Az  információelérés  egyik  alapvető  problémája  az  igényelt  információ  pontos

meghatározása elvárt  tulajdonságaira  és  kapcsolataira  vonatkozó feltételekkel  (1.  def).  A

felkérés  megfogalmazása során igazodni kell  a  rendszer  belső tartalommodelljeihez,  azaz

esetünkben a Koncepcionális Modellhez és a TFA tárolási és lekérdezési sémáihoz.

Ezek előzetes ismerete jellemzően nem várható el a felhasználóktól, ezért a ILÁ-nak aktív

segítséget  kell  nyújtania  az  információs  igény  megfogalmazása  során.  Példaként  egyik

egyszerű  kísérleti  rendszeremet,  a  Főnévi  vonzattárat  tekintve (lásd  9.4.  fejezet),  az  ILA

felületén a főnevek és vonzatok összes, a lekérdezés során elvárt rendszerbeli tulajdonsága

és kapcsolata elérhető kell legyen, azaz egy komplex webes űrlap kitöltésével határozható

meg az információs igény. Ez azonban annyira összetett lekérdező felületet eredményezett,

amelyet a felhasználók már nem tudtak önállóan, hatékonyan használni.

Az információkereső rendszerek a lekérdező felület  komplexitásának csökkentését sok

esetben fontosabb szempontnak tekintik,  mint  az  információs  igény megfogalmazásának

pontosságát.  A  keresőrendszerek  jellemzően  egyszerű,  szabad  szöveges  mezőket

alkalmaznak a keresési feltételek megadására, ahol a keresési mintát szavak felsorolásával

határozhatja  meg a  felhasználó.  Egy részletes  keresési  űrlap  vagy logikai  operátorokkal

bővített összetett keresőkifejezés  nyilvánvalóan  pontosabban  lenne  képes  leírni  az

információs igényt, ugyanakkor egyrészt nehezebben használható, másrészt a kialakítása és
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a  tárolt  információk  adatmodelljében  bekövetkező  változásoknak  megfelelő  átalakítása

komolyabb fejlesztést igényel.

A kísérleti  implementációk során ezt  a  problémát  elsőként  előre  definiált  lekérdezési

profilok alkalmazásával  hidaltam át,  amelyek azonban nagyban csökkentették a rendszer

rugalmasságát,  és  korlátozták  az  alkalmazhatóságát.  Megvizsgáltam  a  szabad  szöveges

keresőfelület olyan kiegészítését is, amely során a tárolt információk modelljére vonatkozó

jelölésekkel  pontosítható az információs igény leírása.  Az annotált  Bayes hálókhoz (lásd

6.2.3. fejezet és [57]) készített keresőfelület egy olyan speciális információlekérdező nyelvet

tartalmazott,  amely  a  szabad  szöveges  mezőben megengedett bizonyos  hivatkozásokat  a

tudásmodell  megfelelő  elemeire  annak  érdekében,  hogy  a  felhasználó  pontosabban

megfogalmazhassa az információs igényét. Szerzőtársaimmal közösen egy olyan megoldást

dolgoztunk  ki,  amely  a  klasszikus  vektortér  alapú  szövegkeresőt  egészítette  ki  a  Bayes

modell  változóira,  az  annotációkra,  a  kiemelt  kulcsszavakra  és  ezekkel  kapcsolatos

relevancia mértékekre vonatkozóan [58]. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a felhasználó

bonyolult űrlapok nélkül, egy egyszerű szövegkereső mezőben pontosan megfogalmazhassa

az információs igényét, ugyanakkor elvárta a felhasználótól a tudásmodell és fogalmainak

pontos ismeretét.

Annak érdekében, hogy a lekérdező felület (az információs igény megfogalmazása) ne

kívánja  meg a  belső  adatmodellre  vonatkozó tudás  előzetes  ismeretét  egy  új  megoldást

dolgoztam ki.  Ebben a  természetes nyelveket és azok számítógépes feldolgozását hívtam

segítségül, így lehetővé válik az egyszerű szöveges beviteli felületet alkalmazása mellett az

információs igény pontos megfogalmazása,  valamint a kidolgozott megoldás támogatja a

felhasználókat abban, hogy igazodhassanak a rendszer belső adat- és tudásmodelljéhez –

annak előzetes ismerete nélkül.

7.2.1 Az információs igény megfogalmazása kontrollált természetes nyelven

A természetes nyelv az emberi kommunikáció és tudásreprezentáció alapvető formája,

számunkra általában egyszerűen használható és  megérthető,  ugyanakkor képes  komplex

információk  reprezentálására  is.  Ennélfogva  az  információs  igény  megfogalmazására  a

humán  felhasználók  szempontjából  nézve  elviekben  tökéletes  eszköz.  Emberek  közötti

kommunikációban  nap,  mint  nap  alkalmazzuk  kérdések  (információs  igények)

megfogalmazására,  ugyanakkor  számítógépes  interfészeken  csak  nagyon  egyszerű

esetekben látunk példákat  az  alkalmazásukra.  Ennek alapvető oka  a  természetes  nyelvű
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mondatok  számítógépes  értelmezésének  megoldatlan  problémáira  vezethető  vissza

(összetettségük,  megértésükhöz  szükséges  háttérismeretek  mennyisége,  idő-  és  térbeli

változatosságuk kezelése, stb.).

Annak  érdekében,  hogy  lehetővé  tegyem  a  természetes  nyelvű  lekérdezéseket,

ugyanakkor elkerüljem az ezzel járó elemzési és értelmezési problémákat, egy  kontrollált

természetes nyelvekre épülő megoldást alakítottam ki. Ennek lényege, hogy az alkalmazók

elvárásaira  és  a  rendszerben  tárolt  információk  tárgykörére  (azaz  az  alkalmazói  és

tárgykörnyezetre) támaszkodva egy olyan speciális lekérdező nyelvet alakítunk ki, amely

természetes nyelvnek tűnik, de valójában mesterséges, kötött szintaxissal és szemantikával

rendelkező  konstrukciókat  tartalmaz.  Ilyen  nyelvek  segítségével  az  információs  igények

komplexitása a felhasználók számára természetes módon kezelhető, és a lekérdezések belső,

végrehajtásra alkalmas reprezentációjának az előállítása is biztosítható.

Ez  a  megoldás  azonban  új  problémákat  vet  fel.  Hogyan  alakítsuk  ki  a  kontrollált

természetes  nyelvet,  hogyan  működik  az  információs  igény  gépi  reprezentációjának

előállítása,  és  hogyan  biztosítható  az,  hogy  a  rendszer  felhasználói  a  kialakított nyelv

szabályainak és szókincsének keretein belül maradva fogalmazzák meg felkéréseiket.

7.2.2 A kontrollált természetes nyelv nyelvtana és szókincse

A kialakított természetes nyelvű beviteli felület egyik kulcskérdése az alkalmazott nyelvtan

és  a  felhasználó  rendelkezésére  álló  szókincs  meghatározása.  Az  információs  igény

definíciójára (1. def.) támaszkodva kijelenthetjük, hogy a kontrollált természetes nyelvnek

olyan konstrukciókkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik az alkalmazói környezet

által elvárt, a tárgykörnyezet entitásaira, azok tulajdonságaira és kapcsolataira vonatkozó

mondatok megfogalmazását.

A nyelv megalkotása során a fő hangsúly a megfelelő kifejezőerőn van, azaz azon, hogy

mennyire tudjuk kifejezni az adott nyelven azt, amit szeretnénk közölni. Searle egyszerű

definíciója szerint „ami elgondolható, az elmondható” [59], azaz részletesebben

14. def.  A  kifejezőerő  annak a valószínűsége,  hoy bármely X jelentés  és S beszélő

esetén ha S közölni szeretné az X jelentést, akkor létezik olyan Eg kifejezés, amely az X

pontos megfelelője az adott nyelven [59].

Ezt a Információlekérdező Alrendszer szóhasználatára lefordítva: az információs igény

leírására  szolgáló  kontrollált  természetes  nyelv  kifejezőereje  meghatározza,  hogy
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mennyiben  képes  a  rendszerben  tárolt  információkra  vonatkozó  lehetséges  felkérések

reprezentálására.  Mérnöki  szemmel nézve a  feladatra  figyelembe vehetjük az  alkalmazói

környezet  elvárásait,  és  a  megvalósított alkalmazás  képességeit  is  a  kifejezőerő

meghatározása során. Az alkalmazók szempontjából nézve a kifejezőerő azt jelenti,  hogy

minden elvárt (az alkalmazás specifikációja által leírt) információs igény megfogalmazható a

segítségével. Az alkalmazás felől tekintve a nyelvnek olyan igények megfogalmazását kell

támogatnia,  amelyek  megválaszolására  a  rendszer  képes  lehet.  Mindezek  alapján  a

kifejezőerőt a következőképpen határoztam meg:

15. def.  Az  Információkereső  Alrendszer  (ILA)  által  fogadott felkérések  kontrollált

természetes  nyelvű  reprezentációjának  kifejezőereje  elégséges,  ha  bármely,  az

alkalmazói környezet által elvárt, és az ILA által megválaszolható felkérésnek (Q) létezik

olyan nyelvi reprezentációja (Eg), amely a Q pontos megfelelője.

Az elégséges  kifejezőerő azt  jelenti,  hogy a  rendszer  olyan igényeket  fogad,  amelyek

kiszolgálására képes, és csak azokat, amelyek az alkalmazói környezet által elvártak, azaz

nem cél a tudástár összes lehetséges lekérdezésének támogatása.  A kifejezőerő  kordában

tartása fontos  elvárás.  Példaként  egy  egyszerű  relációs  adatbázist  tekintve,  amely  SQL

nyelven  kérdezhető  le,  az  alkalmazás  szempontjából  a  kontrollált  természetes  nyelv

kifejezőereje azt fejezi ki, hogy a lehetséges SQL nyelvű lekérdezéseket mennyiben képes

reprezentálni. Intuitívan is érezhetjük, hogy egy összetett szerkezetű adatbázis esetében az

ideális  kifejezőerejű nyelvtan megalkotása  komoly munkát  kíván,  hiszen nagyon sokféle

lekérdezés képzelhető el. Az elégséges kifejezőerő ezt a halmazt az alkalmazói környezet

elvárásainak megfelelően szűkíti, így egyszerűsítve a nyelv megalkotásának feladatát.

A klasszikus (grafikus) felhasználói felületek kialakítása során rendelkezésünkre állnak

olyan technikák, amelyekkel például egy adatbázis-lekérdező rendszer kezelőfelülete szinte

automatikusan  előállítható.  Hasonló  megoldás  kialakítása  előnyös  lenne  a  természetes

nyelvű lekérdezőfelületek létrehozása terén is. Dolgozatomban egy ilyen rendszer alapjaira

teszek javaslatot, a megoldás részletes kimunkálása további kutatásokat kíván.

Az általam kialakított hibrid tudástár rendszerben sokféle adatra támaszkodhatunk az

információs  igény  leírására  szolgáló  kontrollált  természetes  nyelv  megalkotása  során.  A

nyelvtani szabályok meghatározásakor az elsődleges szempont az alkalmazói környezet által

elvárt és a rendszer által kiszolgálni képes információs igények vizsgálata. Az információs
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igény  definíciója  során  meghatároztam,  hogy  az  a  tárgykörnyezet  entitásaira,  azok

tulajdonságaira és kapcsolataira vonatkozik. Ennek megfelelően a nyelvtan kialakítása során

a  feladat  azon  entitások,  tulajdonságok  és  kapcsolatok  meghatározása,  amelyekkel

kapcsolatban  az  alkalmazói  környezet  kéréseket  fogalmazhat  meg.  A  rendszerben  ezt  a

Koncepcionális modell írja le. A modell kapcsolatokat tartalmaz az egyes fogalmak között,

amelyek alapját  képezhetik nyelvtani szerkezetek megadásának, míg fogalmai a szókincs

összeállításához járulnak hozzá. Emellett a Dokumentumtár tartalmából, adatszerkezeteiből

és  lekérdezési  konstrukcióiból,  valamint  a  tudásalapú  komponensekből,  pontosabban  az

azokat  rendszerbe  integráló  ágenskommunikációs  nyelvekből  származtathatók  további

nyelvtani szabályok és szimbólumok – az alkalmazói környezet igényeinek megfelelően.

A  nyelv  kialakítása  során  a  teljes  szókincs  összeállítása  jellemzően  nem  lehetséges.

Nyilvánvalóan  nem  képzelhető  el  olyan  szavak  megadása  a  nyelvtanban,  amelyeket  a

rendszer által futásidőben (a forráskörnyezetből) beszerzett információkból származtatunk.

Másrészt nem is mindig célszerű a teljes szókincs megadása. Például olyan koncepcionális

modellek  esetén,  amelyekben  bizonyos  entitástípusok  példányosított változatainak

elemszáma túlságosan nagy, nem célszerű ezek mindegyikét szimbólumként szerepeltetni a

nyelvben. Ezek a szimbólumok a nyelvtan felhasználása során (futásidőben) nyerik el végső

változatukat.  Példaként  a  Magyar  Főnévi  Vonzattárban  megfogalmazott „Melyik  főnév

rendelkezik @vonzat  vonzattal?” lekérdezést tekintve a @vonzat  karakterlánc egy olyan

szimbólum, amelynek aktuális helyettesítéseit (ban/ben, élőre vonatkozó, stb.) egy adatbázis-

lekérdezéssel határozhatjuk meg.

Összefoglalva  megállapítható,  hogy  az  információs  igény  leírására  szolgáló  nyelv

kialakításához a rendszer jó alapot kínál, de annak létrehozása tárgyterületi és nyelvészeti

szakértelmet kíván, így ennek a folyamatnak a támogatása kívánatos.

7.2.3 A kontrollált természetes nyelv generálása

A nyelv  létrehozásának feladata  hasonlatos  a  szoftverfejlesztés  során felmerülőhöz,  ahol

szintén tárgyterületi és az adott szoftverkörnyezetben jártas szakértőkre is szükség van egy

alkalmazás elkészítéséhez. A modellalapú szoftverfejlesztés jelentős eredményeket ért el a

folyamat  automatizálása  területén,  így  a  megoldást  én  is  hasonlóképpen,  a  modellalapú

nyelvgenerálásban látom. Egy ilyen rendszer megalkotása nyilvánvalóan messze meghaladja

egy  önálló  disszertáció  kereteit,  ezért  a  feladat  egyszerűsítése  érdekében  jelentős

korlátozásokat vezettem be.
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A  nyelvtani  konstrukciók  lehetőségeit  a  gyakorlati  implementációkban  elégségesnek

bizonyult környezetfüggetlen nyelvekre korlátoztam, és az információs igényeket tekintve

csak  a  lekérdezésekre  (bizonyos  típusú  kérdések  megfogalmazására)  koncentráltam.  A

generálási  feladat  további  egyszerűsítése  érdekében  a  modellt  két  részre  bontottam:

alkalmazásfüggetlen nyelvi konstrukciók leírására és alkalmazástól függő adatok tárolására.

Az  alkalmazásfüggetlen  nyelvi  modell  a  lehetséges  kérdéseket  határozza  meg

parametrizálható formában. A szoftverfejlesztés hasonlatával élve ezek a programkód-vázak.

Kialakításuk a kiválasztott természetes nyelvnek megfelelően történik,  leírásuk például a

Backus-Naur  formában  (BNF)  történhet  a  paraméterezett részek  megfelelő  szintaktikai

jelölésével.  A  parametrizálás  feladata  a  modellben  megfogalmazott nyelvtani  szabályok

testreszabása az  alkalmazás  számára.  Ez  a  nyelvtan hiányzó elemeinek (paramétereinek)

megadásával történhet, amelyhez az adatokat az alkalmazásfüggő modellrész szolgáltatja.

Például egy egyszerű tulajdonsággal-rendelkezik reláció lekérdezésére a következő nyelvi

modellrészlet alakítható ki (@ jelöli a paraméterezett részeket, A és B paraméterek) :

S: Melyik @ENT:A @REL:R[tulajdonsággal-rendelkezik(A,B)] @ENT:B ?

Az  alkalmazásfüggő  adatok  forrása  természetes  módon  a  Koncepcionális  modell.  Ez

tartalmazza  a  tárgykörnyezet  entitásainak  és  relációinak  leírását,  a  rendszerben  tárolt

dokumentumok  tartalmi  modelljeinek  részleteit,  valamint  a  tudásalapú  komponensek

elérésére szolgáló ágenskommunikációs nyelvek tartalmi elemeit is. Ez a modell eredetileg

nyelvfüggetlen,  ezért  kiegészítettem  egy  nyelvi  réteggel.  Ez  tartalmazza  a  fogalmak  és

relációk különböző természetes  nyelvű alakját.  A toldalékolással  kapcsolatos  elemzési  és

generálási  problémák  elkerülése  érdekében  tovább  egyszerűsítve  a  feladatot  ebben  a

rétegben  leírható  a  fogalmak  és  relációk  meghatározott nyelvtani  szerkezetekben

(szimbólumként) felvett alakjai is. Az előbbi lekérdezés az alábbi nyelvi alakokat használja:

entitás: főnév
alakok[hu_HU]: { alap:főnév, ... }

entitás: vonzat
alakok[hu_HU]: { alap:vonzat, ..., eszk:vonzattal, ... }

reláció: tulajdonsággal-rendelkezik
alakok[hu_HU]: { ans:rendelkezik, ... }

A nyelvi és koncepcionális modellekre támaszkodva kerülhet sor a generálási algoritmus

megvalósítására.  Az algoritmus a nyelvi modell  szabályait vizsgálja, azt keresi,  hogy egy
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adott szabály  paraméterei  milyen  értékeket  vehetnek  fel  a  Koncepcionális  modellre

támaszkodva. Lényege az alábbi pszeudokóddal szemléltethető:

Ciklus szabály ∈ nyelvi_modell {
  Ciklus paraméter ∈ szabály {
    helyettesítések[paraméter][] += Lekérdezés(modell, paraméter)
  }
  Ciklus készlet ∈ helyettesítések[] {
    szabálypéldányok[szabály][] += Behelyettesítés(szabály, 
készlet)
  }
}
nyelvtan = NyelvtanKészítés(szabálypéldányok[])

Az  algoritmus  először  előállítja  a  paraméterek  lehetséges  értékeit  a  Koncepcionális

Modell  lekérdezésével  (pl.  OWL  ontológia  esetében  SPARQL  lekérdezéssel).  Ezután  a

lehetséges  helyettesítéseket  paraméterek szerint  permutálva szabálypéldányokat  állít  elő.

Ezalatt kerül sor a kényszerek kielégítésére,  azaz a helyettesítések között a szabály által

megfogalmazott kapcsolatok  (azonosságok)  ellenőrzésére.  Az  előbbi  példánál  maradva  a

@REL:R[tulajdonsággal-rendelkezik(A,B)] paraméter  egy  olyan  R  relációt  határoz

meg,  amely  a  mondatban  másutt már  szereplő  A  és  B  entitásokra  vonatkozik.  Azaz  a

kényszer  csak  olyan  szabálypéldányokat  enged  meg,  amelyekben  az  A  és  B  helyére

választott két entitás között ez a reláció adott.

Miután a fenti lépéseket a nyelvtan összes szabályára végrehajtotta, az utolsó lépésben a

szabálypéldányok  összerendezésével  sor  kerül  a  teljes  nyelvtan  kialakítására  és

ellenőrzésére.  Ennek  során  kezelhetők  a  nyelvi  modell  szabályai  közötti  esetleges

hierarchikus kapcsolatok (szimbólum megfeleltetések) és kényszerek is. A generálás további

részletei, mintapéldák és a teljes folyamat áttekintése megtalálható a [60] publikációmban.

7.2.4 A kontrollált nyelvű felhasználói felület

A kontrollált természetes nyelvek alkalmazásának másik nagy kihívása annak biztosítása,

hogy  a  felhasználó  betartsa  azok  korlátozott nyelvtani  szabályait,  és  csak  az  általuk

megengedett szókincsre támaszkodjon.

Egy természetes nyelv otthonossága [61] azt a tulajdonságát fejezi ki, hogy az emberek

számára mennyire könnyen, természetesen és hatékonyan használható közlések (esetemben

lekérdezések) megfogalmazására. Az általam javasolt jelentősen korlátozott nyelvtanok és

szókincsek ezen a területen nem teljesítenek jól. Minél kisebb (alkalmazásspecifikusabb) a

nyelvtan,  annál  rosszabb  a  nyelv  otthonossága.  Ezért  az  információs  igény  bevitelére
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alkalmas  felhasználói  felület  kialakítása  során  segíteni  kell  a  felhasználókat  a  hiányzó

otthonosság pótlása érdekében.

Megoldásként  az  eredetileg  numerikus  billentyűzetekhez  kifejlesztett,  ún.  prediktív

szövegbevitel  alkalmazását  választottam  [62].  Az  eredetileg  (például  mobiltelefonokban)

szótárakra támaszkodó módszert egy nyelvi elemzővel és generátorral egészítettem ki. A

rendszer  a  szabad  szöveges  beviteli  mezőben  a  felhasználó  mondatfogalmazását

folyamatosan elemezve jelzi (akár javítja) a nyelvi hibákat, illetve felkínálja számára azokat

a  folytatási  lehetőségeket,  amelyek  a  kérdés  megfogalmazásának  adott pillanatában  a

kontrollált nyelv szabályai szerint a rendelkezésére állnak.

A  kontrollált  természetes  nyelvre  építő  prediktív  szövegbeviteli  rendszer  főbb

komponenseit és azok kapcsolódását az alábbi ábra szemlélteti.

A  Felhasználói  felület  feladata  a  prediktív  szövegbeviteli  mező  megvalósítása,  amely

folyamatosan figyeli  a felhasználó által begépelt  szöveget,  elküldi azt a Javaslattevő felé,

majd annak szövegjavaslatait megmutatja a felhasználónak. A Javaslattevő a Generátorral

együttműködve  folyamatosan  elemzi  a  beírt  szöveget,  és  előállítja  annak  lehetséges

folytatásait.  Az Elemző feladata a felhasználó által megfogalmazott teljes kérdés elemzési

fájának elkészítése. A Nyelvtan komponens támogatja mind az Elemző, mind a Generátor

feladatát egy alkalmas nyelvtan reprezentációval. Végezetül a Fordító az elemzési fa alapján

elkészíti a természetes nyelvű kérdés belső reprezentációját.
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A prediktív szövegbeviteli rendszer működése két fázisra bontható: az információs igény

megfogalmazásának támogatására,  valamint a  megfogalmazott teljes igény elemzésére és

belső reprezentációra fordítására. A megfogalmazás során a rendszer folyamatosan elemzi a

felhasználó által  beírt  szöveget  és kiegészítéseket generál hozzá (Javaslattevő, Generátor,

Nyelvtan).  A megfogalmazott igény lefordítása  során elkészül  egy elemzési  fa,  majd  ezt

valamilyen belső reprezentációra fordítja le a rendszer (Elemző, Nyelvtan, Fordító). Mindkét

fázisban szükség van ugyanarra a beépített nyelvtanra, ugyanakkor eltérő céllal, azt eltérő

módon alkalmazva.

7.2.5 A kontrollált nyelvtan reprezentációja

A kontrollált beviteli felületet működtető rendszer egyik kulcsa a nyelvtani reprezentáció és

a  hozzá  kapcsolódó  elemző  és  generáló  algoritmusok.  Ezekkel  kapcsolatban  több

követelmény  is  megfogalmazható:  a  közlések  elemzése  mellett támogatniuk  kell

részmondatok elemzését, ezekre támaszkodva lehetséges folytatások (további mondatrészek)

generálását is, valamint ezeket a feladatokat olyan hatékonysággal kell megoldaniuk, amely

lehetővé  teszi  a  felhasználó  szövegbevitelének  valós  idejű  támogatását.  A  kísérleti

implementációkban a nyelvtani reprezentációkra is konkrét megvalósítást dolgoztam ki. A

korábban már említett korlátozásokkal élve környezetfüggetlen nyelvtanokat alkalmaztam,

amelyekre egy ún. rendezett tömörített erdő reprezentációt dolgoztam ki.

A kidolgozott megoldás célja, hogy a generálás számára hatékony, polinomiális idő és tár

komplexitású  nyelvtan  reprezentációt  nyújtson.  A  tömörítés  lényege,  hogy  az  összes

generálható  mondatfát  egyetlen  gráfban  reprezentálom  úgy,  hogy  a  nyelv  minden

szimbóluma pontosan egyszer szerepel benne. A reprezentáció a gráfban meghatározza az

élek sorrendjét annak érdekében, hogy a generálás a felhasználó számára az „egyszerűbbtől

a bonyolultabbakig” sorrendben ajánlja fel a beírt mondatrészletek kiegészítését.

A tömörített erdő reprezentáció a környezetfüggetlen nyelvtanok feldolgozásának ismert

hatékony  módja  [63].  Egy  ilyen  gráf  kétféle  csomópontot  tartalmazhat :  szimbólum  és

szimbólumlista  csomópontot.  A  tömörítést  a  szimbólumcsomópontok  tartalmazzák  oly

módon,  hogy nem csak egy lehetséges  helyettesítésüket  adjuk meg (azaz nem csak egy

lehetséges  helyettesítési  részfájuk  van),  hanem  az  összes  lehetséges  helyettesítést

reprezentáljuk  egyszerre  a  csomópontból  kiinduló  élek  mentén.  Ehhez  a  szimbólumok

reprezentációját ketté bontjuk: a szimbólum csomópontra és az alternatív helyettesítések

szimbólumlista  csomópontjaira.  Egy  szimbólumcsomópontból  kiinduló  irányított élek  a
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szimbólum  alternatív  helyettesítéseire  mutatnak.  A  helyettesítések  szimbólumlisták,

amelyeket szimbólumlista csomópontok reprezentálnak. Az ezekből kiinduló irányított élek

szimbólumokra mutatnak. Ily módon a teljes gráf az élek útvonalain felváltva szimbólum és

szimbólumlista  csomópontokat  tartalmaz,  a  szimbólumcsomópontokból  VAGY  logikai

kapcsolatú, míg a szimbólumlista-csomópontokból ÉS kapcsolatú irányított élek indulnak ki.

A gráfot  az  élek  rendezésének  bevezetésével  módosítottam annak érdekében,  hogy a

generált  kiegészítések  listájában  elsőként  azok  jelenjenek  meg,  amelyek  valamilyen

alkalmazási szempont szerint előbbre valók. Szimbólumlisták esetében a rendezési sorrend a

nyelvtanban megkötött szimbólumsorrenddel egyezik meg. A szimbólum csomópontokból

kiinduló élek sorrendjét az határozza meg, hogy az adott szimbólumhoz tartozó alternatív

helyettesítések milyen sorrendben vannak a nyelvtan helyettesítési szabályaiban.

A 19. ábra mutat egy példát a Magyar Főnévi Vonzattárhoz kidolgozott lekérdező nyelv

szabályaira, és azok reprezentációját a tömörített erdővel. A három nem záró szimbólum (VJ,

VJ1, VJ2) mindegyikének több lehetséges helyettesítése van (belőlük több, VAGY kapcsolatú

él indul ki). A nyelvtani szabály a helyettesítéseket az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig

sorrendben tartalmazza, a csomópontokból kiinduló élek balról jobbra sorrendben vannak. A

gráf reprezentáció a szabályban található helyettesítési sorrendeket, illetve a helyettesítések

szimbólumainak sorrendjét az élek ilyen sorrendbe rendezésével őrzi meg.
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7.2.6 Nyelvi elemzés és generálás

A Javaslattevő komponens  feladata,  hogy a  felhasználó  által  eddig  megadott szimbólum

sorozathoz megkeresse azokat a szimbólumokat, melyek a nyelvtan szerint követhetik az

eddigi  sorozatot.  (Általánosságban  a  generálás  a  szimbólumsorozat  tetszőleges  ponton

történő kiegészítését és módosítását is lehetővé teheti, egyszerűsítésképpen azonban csak a

megadott szimbólumsorozat folytatásának vizsgálatával foglalkoztam.)

A lehetséges következő szimbólumok előállítása egy elemzésből és egy generálásból áll.

Az elemzés elkészíti a felhasználó által eddig megadott záró szimbólumok elemzési fáját,

majd megkeresi  azokat  a  további  mondatfákat,  amelyek ezt  a  fát  új  záró szimbólummal

egészíti ki. Az alkalmazott nyelvtan reprezentációban ez a két lépés egy adatstruktúrában

egyszerre tehető meg. Minderre az alábbi algoritmust dolgoztam ki.

Javaslattevő(nyelvtan, bemeneti_szavak) {
// pl.: Javaslattevő(nyelvtan, “... kötelező”) esetén...
  záró_szimbólumok[] = SzimbólumKererő(nyelvtan, bemeneti_szavak)
  // eredményei csomópontok: ..., csp[kötelező]
  HA Üres(záró_szimbólumok) {
    Visszatérés ElsőZáróSzimbólum(MondatSzimbólum(nyelvtan))
  }
  kiinduló_szimbólum = záró_szimbólumok[utolsó()]
  // eredménye: csp[kötelező]
  következő_szimbólumok[] = 
KövetkezőSzimbólumok(kiinduló_szimbólum)
  // eredménye: csp[VJ2]
  ciklus szimbólum ∈ következő_szimbólumok[] {
    eredmények[] += ElsőZáróSzimbólum(szimbólum)
    // eredménye [“élőre”, “élettelenre”]
  }
  Visszatérés eredmények[]
}

Szövegesen kifejtve:

1. Első lépésként azonosítani kell a felhasználó által megadott záró szimbólumokat a

nyelvtanban (így a gráfban is), majd meg kell határozni azt a szimbólumot, amihez

képest  a  sorozat  folytatását  keressük  (kiinduló  szimbólum).  Nem  üres  bemeneti

sorozat esetén ez az utolsó záró szimbólum. Üres bemeneti szimbólumlista esetén a

nyelvtan mondat szimbólumának első záró szimbólumát adjuk vissza eredményként.

2. Második  lépésként  a  kiinduló  szimbólum lehetséges  következő  szimbólumait  kell

meghatározni.  Ez  a  kiinduló  szimbólumot  tartalmazó  szimbólumlista  következő

gyermekének meghatározását jelenti, illetve annak hiányában a szimbólumlista által

helyettesített szimbólumot követő szimbólumot  kell  meghatározni.  Amennyiben a

kiinduló szimbólum több szimbólumot is helyettesíthet, úgy a kiinduló szimbólumot
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megelőző záró szimbólumo(ka)t figyelembe véve kell választani közülük.

Ez a lépés lényegében a nyelvtani elemzést helyettesíti, kihasználja a nyelvtanra tett

megkötéseket.  A kiinduló szimbólumot és a szomszédos záró szimbólumokat csak

addig elemzi a nyelvtani szabályoknak megfelelően, amíg a helyettesítések közötti

választás nem egyértelmű. Ez csak legrosszabb esetben igényli a teljes elemzési fa

elkészítését, általában annál jelentősen kisebb feladat.

3. Harmadik lépésként a következő szimbólumok mindegyikéhez megkeressük az első

záró szimbólumokat. Az összes így előállított záró szimbólum (kiszűrve a többször

szereplőket)  adja  azt  a  szimbólumlistát,  ami  a  kontrollált  bemeneti  interfészen  a

következő szó kiválasztásához a rendszer felkínál. Ez a generálás végeredménye.

Az  algoritmus  ügyesebbé  tehető  azáltal,  hogy  azon  záró  szimbólumok  esetében,

melyeknek van következő záró szimbólumuk a helyettesített szimbólum listán, megadjuk

azokat is eredményként. Ezáltal egy adott záró szimbólum után kötelezően szereplő záró

szimbólum  már  szerepelni  fog  felhasználónak  felajánlott listában  a  következő  szó

kiválasztása  során  (egy  szó  helyett egy  kifejezést  ajánl  fel  a  rendszer).  A  19.  ábra  VJ2

szimbólumának  gyermekei  mutatnak  erre  példát :  a  vonatkozó  szimbólum  kötelezően

szerepel  az  élőre  és  az  élettelenre  szimbólumok  után,  azaz  a  rendszer  eredményként  a

következő választásokat kínálja majd fel :

[“élőre vonatkozó”, “élettelenre vonatkozó”]

A teljes  mondat  elkészülte  után már  egy  klasszikus  lentről-felfele  vagy fentről-lefele

elemző algoritmussal elvégezhető a teljes mondat elemzési fájának előállítása. Az elemzés

során  ugyanez  a  rendezett tömörített erdő  reprezentáció  alkalmazható  (a  rendezési

információk  figyelmen  kívül  hagyása  mellett).  A  teljes  mondat  elemzésével  elkészített 

elemzési fa lesz az információs igény első rendszeren belüli reprezentációja. Ez önmagában

még  nem  alkalmas  az  igény  kiszolgálására,  egy  következő  lépésben  olyan  belső

reprezentációra kell átalakítani, amely ezt lehetővé teszi.

7.2.7 Az információs igény belső reprezentációjának kialakítása

A kontrollált  természetes nyelven megfogalmazott információs igény belső,  kiszolgálásra

alkalmas  formájának  előállítása  az  elemző  által  előállított nyelvi  reprezentáció  alapján

történik.  A  TFA  egy  hibrid,  több-ágens  rendszert  alkot,  amelyben  egy  egységes
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ágenskommunikációs nyelv biztosítja a kommunikációt, így a feladat az információs igény

leképezése az ágensnyelv tartalmi szintjére.

Fontos szem előtt tartani, hogy a kontrollált (mesterséges) nyelvtan szabályait pontosan

meghatározhatjuk,  beleértve  azok  szemantikáját  is.  Így  lehetőségünk  van  arra,  hogy

kialakítása  során  ne  csak  az  információs  igények  megfogalmazását,  hanem  azok  belső

reprezentációra  történő  fordítását  is  támogassuk.  Egy  megfelelően  kialakított nyelvtan

tartalmazhatja az összes olyan információt is, amely a két reprezentáció közötti fordításhoz

szükséges.

A fordítási folyamat elvi megoldása és a kísérleti implementációk megvalósítása során

ugyanazokat az egyszerűsítéseket alkalmaztam, amelyeket a nyelvtani kialakítását ismertető

fejezetben már bemutattam. A kidolgozott rendszerekben a környezetfüggetlen nyelvtanok

alapvetően elégségesnek bizonyultak, így a korábban ismertetett nyelvtani reprezentációkat

és  az  elemzési  módszerek  kimeneteként  előállított elemzési  fákat  használtam  a  fordítás

során is. Az itt ismertetett módszerek más reprezentációkra, összetettebb nyelvtanokra is

alkalmazhatók lehetnek, ez azonban további vizsgálatokat igényel – és az általam készített

gyakorlati implementációkban nem volt szükséges.

Az  információs  igény  kontrollált  nyelvű  és  belső  reprezentációja  közötti  fordításra

kidolgozott módszer  alapötlete  az,  hogy  a  nyelvtan  szimbólumaiban  olyan  sablonokat

helyeztem el, amelyek a fordítás kimenetének az alapját  képezik.  Ezek a sablonok olyan

változókat tartalmaznak, amelyek egy konkrét mondat elemzési fájának az adott szimbólum

alatti részéből nyerik el értékeiket. A sablonok teszteket is tartalmazhatnak az alattuk levő

részfa felépítésére, az ugyanis a nyelvtantól függően sokféle alakot felvehet, és ettől függően

más-más lehet az adott kimeneti fordítás megkívánt értéke.

A  sablonok  működését  egy  egyszerű  példán  keresztül  mutatom  be,  amely  a  Főnévi

Vonzattár  rendszerére  épül.  A  példa  kedvéért  az  SQL  nyelvet  választottam  kimeneti

formátumként, mivel közismert és könnyen érthető. Az ágens nyelvekben alkalmazott XML

lekérdező konstrukciók előállítása ugyanezen megoldás szerint történik, pusztán szintaktikai

eltérések lesznek, amelyek azonban nagyban rontanák a következő leírás érthetőségét.

Tegyük  fel,  hogy  egy  FONEVEK  nevű  tábla  soraiban  vannak  a  főnevek  adatai,  az

oszlopok nevei  megegyeznek a  vonzatok elnevezésével,  a  cellákban a  vonzatok típusára

vonatkozó értékek találhatók, és a kontrollált nyelv a következő:
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S: Melyik főnév rendelkezik VJ vonzattal?
VJ: VT | MJ VT
MJ: fakultatív | kötelező
VT: ből | től | ért | nek | után | között

A nyelvtan segítségével főnevek vonzataival kapcsolatban (ből, től, stb.) fogalmazhatunk

meg egzisztenciális, illetve típusukra (kötelező vagy fakultatív) vonatkozó kérdéseket.

Példaként tekintsünk az alábbi információs igényt:

Melyik főnév rendelkezik ből vonzattal?

A fenti mondat alapján az alábbi kimenetet várjuk el a fordítótól:

SELECT * FROM FONEVEK WHERE ből IS NOT NULL

A teljes mondatot magába foglaló S szimbólum az alábbi fordítási sablont tartalmazza:

SELECT * FROM FONEVEK WHERE [VJ]

Azaz  az  SQL  kifejezés  WHERE  záradékát  az  adott mondat  fogja  egy  része  (VJ)

meghatározni. Minden más kötött. Az S alatt közvetlenül elhelyezkedő záró szimbólumokat

(„Melyik”,  „főnév”,  stb.)  a  sablon  teljes  egészében  figyelmen  kívül  hagyja,  hiszen  ezek

rögzített értékűek, így fordításuk már előzetes elkészíthető (FROM FONEVEK).

A VJ nem záró szimbólum fordítási sablonja az alatta elhelyezkedő részfa függvényében:

isset(MJ) ? „[VT] = [MJ1]” : „[VT] IS NOT NULL”

Azaz  amennyiben egy mondatban szerepel  MJ (a  „fakultatív”  vagy „kötelező”  szavak

valamelyike),  akkor  a  VT  értékének  azzal  kell  ekvivalensnek  lennie  az  adatbázisban,

ellenkező esetben csak a „nem üres érték” az előírás. Itt látható, hogy a fordítási sablonok

feltételeket fogalmazhatnak meg az alattuk elhelyezkedő részfára. Amennyiben az adott nem

záró szimbólumot reprezentáló csomópont gyerekei között megtalálható egy meghatározott

másik csomópont (a példában az MJ szimbólum), az egyik sablonrészt választjuk („[VT] =

[MJ1]”), ellenkező esetben a másikat.

Végezetül a VT nem záró szimbólum fordítási sablonja:

%1

Azaz a fordítás során az első záró szimbólumot kell behelyettesíteni a VT helyére.
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Ezeket a fordítási sablonokat felhasználva a fentebb megfogalmazott kérdés SQL fordítása

az elemzési fa teljes bejárása során az összes sablon behelyettesítése után állítódik elő:

Melyik főnév rendelkezik ből vonzattal?

1. VT = „ből”

2. VJ = „ből IS NOT NULL”

3. S = „SELECT * FROM FONEVEK WHERE ből IS NOT NULL”

Egy másik példamondatot vizsgálva a fordítási lépések (MJ=„fakultatív” miatt):

Melyik főnév rendelkezik fakultatív ből vonzattal?

1. VT = „ből”

2. VJ = „ből='fakultatív'”

3. S = „SELECT * FROM FONEVEK WHERE ből='fakultatív'”

Az információs  igény  belső  reprezentációra  alakítása  a  kontrollált  nyelvben  rögzített

szabályok szerint történhet. Ez lényegesen egyszerűbb feladat, mint egy természetes nyelvű

kifejezés  klasszikus  fordítási  folyamata.  A  kialakított megoldással  a  nyelvi  elemző  által

felismert  mondatokhoz  egyértelműen  hozzárendelhető  azok  gépi  reprezentációja,  nem

jelentkeznek az értelmezés problémái.

7.2.8 Az információs igény megadása természetes nyelven (összefoglalás)

Az Információlekérdező Alrendszer alapvető feladata a felhasználók által megfogalmazott

információs  igények  fogadása  és  kiszolgálása.  Egy  összetett belső  adatábrázolással  és

funkcionalitással rendelkező rendszer esetében különösen fontos az, hogy ez a komplexitás

ne akadályozza a felhasználói felületük használatát. Ennek érdekében a természetes nyelvek

alkalmazásához  fordultam,  kihasználva  azt,  hogy  a  funkcionális  és  adatkomplexitást  az

emberi felhasználókhoz közelálló módon képesek leírni. Annak érdekében, hogy mindezen

előnyök  mellett biztosítsam  a  megfelelő  számítógépes  feldolgozhatóságukat  és

értelmezhetőségüket, kontrollált természetes nyelvek alkalmazása mellett döntöttem.

A kidolgozott módszert több kísérleti  implementációban is teszteltem (lásd  9.4 és  9.6

fejezetek). Tapasztalataim szerint egyszerű, környezetfüggetlen nyelvtanok alkalmazása is

megfelelőnek bizonyult. Hallgatóim segítségével az Android operációs rendszer környezete

által  szolgáltatott Google  Voice  API-ra  támaszkodó  hangalapú  kommunikációt  is

megvalósítottunk kísérleti jelleggel.
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7.3 Az információs igény kiszolgálásának ágensalapú működése

Az  eddigiekben  ismertettem  az  információs  igény  megfogalmazásának  és  a  belső

reprezentáció  előállításának  lépéseit  a  természetes  nyelvű  felhasználói  felület  részletes

bemutatásán keresztül. Természetesen az Információlekérdező Alrendszer (ILA) nem csak

humán felhasználókkal  áll  kapcsolatban,  más felületek is  szükségesek lehetnek,  amelyek

eltérő  bemeneti  reprezentációt  használnak.  A  következőkben  az  intelligens  ágens

módszertan alkalmazásával általánosabban fogalmazom meg a ILA felépítését és működését.

7.3.1 Az Információlekérdező Alrendszer menedzser ágensei

Az információs igény kiszolgálása a Tudásfuzionáló Alrendszer segítségével történik. A

fejezet  elején  bemutatottak  szerint  az  ILA  sokféleképpen  használható:  támogatja  a

lekérdezéseket, a böngészést és a keresést, valamint elképzelhetők riportgeneráló funkciói is.

Ezek mind-mind másféle működést kívánnak meg. A TFA ágensei képesek az általuk tárolt

tartalmak kiadására, ugyanakkor nem feladatuk az ILÁ-tól elvárt különféle működési módok

megvalósítása. Erre a célra ún. menedzser ágenseket alkalmazok (20. ábra).

Sokféle menedzser ágens valósítható meg a rendszertől elvárt működési módok szerint.

Lehetnek  Lekérdező,  Kereső,  Böngésző  és  Riportgeneráló  Ágensek,  amelyek  mind-mind

egyedi  módon képesek kiszolgálni  a felhasználói  igényeket,  belsejükben eltérő működési

mechanizmusokkal  és  ütemezéssel  rendelkezhetnek,  amelyek  részletes  bemutatására

dolgozatomban  nem  térek  ki.  Közös  jellemzőjük,  hogy  az  információs  igényt  egységes
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formában  fogadják  (ágenskommunikációs  nyelven),  és  az  TFA  felől  érkező  tartalmakat

szintén egységes formában továbbítják a külső interfészek felé.

Az  ILA és  a  TFA ágensei  egy  több-ágens  rendszert  alkotnak.  Az  ágensek  egymással

kommunikálva oldják meg feladataikat. Az ILA ágensei fogadják, elemzik és továbbítják az

információs igényeket az azok kiszolgálására képes TFA ágensek felé, amelyek válaszként

visszaadják a keresett információkat, amelyeket az ILA ágensei összesítenek és továbbítanak

a külső rendszerek felé. Ennek az ágensrendszernek a működésére ugyanazt a vállalkozási

hálók  protokollt  alkalmazom,  amelyet  a  forráskörnyezetben  dolgozó  Információbeszerző

Alrendszer ágenseinél már ismertettem.

A  menedzserek  szerepkörét  az  ILA  (lekérdező,  böngésző,  kereső  és  riportgeneráló

funkcióit megvalósító) ágensei veszik fel. Feladatuk a beérkező információs igény elemzése,

felkérések megfogalmazása a TFA ágensei számára, a jelentkezők értékelése, a kiválasztott

TFA  ágensek  felkérése  az  információs  igény  kiszolgálására,  végül  a  beérkező  válaszok

értékelése és a kimeneti (egységesített) válasz előállítása. Az információs igény elemzése,

részekre  bontása,  TFA  ágensek  kiválasztása,  valamint  a  kapott válaszok  összeolvasztási

módja az egyedi működési módjuktól függően alakítható ki.

A  TFA  ágensei  a  vállalkozók,  akik  az  ILA  ágensei  által  megfogalmazott feladatokra

jelentkezhetnek,  illetve  teljesítik  az  elnyert  felkéréseket  a  kapott információs  igényre

illeszkedő  tartalmakat  előállításával.  A  különböző  TFA  ágensek  (Dokumentumtár,

tudásbázisú komponensek)  a  feldolgozott információs igényt  megvizsgálva megállapítják,

hogy képesek-e a kért információ előállítására, és ezt jelzik a menedzser ágensek felé. Az

információs igény kiszolgálására alkalmas TFA ágensek kiválasztása az adott ILA menedzser

működésétől  és  a  TFA  ágensekről  rendelkezésére  álló  információkról  (pontosság,

megbízhatóság, stb.)  függően történhet.  Az eltérő működésű ágensek más-más minőségű

eredményt  szállíthatnak,  hiszen  például  egy  tudásbázis  ágenstől  pontosabb  eredményt

várunk (amennyiben válaszolni tud a kérésre), mint egy relevanciaalapú szövegkeresőtől.

Amennyiben  az  ágensek  maguk  is  rendelkeznek  az  igényelt  információkra  vonatkozó

megbízhatósági  mértékkel  (például  egy  valószínűségi  következtető  rendszer  előállíthat

ilyet), akkor ez az információ is hozzájárulhat a megfelelő TFA forrás kiválasztásához.

Egyszerű példaként említhetők az OTKA projektemben elkészült DocMan rendszer (9.1

fejezet)  kereső  ágensei.  Ezek  alapvetően  az  általuk  alkalmazott keresési  technikában

különböztek. Az eltérő (kontrollált és teljes szótárra épülő) index adatbázisok, valamint az
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általános  és  kontextussal  kiegészített kereső  algoritmusok  többféle  kereső  TFA  ágens

megvalósítását  tették  lehetővé.  Az  egyes  keresők  eltérő  pontossággal  és  visszaadással

rendelkeztek,  amely  alapot  teremtett az  értékelésükre.  Másrészt  egy  közös  relevancia

kalkulációval az általuk szolgáltatott eredmények közvetlenül is összehasonlíthatók voltak.

Egy központi  kereső menedzser  ágens  a  megfelelő  sorrendben  kérte  fel  az  ágenseket  a

keresés elvégzésére: a gyengébb minőségű találatokat szolgáltató keresők felkérésére csak

abban az esetben volt szükség, amikor a pontosabb keresők nem szolgáltattak eredményt.

Emellett a  közös  relevancia  mérték  a  különböző  kereső  ágensek  eredményeinek

összeolvasztására és rangsorolására is lehetőséget teremtett.

Miután az ILA menedzser ágensei kiválasztották a megfelelő TFA vállalkozó ágenseket,

azok  előállítják  az  információs  igényre  adott válaszaikat.  A  rendszer  alapvető  adat-  és

tudásábrázolási megoldásának megfelelően ezek XML Tartalom Dokumentumok lesznek. A

TFA ágensek ezeket a kommunikációs nyelvük tartalmi szintén becsomagolva küldik el a

felkérést  megfogalmazó  ILA  ágens  számára.  Az  ILA  ágensei  működési  módjuknak

megfelelően összeállítják az információs igényre adandó válasz teljes XML reprezentációját,

majd azt továbbítják a külső (felhasználói, illetve rendszer-) interfészek felé.

7.3.2 Interfész ágensek

Az Információlekérdező Alrendszer (ILA) feladatai között szerepel, hogy különböző külső

felületen  keresztül  kell  lehetővé  tennie  az  információs  igények  kiszolgálását.  Eddig

alapvetően  az  ember-gép  felhasználói  felületre  koncentráltam,  de  más  jellegű  külső

kommunikáció  (programozói  felület)  kialakítása  is  szükséges  lehet.  Fontos  feladat  azt

megoldani, hogy a különféle külső interfészeket a rendszeren belül egységesen kezelhessük.

Ezt ún.  interfész ágensek alkalmazásával valósítottam meg. Alapvető feladatuk, hogy

belső ágenskommunikációs felületükön egységessé váljon az összes külső felület kezelése.

Feladatuk egyrészt az általuk kezelt interfészen érkező információs igényeket lefordítása a

rendszer  által  használt  egységes  reprezentációra,  majd  továbbítása  a  belső  ágensalapú

kommunikációs rendszerben a megfelelő menedzser ágensek felé. Az információs igények

természetes nyelvű megfogalmazását tárgyaló alfejezetek tulajdonképpen egyfajta interfész

ágens belső működését részletezték: a kontrollált természetes nyelvű ember-gép interfész

ágensekét. Az interfész ágens komponens ennek általánosítását jelenti  más felületekre és

protokollokra.  Az  interfész  ágensek  másik  feladata  a  menedzser  ágensek  felől  érkező

tartalmak  transzformálása  az  elvárt  kimeneti  formátumra.  Ennek  során  az  adott külső
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interfésznek  megfelelő  adatformátumra  kell  alakítaniuk  a  rendszer  válaszát.  Mindkét

feladatuk megvalósítása során be kell tartaniuk a külső interfész protokoll előírásait is, azaz

képesnek kell lenniük kommunikálni külső rendszerekkel.

Mivel a rendszer alapvető dokumentum formátuma XML-alapú, így a transzformációs

feladatok  megoldására  jól  alkalmazható  az  XSL  transzformációs  rendszer.  Az  interfész

ágensek tervezése során – ismerve a külső és a belső tartalom formátumokat – kialakíthatók

a  szükséges  transzformációs  szabályok.  Egy-egy  interfész  ágens  olyan  szabálykészlettel

dolgozik,  amely  képes  az  XML Tartalom Modelleknek  (XTM) megfelelő  struktúrákat  az

előírt  kimeneti  tartalom formátumra alakítani.  Pl.  egy webrendszer esetében az interfész

ágens  a  tartalmakat  XML  formátumról  HTML  formára  alakítja  át  egy  megfelelő  XSL

stíluslapgyűjtemény segítségével, majd megjeleníti azt a kimeneten.

Az interfész ágensek további megvalósítási részleteire dolgozatomban nem térek ki, mivel

részletes  megvalósításuk  alapvetően  az  alkalmazott külső  adatformátumoktól  és

protokolloktól függ.

7.3.3 Kontextusmodellező ágens

Az igényelt információ pontos leírása nemcsak a TFA felépítésétől és tartalmától, hanem

az alkalmazói környezet tulajdonságaitól és aktuális állapotától is függ. A felhasználók az

igényeiket  valamilyen  konkrét  alkalmazás  részeként  fogalmazzák  meg.  Ez  a  rendszer

számára nem feltétlenül ismert, ugyanakkor segítheti az információs igény megértését.

93

21. ábra Az interfész ágensek összekötik a rendszert az alkalmazási környezettel



7. Keresés és lekérdezés a tudástárban

Az  információs  igény  és  a  rendszer  által  szállított válasz  definíció  szerint  a

tárgykörnyezet entitásaira, tulajdonságaikra és kapcsolataikra vonatkozik. Ezek rendszeren

belüli leképezésére szolgál a Koncepcionális Modell (6.2.2. fejezet).  Ennek megfelelően az

információs  igényhez  kapcsolódó  további  információk  leírására  is  a  modell  elemeit

használom. Figyelembe véve, hogy a rendszeren belül az XML Tartalom Modellek (XTM)

írják le az igényeket és a válaszokat, a következő meghatározás adható:

16. def.  Az  információs  igények,  illetve  az  arra  adott válaszok  kontextusa  a

Koncepcionális  Modell  azon részhalmaza,  amely az igények (illetve a válaszok) belső

reprezentációja által hivatkozott fogalmakat tartalmazza.

A kontextus a  Koncepcionális  Modell  relációi  mentén természetesen tovább bővíthető

(magasabb szintű) fogalmakkal. Emellett a felhasználó kéréseit és az azokra adott válaszokat

az idő folyamán megfigyelve a kontextus folyamatosan frissíthető, bővíthető. Ily módon a

kontextus egy olyan modellt jelent, amely az adott felhasználó „érdeklődési területét” írja le

a Koncepcionális Modell fogalmainak felhasználásával. Ennek megfelelően:

17. def.  A  felhasználói  modell  a  felhasználói  korábbi  felkéréseinek  és  az  azokra

adott válaszok kontextusainak uniója.

A  felhasználók  információs  igényeinek  jobb  megértése  érdekében  tehát  az  ILA

felhasználói  modelleket  építhet  és  tarthat  karban.  Ez  a  kontextusmodellező  ágens

feladata.  Az  ágens  környezetének  részét  képezik  a  külső  felhasználók,  felkéréseik  és  az

azokra adott válaszok megfigyelésével állapotukról egy belső modellt készít.

A kontextusmodellező ágens feladata tehát olyan modellek kialakítása és karbantartása,

amelyek  az  egyes  felhasználók  által  hivatkozott Koncepcionális  Modell  fogalmakat

tartalmazzák.  Ezek  a  modellek  felhasználhatók  a  felhasználók  aktuális  felkéréseinek

pontosítására. Ennek egyik legegyszerűbb módja az ún. keresőkifejezés kiegészítés [55].

Ennek során a menedzser ágens értékeli a kereső ágensek által előállított válaszokat, és az

eredmény függvényében pontosíthatja a felhasználó felkérését a kontextusmodellező ágens

segítségével. Túl sok találat esetén a felhasználói modell fogalmaival kiegészítve a felkérést

csökkentheti  a  találatok  számát,  míg  kevés  releváns  eredmény  esetén  a  modellre

támaszkodva szélesíthető a keresett dokumentumok köre.
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A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy a felhasználó modellezés nem csak a tartalmi

szintekre  terjedhet  ki.  Lehetőség  van  a  külső  felhasználók  kommunikációs  és  tartalom

formátumokra vonatkozó preferenciáinak tárolására is, így az interfész ágensek működése is

befolyásolható a felhasználók modelljei által.

7.3.4 Az információelérés ágensalapú megvalósítása (összefoglalás)

Az információs igények kiszolgálására egy több-ágens rendszert alakítottam ki, amely az

ILA  interfész,  menedzser  és  kontextusmodellező,  a  TFA  tudásalapú  és  dokumentumtár

ágenseiből, valamint az ezek mögött meghúzódó Koncepcionális Modellből épül fel. Az ILA

főbb  funkcióit  (böngészés,  lekérdezés,  keresés  és  riportgenerálás)  menedzser  ágensek

valósítják meg, amelyek a TFA vállalkozó ágenseire támaszkodnak a felkérések teljesítése

során. A menedzserek és vállalkozók működését a vállalkozási hálók protokoll  határozza

meg. Az interfész ágensek feladata egyrészt a külső igények feldolgozása és egységes belső

reprezentációra  alakítása,  másrészt  a  menedzser  ágensek  által  előállított válasz

transzformálása az alkalmazói  környezet  által  elvárt  külső reprezentációra.  A kontextus-

modellező ágens elemzi az egyes külső felhasználók kéréseit és az azokra adott válaszokat,

és az ezekben található fogalmakból felépít egy felhasználói modellt. Ez a modell segíthet

pontosítani a felhasználók későbbi kéréseit.

Az  ágensrendszer  tartalmi

szinten  alapvetően  az  XML

technológia  elemeire  támaszkodik

az információs igény és a tartalmak

reprezentációja,  valamint  ezek

átalakítása  során.  Ennek

eredményeképpen  egy

tartalomfüggetlen  transzformációs

rendszert  dolgozhattam ki  a  külső

felhasználók  által  elvárt  kimeneti

formátumok  előállítására.  A

transzformáció  az  XSL

Transzformációk  rendszerére  épít.

Az egyes XML Tartalom Modellekhez többféle kimeneti  transzformációs szabálykészletet

rendel.
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8 Az elért eredmények összegzése

A megelőző fejezetekben ismertettem egy ágensalapú információbeszerző és  -szolgáltató

rendszer felépítését és működését. A forrás- és alkalmazói környezetek közötti közvetítőként

működő rendszer alapvetően három részből épül fel :

• Az  nnformációbeszerző  zlrendszer  (nez) ágensei  felkutatják  az  igényelt

információk forrásait, beszerzik és elemzik a forrástartalmakat (5. fejezet).

• A tudásfuzionáló zlrendszer (tfz) egy strukturált dokumentumtárban helyezi el

a  beszerzett tartalmakat,  amit  képes  tudásbázisokkal  összekapcsolni  egy  közös

koncepcionális modellre és ágens architektúrára támaszkodva (6. fejezet).

• Az nnformációlekérdező zlrendszer (nlz) interfész ágensei fogadják és elemzik a

felhasználók információs igényeit, majd a menedzser ágensek előállítják a keresett

információkat a TFA szolgáltatásaira támaszkodva (7. fejezet).

A három alrendszerben az intelligens ágensek sokféle szerepet töltenek be (23. ábra) :

• menedzser  ágensek  irányítják  a  rendszer  különböző  feladatainak  végrehajtását,

úgymint a források felkutatását (5.1. fejezet), az elemzőrendszer működését (5.2.3.),

és a lekérdező, böngésző, kereső és riportgeneráló funkciók megvalósítását (7.3.1.).

• vállalkozó  ágensek jelentkezhetnek  és  megbízást  kaphatnak  részfeladatok

megoldására, például források felkutatására és tartalmak beszerzésére (5.1. fejezet),

elemzésre (5.2.3. fejezet), kontextusmodellezésre (7.3.3. fejezet), stb.

• nnterfész  ágensek teremtenek  kapcsolatot  külső  rendszerekhez  (7.3.2.  fejezet),

felhasználókhoz (5.2.5 és 7.2) és tudásalapú komponensekhez is (6.2.3. fejezet).

• tudásalapú ágensek képezik le a tárgykörnyezet egyes aspektusait a rendszeren

belülre, a beszerzett tartalmakkal bővíthetik, frissíthetik tudásbázisukat (6.4. fejezet).

A rendszer a forráskörnyezetből beszerzett tartalmakat egy speciális, az alkalmazás igényei

szerint bővíthető XML formátumban reprezentálja (5.2.1. fejezet). Ez integrálja az elemzések

eredményeit (5.2.1 és 5.2.2. fejezet), támogatja az alkalmazói környezet által elvárt kimeneti

formátumok  előállítását  (7.3.2.  fejezet),  és  az  ágenskommunikációs  protokoll  tartalmi

szintjén is alkalmazható. A kommunikáció és a komponensek közös fogalmi alapját az egész

rendszert átfogó Koncepcionális Modell (6.2.2. fejezet) teremti meg. A felhasználói felület

kialakítására  egy  kontrollált  természetes  nyelvekre  alapú  módszert  dolgoztam  ki,  és

környezetfüggetlen nyelvtanok alkalmazásával a működését is bemutattam (7.2. fejezet).
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8. Az elért eredmények összegzése

8.1 A megfogalmazott tézisek

1. Téziscsoport: ágensalapú architektúra

Munkám során megállapítottam, hogy az intelligens ágens megközelítésmód, az ágensek

tulajdonságai, valamint a több-ágens rendszerek kommunikációs és kooperációs megoldásai

több szempontból alkalmasak információbeszerző rendszerek felépítésének és működésének

leírására, valamint megvalósítására  (4.1. és 9.1. fejezet, [7] és [31])

1.1 Kidolgoztam egy több-ágens architektúrát és működési módot az Információbeszerző

Alrendszer számára, amelynek feladata információforrások felkutatására és forrástartalmak

beszerzésére. A vállalkozó hálók protokoll alkalmazásával egy menedzser ágens fogadja az

információs  igény  leírását,  majd  forráskereső,  tartalombeszerző  és  -elemző  vállalkozó

ágenseket bíz meg a dekomponált részfeladatok végrehajtásával. (5.1. fejezet, [31], [50], [51],

[55], [64] és [65])

1.2  Kialakítottam egy megoldást  a  tudásalapú  komponensek,  a  Dokumentumtár  és  a

Koncepcionális  Modell  integrációjára.  A  fuzionált  tudástár  az  architekturális  integrációt

interfész ágensek alkalmazásával valósítja meg. Az egységes ágenskommunikációs protokoll

mellett tartalmi szinten a közös koncepcionális modellre és az XML tartalom formátumra

épít. Részletesen a Bayes-hálók integrációját ismertettem. (6.3. és [57])

1.3 Kidolgoztam az Információlekérdező Alrendszer ágensalapú megvalósítását, amelynek

kereső, lekérdező, böngésző és riportgeneráló funkcióit menedzser ágensek valósítják meg a

fuzionált  tudástár  ágenseire  támaszkodva,  míg  az  alkalmazói  környezet  rendszereivel  és

felhasználóival  interfész  ágensek kötik össze és kontextusmodellező ágensek segítenek a

külső felkérések pontosabb értelmezésében. (7.3. fejezet, [57], [58] és [60] )

2. Téziscsoport: elemzőrendszer és strukturált tartalom reprezentáció

Kutatásaim  másik  fő  területe  egy  olyan  univerzális  elemzőrendszer  és  dokumentum

formátum kialakítását célozta, amely képes kiszolgálni a rendszer és az alkalmazók igényeit.

Ezeket a kutatásaimat alapvetően az IKF projekt keretében végeztem. (9.2 fejezet, [7], [65])

2.1 Kidolgoztam egy XML-alapú formátumot, amely egy dokumentumon belül képes a

forrástartalmak és azok különbözőképpen elemzett (különböző struktúrájú)  változatainak

tárolására. Az implementációs eszközöktől független formátum két részből áll : az elemzett

tartalomból (amely az alkalmazás igényei szerint tetszőleges módon kialakítható), valamint

a beszerzési és az elemzési metaadatokból. (5.2.1. fejezet, [7], [55], [65] és [66]) 
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2.2 A dokumentum formátumra alapozva kialakítottam a tartalomelemző-rendszer elvi

működését,  amelyet  modelltranszformátor-hálózatként  határoztam  meg.  A  módszer

dekomponálja a feladatot az ágensalapú megvalósítás számára, valamint lehetőséget teremt

az  elemzés  formális  leírására,  elemzési  hálózatok  tervezésére  és  verifikálására  is.

Kidolgoztam az ágensalapú megvalósítást, és meghatároztam az ágensek programját, amely

kiválasztja a releváns bemeneti tartalomelemeket, előállítja az elemzés eredményét, majd azt

a kívánt kimeneti formába önti. (5.2.2. és 5.2.3., [50], [51], [65], [66], [67] és [68])

2.3  Kidolgoztam  egy  módszert  az  elemzések  által  előállított tartalomváltozatok

összetartozó  részeinek  (attribútumok,  elemek  és  azokon  belüli  szövegrészletek)

összekapcsolására. A kidolgozott megoldás egy XLink hivatkozáshálózat alkalmazásával írja

le  a  strukturált  dokumentumrészek között kapcsolatokat.  Az így kialakított nézethálózat

alapjául szolgálhat magyarázatgeneráló funkciók megvalósításának is. (5.2.2. és [68])

3. Téziscsoport: kontrollált természetes nyelvű felhasználói felület

Munkám harmadik nagyobb része a felhasználói felületek kialakításához kapcsolódik. Ezen

a területen kontrollált természetes nyelvű interfészek kialakításának módszereit dolgoztam

ki, illetve valósítottam meg több gyakorlati alkalmazásban (lásd 9.4, 9.5 és 9.6 fejezetek).

3.1 Kidolgoztam egy kontrollált természetes nyelvű megoldást az alkalmazói környezet

humán  felhasználói  által  megfogalmazott információs  igények  leírására.  Segítségével

lehetővé  válik  egy  könnyen  használható  és  rugalmas  felhasználói  felület  kialakítása.  A

nyelvtani szabályok, a szókincs és a szemantika rögzítésével valósítottam meg a természetes

nyelvű mondatok feldolgozását és átalakítását (lefordítását)  az információs igények belső

reprezentációjára.  (7.2.1. 7.2.2. és 7.2.7., valamint [60] és [69].)

3.2 Meghatároztam az elégséges kifejezőerejű nyelv megalkotásának rendszeren belüli

forrásait.  Kialakítottam  egy  eljárást  környezetfüggetlen  kontrollált  nyelvek  modellalapú

elkészítésére, amely a tárgykörnyezet koncepcionális modelljének nyelvi réteggel történő

kiegészítésére épít. (7.2.3. fejezet, [69] és [70])

3.3 Kidolgoztam a kontrollált nyelvű felhasználói felület működési módját. Bemutattam,

hogy  javaslattevő  funkció  megvalósításával  hogyan  alakítható  ki  egy  prediktív

szövegbeviteli  rendszer,  amely  segíti  a  felhasználókat  a  nyelv  korlátos  szabályainak  és

szókincsének alkalmazásában. Kidolgoztam egy nyelvi elemzésre és javaslattételre alkalmas

reprezentációt,  és  részletesen  bemutattam  az  elemzés  és  javaslattétel  algoritmusának

működését környezetfüggetlen nyelvtanokra.  (7.2.4., 7.2.5. és 7.2.6., valamint [69] és [70].)
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9 Gyakorlati eredmények

A kidolgozott módszereket és algoritmusokat számos gyakorlati rendszerben alkalmaztam.

Implementációk  készültek  a  forráskeresés  és  tartalombeszerzés,  az  XML-alapú

elemzőrendszer,  a  koncepcionális  modellezés,  valamint  a  kontrollált  nyelvű  felhasználói

felület megvalósítására.

Az alábbiakban ismertetem a munkámhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési projekteket.

9.1 OTKA F030763: ágensek és információkeresés (témavezető)

Az OTKA-kutatás alapvető célkitűzése annak vizsgálata és feltárása volt, hogy az intelligens

ágensek hogyan alkalmazhatóak elosztott információs rendszerekben az információkeresés

és  -szolgáltatás,  valamint  az  ember-gép  kapcsolat  területein.  Ez  a  kutatás  alapozta  meg

dolgozatom ágensekkel és információkereséssel kapcsolatos eredményeit.

Az általam összeállított kutatási terv kiterjedt az ágensmódszertanok és az ágensalapú

szoftver  architektúrák  vizsgálatára,  az  ágensek  alkalmazásának  lehetséges  módjaira,

valamint a felhasználómodellezés területére. A projekt során kifejlesztettem egy prototípus-

rendszert  („DocMan”),  amely  dokumentumok  tárolására,  keresésére  és  lekérdezésére

alkalmas,  Letöltő,  Analízis  és  Kereső  Ágenseket  tartalmazott,  és  alapvetően  különféle

statisztikai  módszereket  alkalmazott a  beszerzett dokumentumok elemzésére.  A rendszer

különféle szótárak formájában integrálta a tárgyterületi tudást is, valamint itt jelent meg a

természetes  nyelvű  felhasználói  felület  első,  kezdetleges  változata  is  (a  keresőfelület

egyszerű kiegészítésén keresztül).

A rendszer alapvetően statisztikai elemzőmódszereket tartalmazott. Sokféle módszerrel

kísérleteztem  a  megvalósítása  során.  Lényegében  ezen  tapasztalataim  vezettek  arra  a

felismerésre,  hogy ezen módszerek önmagukban nem képesek kellő minőségű eredmény

(megfelelő  relevancia  és  találati  pontosság)  előállítására,  és  ennek  a  folyományaként

kezdtem el részletesebben foglalkozni a dokumentumelemzés témakörével.

A  rendszert  integráltuk  egy  Bayes-hálón  alapuló  modellező  eszközzel  (SEBANN)  is,

amely  a  dokumentumtárolás  és  a  tudásalapú  komponensek  összekapcsolásának  első

változatát jelentette a már bemutatott fogalmi annotációk segítségével.

100



9. Gyakorlati eredmények

9.2 IKF: Információ és Tudás Tárház projekt (résztvevő)

Kutatásaim  másik  meghatározó  terepe  az  IKF  (Information  and  Knowledge  Fusion  –

Információ és Tudás Tárház) projekt volt, amelyben az információbeszerzés és szolgáltatás

területének  általános,  elvi  kérdéseit,  felépítését  és  működését  vizsgáltuk.  A  projekt  fő

célkitűzése az intelligens tudástárházak analízise, tervezése és kísérleti megvalósítása volt,

melyek lehetővé teszik a fejlett tudás és üzleti információ menedzsmentet. A projekt során a

pénzügyi  szektor  számára  fejlesztettünk  tudásalapú  információkeresési  megoldást.  A

rendszer különböző információforrásokból (webrendszerek, külső és belső adattárházak, stb.)

merít  információt az alkalmazási  környezet  igényeinek megfelelően,  majd ezt  strukturált

formában tárja a felhasználó elé.

Az IKF projektben – kollégáimmal közösen – elért elméleti eredmények alapozták meg az

architektúrával  foglalkozó  fejezet  alapvetéseit :  ott jelentek  meg  a  tárgy-,  forrás-  és

alkalmazói  környezetek  fogalmai,  ezek  főbb  tulajdonságai  és  viszonyai,  valamint  az

információbeszerző  és  -szolgáltató  rendszer  alapjai.  A  projektben  elért  eredményekre

támaszkodva fejlesztettem tovább a DocMan rendszer ágensalapú felépítését és működését.

Az  IKF  projektben  végzett kutatásaim  másik  jelentős  területe  a  dokumentumok

elemzéséhez kapcsolódik. Ennek során a DocMan egyszerű, statisztikai elemzőit egy jóval

összetettebb  rendszerrel  váltottam  fel,  amely  sokféle  elemzési  módszer  együttes

alkalmazását tette lehetővé. A projektben jelent meg az egységes, XML-alapú dokumentum

formátum, valamint a nézetek és azok hálózata, amelyeket alapvetően saját eredménynek

tekintek, és továbbfejlesztett változatukat,  valamint az ágens megközelítésmódon alapuló

megvalósításukat tézisek formájában rögzítettem a dolgozatomban.

Az  elemzőrendszer  többféle  prototípus-implementációja  készült  el  az  IKF  projekthez

kapcsolódó fejlesztések keretében. Ezek közül kiemelkedik az egyik hallgatóm által készített 

Doctopus  rendszer  [50],  amely  a  koncepció  teljes  implementációját  megvalósította.  A

Doctopus  nem ágensalapú  implementáció,  hanem egy moduláris  elemzőrendszer  és  egy

hozzá  kapcsolódó  tervkészítő  és  futtatórendszer,  így  bár  alapelveiben  és

tartalomreprezentációjában hasonlít az általam kidolgozott elemzőrendszerre, más működési

móddal rendelkezik. Disszertációmban továbbfejlesztettem az elemzőrendszer működéséhez

szükséges XML tartalommodelleket, különösen azok nézethálózatának részleteit, emellett a

koncepcionális  modellezéssel  megteremtettem  a  tartalom  modellek  egységes

fogalomrendszerét.
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A harmadik terület, ahol az IKF projekt és doktori munkám kapcsolódik a dokumentum

beszerzés  működése.  Az  IKF  projektben  az  általam  kidolgozott tervek  és  egy  korábbi

implementációm  (DocuHunter)  alapján  egy  új  keresőrendszer  készült  el  (Spyder,  [55]).

Ennek  terveit  és  működését  továbbgondolva  alakítottam  ki  doktori  dolgozatomban  a

vállalkozási hálók protokoll szerint működő több-ágens rendszert.

Az IKF lezárása után több kisebb kutatási projekt indult a tanszéken, amelyek egy-egy

területen  bemutatták  az  elért  eredmények  alkalmazhatóságát,  illetve  további

tapasztalatszerzésre szolgáltak.  Ilyenek például  a TKDOC rendszer,  amely a tudományos

kutatás  támogatására  és  az  elemzők  további  bővítésére  (például  egy  magyar  nyelvű

mondatelemző integrálására) helyezte a hangsúlyt.

9.3 ConceptEditor: a koncepcionális modellező (témavezető)

A projekt célja a Koncepcionális Modell készítésére alkalmas szerkesztőprogram létrehozása

volt. Az egyik hallgatóm közreműködésével készített ConceptEditor újdonsága a kontrollált

nyelvek megalkotásához szükséges nyelvi és adatkapcsolati annotációk beillesztése volt.
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9.4 Főnévlista: a főnévi vonzattár webes felülete (témavezető)

A projekt során a Magyar Főnévi Vonzattár adatbázisához készítettem egy webes felületet,

amely  az  adatok  lekérdezésére  és  különböző  elemzések  futtatására  szolgált  [71].  Az

adatbázis  körülbelül  30 000 magyar  főnév vonzatosságáról  tartalmaz adatokat.  Az egyes

főneveknél  mintegy  harmincféle  vonzat  adatát,  valamint  több  vonzat  esetén  ezek

kapcsolódásait, összefüggéseit is tárolja. A felhasználói felület készítése során a nagyméretű,

komplex adattár lekérdezésének bonyolultságából fakadó problémákkal szembesültem.

A Főnévlista webes rendszerében a klasszikus, űrlapalapú lekérdező felület mellett – a

felmerült felhasználói problémák kezelésére – egy természetes nyelvű felhasználói interfészt

is  megvalósítottam.  Ennek  tervezése  során  foglalkoztam  a  szintaktikai  és  szemantikai

elemzés, valamint a fordítás problémáival, és megoldásként szűkített nyelvtani szabályok és

szókincs alkalmazását választottam.

Ezen első implementáció után a kontrollált természetes nyelvű lekérdező és tudásbeviteli

rendszert több más fejlesztés során is alkalmaztam. A természetes nyelvű webes interfészek

kialakítására PHP nyelven létrehoztam az EasyLingua nevű keretrendszeremet.
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9.5 CVBuilder: kontrollált nyelvű önéletrajz-készítő

A kontrollált  természetes  nyelvű tudásbeviteli  beviteli  módszer (5.2.5 fejezet)  alapjául

szolgáló  megoldást  elsőként  a  Képesség  és  Kompetenciák  Európai  Szótárához  készített 

önéletrajz-készítő alkalmazásában alakítottam ki. A szótár egy olyan többnyelvű tezaurusz,

amely Europass-formátumú önéletrajzok készítéséhez használható fel [72].

A kidolgozott alkalmazásom (CVBuilder) az önéletrajzok készítését támogatta a szótár és

az Europass által javasolt nyelvi szerkezetek helyes alkalmazásával. A rendszer az önéletrajz

egyes részeinek (pl. szociális képességek, nyelvtudás) kitöltését kontrollált nyelvű felületen

keresztül teszi lehetővé, ezáltal segíti a felhasználót a megfelelő kifejezések összeállításában.

Az alábbi két ábra a szótáralapú ajánlóval ellátott szerkesztői felületet, valamint a kontrollált

nyelvű kísérleti szerkesztőt (a technológiát demonstrációló szoftvert) mutatja.
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27. ábra A kontrollált nyelvű önéletrajz-készítő kísérleti felülete
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9.6 CLA: tudásbevitel kontrollált természetes nyelven (témavezető)

A tudásbevitel megvalósításának kérdéseivel a kontrollált nyelvű absztraktok (controlled

language abstract, CLA) készítése kapcsán is foglalkoztam. Ezek természetes nyelvű írások

olyan összefoglalói, amelyek formális gépi (például logikai) reprezentációra alakíthatók át. 

Egy hallgatómmal közösen kialakított rendszer a Zotero webes publikációtárba integrál

egy CLA szerkesztőfelületet [73]. A rögzített szemantikus kivonatok, a Zotero által gyűjtött

metaadatok és  a  szövegek statisztikai  jellemzői  egy tudástárba kerülnek.  A szemantikus

kivonatokat a rendszer Prolog állításokra fordítja le, és egy tudásbázist épít belőlük. 

9.7 R5-COP: ember-gép interfész kialakítása robotokban (résztvevő)

Az R5-COP nemzetközi  projekt3 célkitűzése  skálázható,  újrafelhasználható,  adaptív,  nyílt

szabványokon  alapuló  platform,  eszköz-  és  módszerkészlet  kidolgozása  autonóm,

újrakonfigurálható ROS-alapú robotrendszerek számára. A projekt keretében az ember-gép

interfész  megvalósításának  kérdéseivel  foglalkozom,  azt  vizsgálom,  hogy  a  kontrollált

természetes nyelvű interfészek hogyan járulhatnak hozzá a célkitűzések megvalósításához.

Munkám alapját a 3. téziscsoportban leírt eredményeim, különösen a rugalmas, adaptív

felhasználói  felület  kialakításának lehetősége képezi.  A projekt  modellalapú szemléletére

támaszkodva  a  kontrollált  nyelvek automatikus generálásának kérdésével  is  foglalkozom

[70]. Ehhez a robotok képességei és kapacitásai,  a berendezések gépkönyvei, valamint az

ezekhez készített koncepcionális modellek (ontológiák) szolgáltatják az alapot.

3 http://www.r5-cop.eu
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