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Bevezetés
A közműszolgáltatók, a pénzügyi szolgáltatók, a telekommunikációs
társaságok (továbbiakban szolgáltatók) ügyfélnyilvántartó rendszereiket
elsősorban periodikus számlázási műveletek és egyéb belső-elszámolási
feladatok kiszolgálására tartják fenn. Szempontunkból egy általánosan vett
ügyfélnyilvántartó rendszer két fő komponensét a szolgáltató által tárolt
adatok, valamint az ügyfélnyilvántartást vezető alkalmazottak képezik. Az
adathalmaz egy olyan objektív ügyfélleírásnak tekinthető, amelynek
összefüggéseiben kódolódik az adattudás. Az alkalmazottak az üzleti
folyamatokról humán absztrakciójukkal alkotnak szubjektív képet. Ezt a
leírást szakértői tudásnak nevezzük. E két tudástípus feltárásával, majd
egyesített ábrázolásával képezhető az ügyfélnyilvántartó rendszer
tudásalapú modellje, amely hatékonyan támogathatja a szolgáltatót
munkafolyamataiban, összetett üzleti döntéseinek meghozatalában.
Egy tudásalapú modellel szemben – csakúgy, mint bármely matematikai
modellel szemben – alapvető követelmény, hogy legyen a lehető
legteljesebb, ugyanakkor ne legyen redundáns. Az ügyfélnyilvántartó
rendszerek esetében olyan különnemű tudásforrások egységes kezelését kell
megoldani, amelyek esetenként bizonytalanul, egymásnak ellentmondóan
írják le a valóságot. Ilyenkor a determinisztikus modellreprezentációs
eszközök kevésbé alkalmazhatók, helyettük a valószínűségi megközelítés
képezhet releváns alternatívát. Az értekezés a valószínűségi
tudásábrázolásra alkalmas univerzális approximátorok közül a Bayes
hálókra szorítkozik.
A Bayes hálókkal kapcsolatos kutatások az 1980-as évektől indultak,
szélesebb körű gyakorlati felhasználásuk az 1990-es évek második felében
kezdődött el. Hatékony alkalmazhatóságuk elsőként olyan orvosi és
gazdasági tématerületeken mutatkozott meg, amelyek megfigyelhetősége –
esetenként a nem teljesen kidolgozott teoretikus háttér miatt - erősen
behatárolt volt. Később fokozatosan teret hódítottak olyan adathalmazok
kezelésében is, amelyek akár méretük, akár redundáns vagy hiányos
jellegük miatt klasszikus statisztikai módszerekkel már nehezen voltak
elemezhetőek [Russel03].
Egy döntéstámogató rendszerben a tudásbázis értéke messze a többi
szoftverkomponens értéke fölött áll. A Bayes hálók igazi ereje éppen abban
rejlik, hogy maga a tudásbázis natív tulajdonsága az alkalmazásfüggetlenség és az újrafelhasználhatóság. Ez elsősorban abból következik,
hogy egy Bayes hálóval implementált tudásbázisban nincs rögzített inputoutput mező. Feladatorientáltságot csak a tudásmodellen futatott
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valószínűségi következtetések formájában implementált tudásbázis
lekérdezések és e lekérdezések eredményét szemléltető felhasználói
felületek mutatnak. A tudásábrázolást a Bayes hálók ráadásul úgy képesek
megvalósítani, hogy a kialakított tudásmodell a későbbiekben is
szerkesztető marad, hiszen az implementált tudásbázis az emberi
gondolkodásmódhoz jól illeszkedik.
A Bayes hálók bizonyított tulajdonsága, hogy mind a háló optimális
generálása [Chickering03], mind a háló optimális kiértékelése
[Cooper90][Dagum93] megkötések nélkül NP-nehéz problémákra vezetnek.
A széleskörű alkalmazhatóságukat ez a körülmény hosszú ideig gátolta,
hiszen csak az ezredvégre fejlődött a számítástechnikai teljesítmény arra a
szintre, amellyel a Bayes hálókkal kapcsolatos komplex számítási feladatok
- kisebb problémaméretek eseten akár „brute force” megközelítéssel is kezelhetővé váltak. Nagyobb problématerek modellezésekor a számítási
kapacitásigény heurisztikus hasznossági függvények alkalmazásával tarható
kézben [Bouckaert95][Kjaerulff90]. Ilyenkor a heurisztika teremt
egyensúlyt a modellezési részfeladat eredményének pontossága és a
számításának költsége (idő, kapacitás) között.

Kitűzött kutatási feladatok
Az ügyfélnyilvántartó rendszereket olyan problématereknek tekintjük,
amelyekben a tárgytér minden fogalmára igaz, hogy adattudáson is és
szakértői tudáson keresztül is megfigyelhető. A szakértői tudás jellemzően
több szakértő ismeretanyagából áll össze, tehát valamely valóságfogalom
több szakértő tudásán keresztül más-más aspektusból figyelhető meg.
A disszertáció az ügyfélnyilvántartó rendszerek Bayes hálóval történő
modellezésének témakörében az alábbi feladatok megoldását célozza meg:
• több szakértő tudásának integrálása validált módon, az egyes
szakértők kompetenciaszintjeinek figyelembevételével;
• a tudásmérnök támogatása - a számítási kapacitásigényt döntően
befolyásoló - strukturális modellkomponens (továbbiakban DAG irányított körmentes gráf) fejlesztésében;
• a tudásmodell létrehozásával és kiértékelésével kapcsolatos
folyamatok számításigényének optimalizációja a két folyamat
közötti kapcsolat megteremtésével.
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Új tudományos eredmények
1. Tézis: Új modellezési eljárást dolgoztam ki az adattudás és a szakértői
tudás együttes kezelésén alapuló valószínűségi tudásmodellezés
folyamatára [2][12].
A tudásmodellt a létrehozástól az alkalmazásig a tudásmérnöki tevékenység
(továbbiakban KEP - Knowledge Engineering Process) kíséri. A
tudásmérnöki tevékenység leírására számos KEP módszertant dolgoztak ki
[Taboada03]. Ezek többsége a szakértői tudás redundanciamentes,
determinisztikus leírására kínálnak jól kiforrott, formalizált eszközkészletet.
Az ügyfélnyilvántartó rendszerek leírásakor azonban bizonytalansággal
terhelt tudásforrások kezelésére kell felkészülni, ezért célszerű
valószínűségi modellreprezentációs eszközt alkalmazni. Az elmúlt negyed
évszázadban a valószínűségi tudásmodellezés területén megjelent szakmai
cikkek és dolgozatok nagyobbrészt egy-egy algoritmus-specifikus
problémakörre fókuszálnak, átfogó módszertani kérdésekkel csak elvétve
foglakoznak.
Az első tézis - a témakörben hiánypótló leírásként - egy átfogó KEP
módszertant ad meg Bayes hálókkal implementált valószínűségi
tudásbázisok építésére. Az így adódó modellezési eljárás alapján
megfogalmazható algoritmusok számításigénye jelentősen csökkenthető.
A modellezési eljárás leírása korszerű UML eszközökkel történik, főbb
elemei:
• tárgyterek osztályozása a fogalmak megfigyelhetőségi szintjei
szerint;
• a modellezési folyamat humán szereplőinek és technikai entitásainak
osztályozása;
• modellezés részfolyamatainak funkcionális definíciója;
• a részfolyamatok hierarchikus leírása a kapcsolódási pontok
megadásával;
• a modellfejlesztés állapotainak és állapotátmeneteinek definíciója és
az esetleges visszalépési lehetőségek rögzítése;
• a grafikus modellkomponens elemi modellinkrementumainak leírása.
Az első tézis modellezési eljárásrendszere a további tudományos
eredmények tárgyalását alapozza meg.
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2.

Tézis: Új, több tudásforrás konzisztens kezelésére képes
inkrementális algoritmust alkottam a Bayes hálóval reprezentált
információban
gazdag
problématerek
strukturális
modellkomponensének fejlesztésére [5].

Több tényező is indokolja az adattudás és a szakértői tudás bevonását és
együttes kezelését valamely ügyfélnyilvántartó rendszer strukturális
modellkomponensének fejlesztésébe. Ezek közül a legfontosabb, hogy
kizárólag az adattudásra épített struktúra-meghatározás esetén a keresési tér
mérete szuper-exponenciális jellegű lenne a modellváltozók számát tekintve
[Robinson76].
További fontos érv, hogy a szakértői tudás önmagában való alkalmazása
nehézkessé tenné a modellezés folyamatát, hiszen az egyedi szakértők a
valóságfogalmakról redundáns leírásokat adhatnak a humán interpretációs
képességük különbözősége miatt [Feigenbaum84]. A kifejlesztett
algoritmus az adattanításban tapasztalt szuper-exponenciális jelleg és a
szakértői tudás-kinyerés során jelentkező bizonytalanság kézbentartását
célozza meg.
Lényeges tulajdonságok:
• az algoritmus a modellképzést iterációs lépésekre bontja: egy-egy
iterációban a strukturális modellkomponens fejlesztése történik a
szakértői tudás kinyerésével és reprezentációjával;
• minden iteráció végén a generált modellstruktúra objektív értékelése
zajlik: ezzel funkcionálisan a kinyert tudás relevancia-vizsgálata
valósul meg;
• a struktúra objektív értékelése az AIC [Akaike74] - Akaike
Information Criterion - adattanító metrikán alapul: az AIC-ben az
illeszkedést mérő komponens és a komplexitást értékelő komponens
élesen elkülönül [Friedman91], így arányuk finomhangolható a
szakértői egyedek korábban mutatott kompetencia-szintjeinek
tekintetében;
• több szakértő, vagy több szakértői csoport tudásának együttes
kezelése futási időben történik: esettanulmányokkal bizonyított,
hogy az eltérő tudásforrások tervezési idejű összevezetése
inkonzisztenciát okoz a függetlenségi viszonyok reprezentációjában
[Richardson03][Williamson01].
A kifejlesztett algoritmus további előnye a szakirodalomban közölt
eljárásokhoz képest az, hogy a szakértői tudás alapján az aktuális
modellállapotot globálisan képes analizálni.
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3. Tézis: Új, a releváns modellinkrementumok grafikus megjelenítésén
alapuló algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálóval reprezentált
valószínűségi
tudásmodell
strukturális
komponensének
élhozzáadással történő fejlesztésére [1].
A szakértői tudás kinyerése és beépítése a strukturális modellkomponensbe
történhet közvetett módon a tudásmérnök segédletével, illetve közvetlenül a
szakértők által. Mindkét esetben célszerű egy grafikusan megjelenített
nézeten dolgozni, mintsem közvetlenül a matematikai reprezentáción
(szomszédsági mátrixon, szomszédsági listákon stb.).
A Bayes háló modellkomponenseinek megjelenítésére és szerkesztésére
számos eszköz alkalmazható. Általánosan tapasztalt funkcionális
hiányosságuk, hogy nem jelenítenek meg előzetes információt a
kezdeményezett élhozzáadás műveletek irányított körmentességet
befolyásoló hatásairól. A DAG kritérium ellenőrzése csak a már specifikált
új jelölt élnek megfelelő csomópont-párra történik meg a gráf - valamely
algoritmus szerinti részleges vagy teljes - bejárásával. Mivel a
kezdeményezett szerkesztési műveletekre nem láthatók a lehetséges
továbblépési alternatívák, ezért a modellfejlesztési munkafolyamat
próbálkozás jelleggel zajlik. Különösen nagy csomópontszámú modellek
esetében okoz ez problémát, mert tudásmérnök és a szakértők közötti
együttműködés hatékonyságát erőteljesen csökkentheti az élberajzolási
kísérletek gyakori kudarca.
A javasolt algoritmus a Bayes háló strukturális modellkomponensének
szerkesztését támogatja. Az élberajzolási műveletek közben megjeleníti
azon élpárokat, amelyek nem generálnak irányított kört; ezáltal a releváns
modellfejlesztési alternatívák egyértelműen áttekinthetővé válnak. A
modellinkrementumok megjelenítéséhez definiáltam az elérhetőségi mátrix
adatstruktúra fogalmát. Az elérhetőségi mátrix létrehozására algoritmust
fejlesztettem, tárigényére felsőkorlátot adtam. Futási tesztekkel
megmutattam, hogy az algoritmus alapját képező adatstruktúra
generálásának számításigénye a modellfejlesztés grafikus interakcióit nem
gátolja.
Az így kialakuló eljárás az ismert módszerekhez képest lényegesen kisebb
számításigényű, miáltal jelentősen csökkenthető a válaszidő.
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4. Tézis: Új algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálós tudásmodell
strukturális komponensének éldekrementummal történő fejlesztésére
[6][11].
A hagyományos megközelítés szerint a modellképzés eredménye a
következtetési művelettől független Bayes háló. Így olyan modell alkotható,
amely az applikációk közötti hordozhatóságot tökéletesen támogatja.
Gyakran azonban a modellképzés pillanatában ismert és kötött a
következtető algoritmus típusa. Ilyenkor nem követelmény az általános
használhatóság, helyette hasznosabb egy olyan tudásmodell megalkotása,
amely a rögzített következtetési algoritmusra optimalizált.
Az éltörléssel végrehajtott modellfejlesztési művelet során kifejezetten
hasznos a következtetési algoritmus rögzítése. Az éltörlés jellemzően az
inkrementális modellfejlesztés utolsó fázisaiban indokolt, amikor a valóság
fogalmaira jellemző összefüggések feltárása teljessé válik. Ekkorra ugyanis
néhány, már a kezdeti struktúrában feltűnő élről kiderülhet, hogy az újabb
élekhez képest csak gyenge valószínűségi kapcsolatot reprezentál. Ha ezzel
párhuzamosan a háló komplexitása az előre meghatározott maximumához
közelít, akkor az újabb, erősebb élek berajzolásához a gyengének ítélt élek
törlése szükséges. Ilyenkor a tudásmérnök feladata annak eldöntése, hogy
mely élek távolítandóak el. A közel azonos fontosságúnak ítélt gyenge élek
közül történő választást támogathatja egy olyan mérőszám, amely élenként
méri a következtetési műveletben okozott komplexitás-növekedést. A
tudásmérnök így az éltörléssel párhuzamosan a következtetési művelet
számításigényét is képes minimalizálni.
A tézis a Bayes hálóval reprezentált tudásmodell fejlesztési és felhasználási
folyamataiban vizsgált optimalitási kritériumok között teremt kapcsolatot,
feltételezve a szakirodalomban széleskörűen alkalmazott AIC minősítő
függvény [Friedman91] és a PPTC következtető algoritmus [Gaag97]
felhasználását.
Az új modellfejlesztő algoritmusban minősítő függvényként a
triangularizációs heurisztikák által generált klikkméretet használtam, amely
az aktuális modellinkrementum hatására bekövetkező modellkomplexitásváltozást a következtetés várható számításigény-változásával arányos
mérőszámmal méri. Ezáltal már a modellfejlesztés fázisában jelentősen
csökkenthető a modell későbbi kiértékelésének számításigénye.
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Az eredmények alkalmazása
Az első és a második tézis a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék
és a DSS Consulting Kft. együttműködésével sikeresen lezárt „IKTA4-042
Nagy adatbázisok valószínűségi struktúrájának feltárása és humán interfész
kiépítése” projekt keretében került kidolgozásra és felhasználásra
[11][12][13][14][15]. Az általunk javasolt megközelítés szerint a Bayes
hálós modell építése és a modell felhasználása (vagyis a következtetés) nem
vizsgálható és végezhető önmagában. Ehelyett egy iteratív modellépítési
folyamatot követ, amelynek bizonyos fázisaiban a majdani következtetési
folyamat számításigénye előrevetítésre kerül; így lehetőség nyílik arra, hogy
a modell bonyolultsága és a modell gyakorlati használhatósága között
optimális egyensúly jöjjön létre.
A harmadik és negyedik tézis algoritmusai Matlab R14 környezetben
implementálásra kerültek [6]. Az elkészült grafikus felület alkalmas a
szomszédsági mátrixal reprezentált kvalitatív modellkomponens és a
feltételes valószínűségeloszlás táblázatokkal megadott kvantitatív
modellkomponens együttes kezelésére. A vizualizáció a széles körben
alkalmazott document/view architektúrának megfelelően történik, így a
valószínűségi modellezés számítási funkcióit szolgáló adatok (csomópontok
adatai, struktúra adatok) és a megjelenítést támogató adatstruktúrák
(elnevezések, színjelölések, pixelszintű információk, lokalitás) élesen
elkülönülnek. A forráskód kommentekkel és függvénykönyvárakkal
közelítőleg 4000 sorból áll.
A
dolgozat
módszertani
megközelítésében
több
szolgáltató
ügyfélnyilvántartó rendszere is sikeresen modellezésre került a 2002-2007es időszakban [2][5][8][17][16][18]. Az alkalmazások elsődleges célja a
fogyasztói visszaélések detektálásának támogatása. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani partnereinknek bizalmukért és támogatásukért:
ÉMÁSZ Nyrt., ELMŰ Nyrt., E.ON Zrt.

Hasznosulás az oktatásban
A disszertáció módszertani eredményei a BME Villamosmérnöki és
Informatika Kar alábbi tárgyaiban kerül hasznosításra:
Valósidejű rendszerek és hálózatok (VIFO4364)
Informatika Szak, 8. Szemeszter Főszakirány, 5 Kredit, heti 4 előadás, a
témakör a tárgy 50%-át teszi ki.
URL: https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIFO4364/
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Integrált energetikai rendszerek tervezése és irányítása (VIIIM409)
Informatika Szak, 8. Szemeszter Főszakirány, 5 Kredit, heti 4 előadás, a
témakör a tárgy 50%-át teszi ki.
URL: https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIM409/
Vállalat és termelésirányítási laboratórium (VIFO5305)
Informatika Szak, 9. Szemeszter Főszakirány, 3 Kredit, heti 2 LABOR, a
témakör a labortárgy 33%-át teszi ki.
URL: https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIFO5305/
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