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A kutatás előzménye 
 

A hatvanas évek óta a nagyvállalatok egyre inkább támaszkodnak számítógépes 
információs rendszereikre. Kezdetben ezen rendszerek használata nehézkes volt, 
azonban a nyolcvanas évektől ezen támogató rendszerek szerepe fokozatosan 
felértékelődött, ami odáig vezetett, hogy ma már egy kisebb vállalkozás működését 
sem lehetne nélkülük elképzelni. 

Ahhoz, hogy egy vállalat hatékonyan ki tudja elégíteni információszükségleteit, 
nem elégséges a megfelelő informatikai infrastruktúra jelenléte, hanem megfelelő 
vállalati célalkalmazások is szükségesek. Az elmúlt évtizedek során különböző gyártók 
vállalati alkalmazásai jelentek meg, és váltak széles körben elterjedté. Ezek mindegyike 
a saját maga módján kívánt megoldást nyújtani a vállalatok problémáira, melynek 
következménye az lett, hogy főleg a különböző szoftvergyártók termékei nem voltak 
képesek együttműködni [1]. Egy adott vállalat informatikai szükségleteit azonban 
jellemzően több vállalati alkalmazás együttesen tudja kielégíteni. A 
költségoptimalizálás elvét követve, a vállalatok sokszor nem egy adott 
alkalmazásfejlesztő gyártóhoz fordulnak drága egyedi fejlesztésekért, hanem 
kiválasztják azokat az alkalmazásokat, amelyek összessége az ő követelményeiket a 
leghatékonyabban képes kielégíteni. Mivel ezek a rendszerek heterogének, hatékony 
együttműködésükről olyan külön eszközkészletekkel és megközelítésekkel kell 
gondoskodunk, mint a vállalati alkalmazásintegráció (Enterprise Application 
Integration - EAI) [2] vagy az EIS (Enterprise Information System) [3] azaz vállalati 
információintegráció. Az EAI feladata tehát, hogy az izolált alrendszereket – ún. 
szigeteket – optimálisan összekössük, közöttük rendszerszintű kommunikációt 
valósítsunk meg, lehetővé téve így a több alrendszeren átívelő, szervezeten belüli és 
szervezetek közötti üzleti munkafolyamatok végrehajtását. Az EAI megközelítés 
részeként az alkalmazásinterfészeket az EAI keretrendszeréhez szükséges illeszteni. 

A SOA (Service Oriented Architecture) [4] a vállalati alkalmazás és információ 
integráció egy olyan megközelítése, amely esetében az integrálandó alkalmazások 
funkcionalitása szolgáltatásként definiáltak és ezeket a szolgáltatásokat integráljuk 
interfészükön keresztül. Ez esetben a vállalati integráció szolgáltatáskompozíciókkal 
valósul meg. A SOA megközelítés értelmében az integrálandó szolgáltatásoknak csupán 
az interfésze publikus, a belső működése nem, ezért kizárólag az interfészen 
megjelenő objektumokon és metódusokon keresztül tudunk kommunikálni az 
integrálandó alkalmazással. Ez az elv az újrafelhasználhatóságot és a laza csatolást is 
lehetővé teszi. 

Így aztán a SOA az egyik kulcsfontosságú eleme az üzleti objektum, ami 
kommunikációs hordozóként vesz részt az integrációban. Mivel az üzleti objektum 
tulajdonképpen egy entitás az interfészsémában, így az alkalmazásintegráció 
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implementálható a jelentéstartalom alapján. Tehát az alkalmazásintegráció ezen fajtája 
a szemantikusan összeegyeztethető entitások feltérképezését és az egymáshoz 
rendelését is magában foglalja. Ez utóbbi folyamatot nevezzük sémaillesztésnek, 
amely tehát az egymásnak szemantikusan megfeleltethető sémaentitások listájának 
kinyerésére irányul. 

A sémaillesztés [5] problémakörének jobb érthetősége végett egy egyszerű 
sémaillesztési problémát ismertetek, amely bemutatja a sémaillesztés feladatát és az 
abban rejlő nehézségeket. Vegyük azt az igen gyakran előforduló üzleti szcenáriót, 
amikor két különböző sémából nyert, ám azonos valóéletbeli dolgot leíró entitást 
vizsgálunk. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a két entitás attribútumait hogyan lehet 
egymásnak megfeleltetni.  

 

Ábra 1: A sémaillesztés feladata 

Jól látható módon a feladat nem egyszerű egy gépi kiértékelő számára, hiszen a 
két entitás eltérő elnevezési konvenciókat használ, attribútumaik közötti megfeleltetés 
sok esetben nem 1:1 reláció szerint történik. Ráadásul arra sincsen semmiféle 
garancia, hogy a vizsgált entitások a sémagráf azonos szintjén helyezkednek el: 
gyakran előfordul az a helyzet is, hogy az összehasonlított entitások közül az egyik 
tartalmazó sémagráfja mélyebb és több pontot tartalmaz, mint a másik, ekkor a 
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megfeleltetés több szinten kell, hogy történjen. Az algoritmusok feladata, hogy a 
sémagráfokban azonos entitásokat tudjanak találni a csomópontokat összehasonlítva. 
Például, az 1. ábrán látható esetben az összes csomópontot összevetve meg kell 
tudnunk állapítania, hogy az „Address” és az „AddrData” címkéjű sémaentitások 
illeszkednek, hiszen ugyanazt a valóéletbeli entitást írják le. A sémaillesztés feladatának 
komplexitása ráadásul a nagyságrendekből is adódik: kis sémák esetén könnyebb az 
egyező entitások azonosítása, mint a nagyvállalati rendszerek által használt akár több 
ezer entitás között. Fontos tehát, hogy a sémaillesztő algoritmusok nagyméretű, 
heterogén sémák esetében is megbízhatóan nagy pontosság mellett működjenek. 

A tématerület aktív kutatás tárgyát képezi, melynek szakirodalmi eredményeit és 
megoldatlan kihívásait Euzenat és Shvaiko [6] foglalják össze. 

A kutatás motivációja és nyitott kérdései 

Sok algoritmust javasoltak a probléma megoldására, mint például [7-10]. Ezek 
közös jellemzője, hogy bár van közöttük olyan, amelyik kifejezetten jól teljesít, de 
jelenleg az emberi kiértékelő bevonása megkerülhetetlen: az adott szcenárió vállalati 
rendszereit ismerő szakértőknek tevékenyen részt kell vennie a sémaillesztés 
utólagos felülvizsgálatában és a rossz illesztéseket korrigálni szükséges. A korrekció 
jelentős költség és futásidő növekedést von maga után. Másrészről, a jelenlegi 
sémaillesztési algoritmusokat jellemzi, hogy valós körülmények között kiegészítő 
optimalizálás nélkül pontosságuk erős ingadozást mutat. Ezt a jelenséget kísérletileg 
igazoltam. Az algoritmusok jelenleg váltakozó teljesítményének javítása kritikus 
tényező, azok hatékony alkalmazhatósága szempontjából. Ez különösen igaz a 
küldetéskritikus, tranzakció alapú rendszerek esetében, mint amilyenek a banki 
alkalmazások is. 

Az elterjedt kompozit sémaillesztési algoritmusok több (al)sémaillesztőből, azaz 
sémaillesztési komponensből állnak össze [5], amelyek által kimenetként szolgáltatott 
hasonlósági vagy szemantikus érték vektorokat lineárisan kombinálunk egy 
előredefiniált súlyvektor segítségével. Ezek a komponensek jól elkülöníthetőek, 
képesek akár önálló döntésre is. Ezen felül többféle sémaillesztő típust ismerünk. A 
lingvisztikus sémaillesztők szöveges elemek összehasonlítása alapján döntenek, míg a 
strukturális sémaillesztők a sémagráf szerkezeti adottságai alapján. A vokabuláris 
kiértékelők külső szótárak, fogalomgyűjtemények, taxonómiák, ontológiák 
segítségével, szemantikus távolság alapján értékelnek. A példányalapú és a megkötés-
alapú kiértékelők az egyes sémák példányai illetve a sémákban található megkötések 
alapján illesztik a sémákat. A hibrid sémaillesztők egyszerre több szempont alapján 
döntenek, szoros koncepcionális hasonlóságot mutatnak a kompozit sémaillesztőkkel. 
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A hasonlósági vagy szemantikus érték egy normalizált érték, amely kifejezi, 
hogy a két entitás mekkora valószínűséggel írja le ugyanazt a valóséletbeli entitást, 
azaz mennyire hasonlítanak. Ezen értékből kiindulva egy másik lépésben határozzuk 
meg, hogy egy entitáspár szemantikus értékük alapján valójában összetartozik-e, 
avagy sem. Ezután a legelterjedtebben használt megközelítés szerint az 
entitáspárokra vonatkozó szemantikus érték sémaillesztési küszöbértékkel történő 
összehasonlítása után kapjuk az illesztett – tehát a kiértékelés szerinti szemantikusan 
összetartozó – entitáspárok listáját. 

A súlyok és a küszöbérték képezik az optimalizálandó sémaillesztési 
paraméterek halmazát, a paraméterteret. Habár a szakirodalomban a súlyozás 
fontosságára kitérnek és általában minden eljáráshoz javasolnak egy általános 
optimális súlyvektort vagy súlyérték tartományokat [6, 8], azonban ez nem elégséges 
az optimális működés biztosításának szempontjából. Vizsgálataim szerint ugyanis egy 
ilyen jellegű, közelítőleg fix paraméterezésű algoritmus váltakozóan teljesít különböző 
tesztkörnyezetekben, tudniillik az algoritmusok optimális futtatását biztosító 
paraméterhalmaz tesztesetről tesztesetre, előre nem kalkulálható módon, jelentősen 
változhat. Ezt figyelembe véve szükséges egy olyan módszertan kidolgozása, amely az 
algoritmusok futtatás előtti paraméteroptimalizációját lehetővé teszi. 

Létezzen bármilyen optimális paraméterhalmaz, bizonyos algoritmusok jóval 
gyengébben teljesítenek társaiknál. Tehát a teljesítményjavítás másik lehetősége 
magukban az algoritmuskomponensek működési hatékonyságában keresendő. Ahhoz 
azonban, hogy az algoritmusok komponenseit vizsgálhassuk, az algoritmusokat 
először komponenseikre kell bontanunk, majd a különböző sémákra futtatva objektív 
metrikák alapján jellemezni szükséges a performanciájukat. Ez a megfigyelés 
inspirálta a komparatív komponensanalízis kidolgozását. 

A szükséges optimalizálási eljárások kidolgozásakor empirikus úton 
azonosítottam azt az optimalizált sémaillesztési eljárásokat is jellemző problémát, 
hogy az entitáspárok egy szignifikáns méretű részhalmazának szemantikus értékei 
közel esnek a küszöbértékhez, és esetleg a lineáris szeparáció sem kivitelezhető a 
bemeneti paramétertérben. Ez a jelenség torzulást okozhat a 
teljesítménykiértékelésben, mivel a kiértékeléshez használt pontossági mértékek 
(precízió, felidézés és f-mérték) nem mérlegelik a tévesztés mértéket és egyformán 
büntetik azt az esetet, amikor a tévedés a küszöbérték közelében következett be (kis 
hiba) és azt az esetet, amikor a tévedés messze a küszöbértéktől történik (nagy hiba). 
Holott az emberi szakértők tudnának mérlegelni annak függvényében, hogy az 
algoritmusok milyen konfidencia szint mellett klasszifikálták az entitáspárokat. Más 
megközelítésben a besorolás konfidenciájának rejtettségével a szakértőket fontos 
tájékozódási ponttól fosztjuk meg, amellett hogy a kapott pontossági értékek ilyen 
durva granularitású kiértékelés mellett esetleg torzíthatnak. Ennek fényében tehát 
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szükséges van olyan eljárások kidolgozására, amelyek csökkentik a konstans 
küszöbérték használatából adódó torzításokat. A teljesítménykiértékelés működési 
elvének változtatása miatt a pontossági mutatókban szintén – legalább részlegesen – 
érvényesíteni szükséges a klasszifikáció konfidenciáját. Magára az azonosított 
problémára „a küszöbérték elvágólagossága” kifejezéssel fogok hivatkozni. 

Bár jelenleg több sémaillesztési eljárás létezik, amelyek különböző megközelítést 
tükröznek, továbbá néhányuk – optimális paraméterválasztás esetén – alkalmas 
megfelelő pontossággal végrehajtani a sémaillesztést, azonban ezen algoritmusok 
köre még korán sem teljes, hiszen azok teljesítménye egyes tesztesetek esetében 
jelentősen elmarad a maximálistól. A lingvisztikus (szövegalapú) kiértékelők 
módszercsoportjában lenne helye az irodalomban fellelhetőnél szofisztikáltabb 
módszerek alkalmazásának.  A strukturális kiértékelők esetében pedig egy, az 
irodalomban fellelhető működési elvektől eltérő és hatékonyabb módszer kidolgozása 
volt a motivációm. 

A kapcsolt fogalomhalmaz az entitások körülírására használatos 
kifejezésgyűjtemény, amelyik szinonimák mellett taxonómiailag közelálló 
kifejezésekkel segíti az entitás könnyebb szemantikus behatárolását. Másrészt az 
ígéretes eredményeket produkáló kapcsolt fogalomhalmaz fokozottabb bevonásával 
lehetne javítani a teljesítményen, amely egyben szükségessé teszi a szöveg alapú 
hasonlóságmetrikák vizsgálatát, értelmezését és továbbfejlesztését. Tehát szintén az új 
sémaillesztési eljárás részeként szükséges a kapcsolt fogalomhalmaz alapú hasonlóság 
szerepének újrapozicionálása, amely idáig nagyon korlátozottan volt fellelhető az 
irodalomban. Az NTA sémaillesztési eljárással [9] kapcsolatos korai kísérleteim 
ugyanis rámutattak, hogy a kapcsolt fogalomhalmazon alapuló vokabuláris 
sémaillesztési technikák pontosságukat tekintve kiemelkedőek, ráadásul a jelenleg 
rendelkezésre álló módszerekben van még továbbfejlesztési lehetőség. Tekintve, hogy 
a sémadefiníciókban a kapcsolt fogalomhalmaz ritkán áll rendelkezésre, szintén 
nyitott probléma egy olyan folyamat kidolgozása, amely alkalmas például 
sémadefiníciókban fellelhető entitásleírásokból entitásokhoz tartozó kapcsolt 
fogalomhalmazt előállítására. 

A kutatás célkitűzése 
 

Figyelembe véve a fentieket, kutatásom célkitűzéseit a következőekben leírtak 
szerint határoztam meg. A jelenlegi sémaillesztési eljárások pontosságát javítani 
kívánom. Ehhez először olyan sémaillesztési algoritmusoptimalizáló eljárások 
kidolgozását tűztem ki célul, amelyek alkalmasak tetszőlegesen választott 
sémaillesztési algoritmus paramétereinek tetszőleges tesztesetre történő 
optimalizálására. Az optimalizálási módszerek akkor alkalmazhatóak a gyakorlatban, 
ha azok a végrehajtás szempontjából egységbe vannak foglalva és végrehajtás során a 
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szükséges külső beavatkozás mértékét minimális szinten tudjuk tartani. Ezért egy 
olyan keretrendszer kidolgozását is szükségesnek tartottam, amely a bemeneti sémák 
és sémaillesztési eljárások halmazából kimenetként egy adott bemeneti sémahalmaz 
és algoritmuskínálat szempontjából optimálisnak tekinthető sémaillesztési eljárást 
javasol és magát a sémaillesztést is elvégzi ezen optimális eljárás felhasználásával.  

Másrészt megoldást kívántam adni az előzőekben bemutatott küszöbérték 
elvágólagosságának problémájára és ezzel összhangban olyan sémaillesztési 
algoritmus pontosságkiértékelő módszert kívántam kidolgozni, amely képes a 
sémaillesztő algoritmusok teljesítményét torzításmentesen kiértékelni. 

Végül új hibrid sémaillesztési algoritmust kívántam kidolgozni, amely a többi 
sémaillesztési algoritmussal összehasonlítva pontosabb sémaillesztést tesz lehetővé, 
így alkalmazható nagyvállalati környezetben is. A sémaillesztő részeként olyan 
folyamatot is ki kívántam dolgozni, amely hatékonyan generál kapcsolt 
fogalomhalmazt a sémaleírásokban fellelhető szöveges entitásleírásokból. Szintén az új 
sémaillesztési algoritmus részeként hatékony kapcsolt fogalomhalmaz 
hasonlóságkiértékelő kidolgozását tűztem ki célul, amely nagymértékben hozzájárul 
az optimális működéshez. Szintén célom volt egy új strukturális kiértékelő 
megalkotása a hibrid sémaillesztési eljárás részeként, amely a korábbi módszereknél 
eredményesebben használja fel az egyes entitások sémagráfbeli szomszédjaiból 
származó hasonlósági információkat. 
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Az értekezésben megfogalmazott új tudományos eredmények 

I. Tézis: Kidolgoztam új módszercsoportokat, amelyek lehetővé teszik a 
sémaillesztési algoritmusok paramétereinek adott sémaillesztési szcenárióra 
történő optimalizálását.  
 
Kidolgoztam olyan analitikus módszereket, amelyek alkalmasak a sémaillesztő 
algoritmusok paramétereinek optimalizálására. Ezeket a módszereket 
csoportosítottam az alkalmazható paraméteroptimalizálási megközelítések alapján és 
adott csoporton belül több hatékonyan alkalmazható technikára is javaslatot tettem. 

A referencia approximáció módszercsoport a referenciapárosítástól vett átlagos 
hibát minimalizálja a súlyvektor megfelelő értékének megválasztásával. E csoporton 
belül három konkrét eljárásra tettem javaslatot, amelyek a kanonikus, a diszjunkt és a 
súlyozott referencia approximáció. A referencia approximáció alapfeladatát a 
következőképpen határoztam meg: (w a súlyvektor, r a referenciavektor, C a kumulált 
eredménymátrix, nep az entitáspárok száma, nc a komponensek száma) 

 
A másik kidolgozott optimalizálási módszercsoport a (direkt) pontossági mutató 

maximalizálás. A módszercsoporton belül az eljárások célfüggvényei a három 
sémaillesztési pontosságkiértékelésre legelterjedtebben használt mértékek (a 
precíziós, a felidézési és az f-mérték) olyan derivátumai, amelyek csak és kizárólag az 
adott sémaillesztési eljárás paramétereit tartalmazzák. A pontossági mutató 
maximalizálás alapfeladatát a következőképpen határoztam meg: (τ a küszöbérték, μp 
a visszaadott találat függvénye, μc a tényleges találat függvénye) 

 
Az optimalizálási eredmények és főleg az elérhető javulás szemléltetésére olyan 

vizualizációs technikát dolgoztam ki, amely alkalmas a négy vagy több dimenziós 
sémaillesztési paramétertér esetén is folytonosan és a vonatkozó kényszerek 
figyelembe vételével ábrázolni a pontosságot a sémaillesztési paraméterek 
függvényében. A küszöbértéket is magába foglaló pontossági mutató maximalizálás 
esetében a paraméterek megfelelő transzformálásával kapott céldiagramot dolgoztam 
ki, amelyet paraméter-pontosság karakterisztikus térképnek nevezek. 

 
 

 
 
 
A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [NL1],[NL2],[K1],[K2],[K3],[K6] 
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II. Tézis: Létrehoztam egy tanulás alapú, sémaillesztőket optimalizáló eljárást 
rugalmasan változtatható elemekkel, amely alkalmas a sémaillesztő 
algoritmusok betanítás utáni teszteset alapú, automatizált optimalizálására és 
végrehajtására. Az eljárás részeként kidolgoztam egy olyan 
komponenskiértékelési módszert, amely a sémaillesztési komponensek 
teljesítményét a tartalmazó sémaillesztési eljárástól függetlenül, objektív módon 
értékeli és sorrendezi. 
 
Az eljárás formálisan definiálja az automatizált sémaillesztési optimalizáláshoz 
szükséges lépéseket. Továbbá az eljárás kihasználja az optimalizálási és futtatási 
eljárásokban rejlő párhuzamosítási és iteratív végrehajtási lehetőségeket, amelyek 
lehetővé teszik a módszertan hatékony többszöri végrehajtását és az életciklus 
menedzsmentet az egyes nagyvállalati sémaillesztési szcenáriókban. Az eljárásban a 
következő elemeket definiáltam: a tanuló séma részhalmaz kijelölése, a tanuló 
halmazon történő párosítás megadása, a sémaillesztési feladat egységes bemeneti 
formátumba történő konvertálása, az algoritmusok komponensekre történő 
dekomponálása, a vizsgált komponenshalmaz bővítése, a komparatív 
komponensanalízis, a kombinált sémaillesztő szintézise és a kapott sémaillesztő 
paraméteroptimalizálása. 

Megmutattam, hogy a sémaillesztési algoritmusokat felépítő komponensek 
teljesítménye is teszteset-függő és javaslatot tettem egy módszerre, amely alkalmas a 
sémaillesztő algoritmuskomponensek teszteset alapú, torzításmentes 
összehasonlítására. Az összehasonlítás alapjául többféle megközelítést is javasoltam: a 
Gini-index és az információnyereség alapú megközelítések mellett az döntési fa alapú 
összehasonlítás és a referenciához mért hibát alapul vevő komponensértékelő 
megközelítések is használhatóak. Az alábbiakban a kiértékelés alapjául szolgáló Gini-
index Gini() és információnyereség ∆info() függvények képletei láthatóak. (X = {x0,...,xnc} 
egy diszkrét változó, P(xi) annak az esélye, hogy P(X) = xi esemény bekövetkezik, |X| 
pedig az X méretét jelöli.) 

 

 
 
 
 
 
A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L2],[NL1],[NL2],[K3],[K4],[K5],[K7] 
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III. Tézis: Kimutattam a sémaillesztési algoritmusoknál a konstans küszöbérték 
esetén jelentkező pontosságtorzulást és kidolgoztam egy módszert a jelenség 
kezelésére. Ez a módszer lehetővé teszi a fuzzy logika módszertanának a 
sémaillesztés tématerületébe történő bevonását. 
 
Demonstráltam, hogy – sokszor még a sémaillesztési eljárások optimalizációja után is 
– gyakran jelentkezik az a nem kívánatos helyzet, hogy találati szempontból eltérő 
osztályzású entitáspárok az optimális küszöbérték közelében vegyesen helyezkednek 
el, amely jelenség lehetetlenné teszi találati és nem találati entitáspárok lineáris 
szeparációját a bemeneti paramétertérben. Az ilyen esetekben elkerülhetetlen, hogy 
ezen pontok közül legalább néhánynak téves legyen a klasszifikációja, ugyanakkor az 
általánosan elterjedt küszöbérték-alkalmazási eljárás és az ezen alapuló pontossági 
mutatók egyformán büntetik a rossz osztályozást a tévesztés mértékétől függetlenül. 
Ez a pontossági mutató torzulásához vezet, mivel a klasszikus pontosságkiértékelők 
nem veszik figyelembe a klasszifikáció konfidencia szintjét. A jelenségre elvágó 
küszöbérték problémaként hivatkozom. 

A probléma azonosítását követően kidolgoztam a sémaillesztési küszöbérték-
függvény koncepcióját, amely alkalmas az elvágó küszöbérték probléma jelenségének 
kezelésére. Javaslatot tettem az ideális küszöbérték-függvény alakjára és annak 
sémaillesztés szempontjából ideálisan hasznosítható paraméterezett képletére. (g a 
granularitási állandó) 

 
Mivel az irodalomban használt klasszikus sémaillesztési pontosságkiértékelők a 

konstans küszöbérték használatára építenek, ezért kidolgoztam a jelenleg használatos 
pontossági mutatók olyan továbbfejlesztett változatait, amelyek alkalmasak az elvágó 
küszöbérték jelenségét kezelő eljárás után kapott korrigált pontosság adekvát 
kimutatására. Kimutattam a kidolgozott küszöbérték függvény és a fuzzy tagsági 
függvények egymásnak történő megfeleltethetőségét is. (Mp a visszaadott párosítás, 
Mr a tényleges párosítás szerinti találatok indexhalmaza.) 

 
 

 
 
 
 
 
A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L1],[NL1],[K2],[K8],[K9] 
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IV. Tézis: Kidolgoztam egy új hibrid sémaillesztési eljárást, amely lingvisztikus, 
vokabuláris és strukturális kiértékelő módszereivel nagy pontosság mellett, 
hatékonyan hajtja végre a sémaillesztést. 
 
A javasolt hibrid sémaillesztési eljárás három komponensből áll, amelyből egy 
lingvisztikus, egy vokabuláris és egy strukturális illesztő. A lingvisztikus kiértékelő az 
általam kidolgozott logisztikus homoszekvencia (LHS) hasonlóságmetrikán alapul. (Az 
affix() függvény visszaadja két paramétersztringjének leghosszabb közös 
szakaszának a hosszát.) 

 
Az eljárás kidolgozásának részeként rámutattam az entitások kapcsolt 

fogalomhalmazán alapuló sémaillesztési technikák hatékonyságára. Tekintve, hogy a 
sémadefiníciókban az entitások kapcsolt fogalomhalmaza ritkán adott, ezért 
kidolgoztam egy olyan eljárást is, amely képes azokat hatékonyan kinyerni az entitás 
leírásokból szövegbányászati módszerek segítségével. Kidolgoztam továbbá egy új, 
komplex kapcsolt fogalomhalmaz hasonlóság kiértékelő sémaillesztési eljárást, amely 
épít az általam javasolt szöveghasonlóság-kiértékelési technikára és figyelembe veszi 
az egyes fogalmak előfordulási gyakoriságát is. Ez az eljárás adja a javasolt hibrid 
sémaillesztő vokabuláris kiértékelőjét. (A t1 fogalomhalmaz r1ε fogalmának 
gyakorisága f1ε( t1).) 

 
A javasolt sémaillesztési eljárás részeként kidolgoztam egy új strukturális 

sémaillesztési komponenst is, amely a sémagráfban adott entitás körül centralizált 
szomszédossági szinteket értelmez illetve ezen alapuló leszámítolt szomszédossági 
hasonlóságkontribúciót hajt végre véges számú szomszédossági szint figyelembe 
vételével. Az adott szomszédossági szinten belül a legjobb entitásilleszkedések alapján 
kerül meghatározásra az adott szint hasonlósági értéke. Az entitás adott 
szomszédossági szintjének hasonlóság-kontribúcióját a kontribúciós függvény vezérli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L3],[NL1],[K3],[K10],[K11] 
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Az eredmények hasznosulása 
 

Az I. és II. tézisekben bemutatott optimalizálási módszereket és a sémaillesztési 
keretrendszert nagyvállalati alkalmazások igényeinek figyelembe vételével dolgoztam 
ki. Ilyen környezetben különösen kritikus az alkalmazandó eljárások komplexitása, 
hiszen általában nagyméretű sémákon kell lefuttatni azokat. Az általam javasolt 
bemeneti sémaformátum kidolgozását is azért tartottam szükségesnek, mert a 
sémaillesztés szempontjából irreleváns elemek elhagyásával illetve a sémagráf 
bejárását követő entitás felsorolással jelentős futásidő takarítható meg. A jobb 
hasznosulás érdekében létrehoztam egy, a javasolt sémaillesztési keretrendszerre és 
kapcsolt módszereire épülő webes alkalmazást, amely lehetővé teszi a 
terheléskiegyenlítést a szerver oldalon, amely a már említett nagyvállalati sémák 
jellemző méretéből adódó komplexitás miatt fontos. Az alkalmazás megjelenítő felülete 
egy platform-független, webböngészőben megjeleníthető vastag kliens, amely a 
backenddel üzenetméret-takarékos formátumban kommunikál. A webes 
alkalmazásban a perzisztenciáért és terheléskiegyenlítésért felelős alkalmazásszerver 
különválik az erőforrás-igényes sémaillesztési algoritmusokat futtató ASP (Application 
Service Provider) szervercsoporttól, amely webszolgáltatásokon keresztül szólítható 
meg. 

A III. tézis eredményei a nagyvállalati sémaillesztés valós teljesítményébe 
engednek betekintést, mivel kiszűri az elvágó küszöbérték probléma miatt keletkező 
pontosságtorzulást. A javasolt továbbfejlesztett pontossági mutatók szintén ezt a célt 
szolgálják. A nagyvállalati sémaillesztés esetén figyelembe kell ugyanis vennünk, hogy 
a rosszul klasszifikált entitáspárok kiszűrésének költsége óriási, hiszen ez azt jelenti, 
hogy mind a találati, mind a nem találati halmazt felül kell vizsgálnunk, ha a tévesen 
osztályozott entitáspárok korrekcióját el szeretnénk végezni. Márpedig a 
küldetéskritikus üzleti alkalmazások esetén kizárólag a tökéletes sémaillesztés az 
elfogadható, apróbb illesztési tökéletlenségeknek is beláthatatlan következményei 
lehetnek például a bankmodul esetén. Ennél jóval kisebb a költsége annak az 
eljárásnak, amely során információt szerzünk a klasszifikálás konfidenciájára 
vonatkozóan és a továbbiakban kizárólag a bizonytalanul osztályozott entitáspárok 
szűk csoportjának vizsgálatával foglalkozunk. 

A IV. tézis eredményeként pedig egy olyan új sémaillesztési eljárásra tettem 
javaslatot, amely erősen épít a sémaillesztési keretrendszerrel végzett optimalizálási 
vizsgálatok tapasztalataira. Szintén a nagyvállalati sémaillesztés komplexitása miatt az 
eljárás csak az indokolt mértékben komplex, ezáltal lehetővé téve a futásidő-hatékony, 
ám nagy pontosságú sémaillesztést. A javasolt alkalmazás implementációja szintén a 
megvalósított sémaillesztési keretrendszerre épülő webes alkalmazás részét képezi. 
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