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1. Bevezetés

A disszertációban a szemantikus technológiák különféle területein felvetett kérdésekkel foglal-

kozom és ezekre a Logikai Programozás eszköztárával kidolgozott megoldásokat mutatok be.

Így algoritmusokat és módszereket adok meg Léıró Logikai tudásbázisokon történő hatékony

következtetéshez és forráskódok szemantikus hasonlóságvizsgálatához, valamint bemutatok

egy saját feljesztésű szabályalapú következtetőrendszert.

Szemantikus technológiák alatt olyan szabványokat és módszereket értünk, amelyek közös

célja, hogy a számı́tógépek számára is használható módon formalizálják a különféle szak-

területeken felhalmozódott tudást és erre éṕıtve hatékony megoldásokat nyújtsanak különféle

problémákra. Ennek a folyamatnak részei a tudásreprezentáció és a kapcsolódó tudáskezelés.

A disszertációban a tudásreprezentációs és tudáskezelési technológiák két csoportjával

foglalkozunk: a Logikai Programozással és a Léıró Logikai rendszerekkel. Ezen két terület

kombinálása érdekes kih́ıvásokat vet fel: az első ilyen kezdeményezés 2003-ban látott nap-

világot Léıró Logikai Programozás néven. A disszertációban több eredmény is ezen két

kutatási irány kombinálásával kapcsolatos.

Az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk a Logikai Programozást és a Léıró Lo-

gikákat, majd erre éṕıtve prećızen megfogalmazzuk a kutatási kérdéseket.

2. Matematikai alapok

A Logikai Programozás alapötlete, hogy a matematikai logikát programozási nyelvként hasz-

náljuk. Egy logikai program végrehajtása egy elsőrendű (rezolúciót használó) következtetési

folyamatnak feleltethető meg. A Prolog nyelv [1] az első és a mai napig legelterjedtebb logi-

kai programozási nyelv. A Prolog Horn-klózok formájában megadott formulákkal dolgozik és

SLD-rezolúciót [2] használ a végrehajtás során. A Prolog végrehajtási mechanizmus alapele-

mei a mintaillesztéses eljárásh́ıvás és a visszalépéses keresés. A Prolog nyelvet, és általában a

különféle a Logikai Programozási módszereket, sikerrel alkalmazzák számos területen. Ezek

között találhatjuk a természetesnyelv-feldolgozást, automatizált tervezést, különféle szimbo-

likus alkalmazásokat és szakértői rendszereket [3].

A Léıró Logika (angolul: Description Logic, röviden DL) [4] az elsőrendű logikai nyelvek

egy családja, amelyek seǵıtségével le tudjuk ı́rni egy szakterület vagy egy közismereti terület

fogalmi rendszerét. Napjainkban a Léıró Logikák virágkorukat élik köszönhetően annak az

egyre erősödő igénynek, hogy a különféle alkalmazások szemantikus információkat használja-

nak a működésük során. Jó példa erre a Szemantikus Világháló kezdeményezés, ahol a tudást

OWL nyelven [5] léırt ontológiák formájában tároljuk. Ez a nyelv valójában az SHOIQ

betűszóval jellemzett DL nyelvcsalád XML szintaxisú variánsa. A Léıró Logikák számos

más területen is szerepet kapnak, mint például természetesnyelv-feldolgozásban, orvosi és

információintegrációs rendszerekben és egyéb, komplex mérnöki alkalmazásokban [6, 7, 8, 9].

A léıró logikai megközeĺıtés a fogalom illetve szerep elnevezést használja amikor egye-

dek egy halmazáról (azaz egy unáris relációról), illetve egy egyedek között fennálló bináris

relációról beszél.
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Egy léıró logikai tudásbázis DL axiómák halmaza, amely axiómák két részre oszthatók:

a T-doboz és az A-doboz axiómákra. A legegyszerűbb esetben a T-doboz C ⊑ D alakú

terminológiai axiómákból áll (a D fogalom tartalmazza a C fogalmat). Bonyolultabb léıró

logikákban a T-dobozban szerepekre vonatkozó axiómák is lehetnek. Egy A-doboz konkrét

világra vonatkozó álĺıtásokat, ún. adatálĺıtásokat tartalmaz: egy C(i) alakú álĺıtás kifejezi,

hogy az i egyed a C fogalom példánya, mı́g egy R(i, j) álĺıtás azt mondja, hogy i és j egyedek

R relációban vannak egymással.

A fogalmak és szerepek lehetnek atomiak vagy összetettek. Egy összetett fogalmat (sze-

repet) konstruktorok seǵıtségével éṕıtünk fel atomi fogalmakból (szerepekből). Az adott

léıró logikai nyelv kifejezőerejét az határozza meg, hogy milyen konstruktorokat nyújt össze-

tett fogalmak és szerepek éṕıtéséhez. A kifejezőerő növelése természetesen kihatással van a

következtetési algoritmusok bonyolultságára.

Egy széles körben használt DL nyelv a SHIQ. Itt az összetett fogalmakat atomi fogal-

makból, atomi szerepekből és a top és bottom fogalmakból (⊤ és ⊥) éṕıtjük fel a következő

konstruktorok seǵıtségével: metszet (C ⊓ D), unió (C ⊔ D), negáció (¬C), értékkorlátozás

(∀R. C), létezési korlátozás (∃R. C) és minőśıtett számosságkorlátozás (> n R. C, illetve

6 n R. C). Ezen felül lehetőségünk van szerepek közti hierarchia (R ⊑ S) megadására,

valamint annak a kifejezésére, hogy egy szerep tranzit́ıv (Trans(R)). Az összetett fogalmak

éṕıtése közben használhatjuk a szerepeken értelmezett inverzképzést is (R−).

A T-dobozon és az A-dobozon különböző következtetési feladatokat végezhetünk. Egy T-

doboz esetén vizsgálhatjuk egyes fogalmainak a kieléǵıthetőségét, valamint fogalmak közti vi-

szonyokat: tartalmazás, ekvivalencia, diszjunktság. Ezen feladatok visszavezethetők egymásra:

a hagyományos algoritmusok fogalmak kieléǵıthetőségét vizsgálják. Egy A-doboz követ-

keztetés igényli mind a T-doboz, mind az A-doboz tartalmát. Itt kétféle problémával

találkozunk. A példányvizsgálat esetén az a kérdés, hogy egy adott i egyed és C fogalom

esetén esetén igaz-e, hogy az A-doboz és T-doboz axiómáinak következménye a C(i) álĺıtás.

A példánykikeresés feladat általánosabb: itt az adott C fogalom összes példányát keressük.

3. Kutatási célok

A disszertáció négy kérdés megválaszolása körül szerveződik. Az első kettő lefedi a léıró

logikák két elterjedt használati módját, azt amikor nýılt-, illetve azt, amikor zárt világot

feltételezünk. Az ezekre adott megoldásokban olyan algoritmusokat dolgozunk ki amelyek

nagy mennyiségű adat esetén is hatékonyak. A másik két kérdés a szemantikus technológiák

további reprezentat́ıv területeit érinti.

1. Kérdés Lehetséges-e olyan algoritmust késźıteni, amely hatékonyan oldja meg a Léıró

Logika SHIQ nyelvi példánykikeresési feladatát nagyméretű A-doboz esetén?

A hagyományos példánykikereső algoritmusok nem elég hatékonyak nagyméretű A-doboz

esetén: ennek az oka, hogy a példánykikeresést visszavezetik az A-dobozban található pél-

dányok egyenkénti példányvizsgálatára. Ez a megoldás nem skálázódik megfelelően és prak-

tikusan nem teszi lehetővé a példányinformációk adatbázisban tárolását, hiszen egy-egy
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példánykikeresés az adatbázis teljes tartalmának lekérdezésével járna. A példánykikeresés

hatékonyabb megvalóśıtása – főként a Léıró Logika következményfogalmának tulajdonságai

miatt – érdekes kutatási feladat.

A disszertációban részletezett megközeĺıtés a T-doboz axiómákat Prolog programokká

transzformálja és a példánykikeresési feladatot ezen program hagyományos Prolog végrehaj-

tásával oldja meg. A transzformáció során nincs szükség az A-doboz tartalmának figyelembe

vételére: ezt csak egy tényleges lekérdezés futása során érjük el, az aktuális igényeknek meg-

felelően. Ez a megközeĺıtés, a Prolog top-down végrehajtási elvével kiegésźıtve seǵıt abban,

hogy csak azokat az adataxiómákat kérdezzük le, amelyek szükségesek a konkrét Léıró Logi-

kai kérdés megválaszolásához. Ez lehetővé teszi, hogy az A-doboz tartalmát adatbázisokban

tároljuk: nagy mennyiségű adat esetén ez összességében hatékonyabb végrehajtást eredmé-

nyez, valamint lehetővé teszi a Léıró Logikai következtetés közvetlen használatát meglévő

információforrásokon.

2. Kérdés Lehetséges-e a Léıró Logikai és objektum-orientált modellezési paradigmák elő-

nyös tulajdonságait ötvöző modellezési nyelvet használni információintegráció során?

Az információintegrációs rendszerek alapötlete, hogy az integrációt az információforrások

modelljein végzik el. Ezen modellek és a köztük lévő kapcsolatok léırására különféle model-

lezési nyelveket használnak, főként az UML-t, illetve Léıró Logikákat: ezek közül azonban

egy konkrét rendszer általában csak egyet támogat. Az integráció során használt modellek vi-

szont sokszor különböző részletezettségűek: néhányuk tényleges információforrásokat, mások

a felhasználók mentális modelljeit reprezentálják. Fontos feladat tehát, hogy a különféle

absztrakciós szinten lévő modelleket a hozzájuk legjobban illeszkedő módon modellezzük.

A disszertáció egy létező információintegrációs rendszer UML alapú modellezési nyelvének

Léıró Logikai kibőv́ıtését mutatja be. A kapcsolódó metodológia lényege, hogy a felhasználók

magas szintű modelljeit Léıró Logikában formalizáljuk és defińıciós axiómák seǵıtségével

kapcsoljuk össze az alacsonyabb szinten lévő UML modellekkel. A nyelv és a metodológia

kialaḱıtásán ḱıvül algoritmust adunk a Léıró Logikai modellek kérdés-célokká alaḱıtására,

amelyeket futtatva a modell által reprezentált példányhalmazt kapjuk eredményül.

3. Kérdés Milyen módszereket és algoritmusokat használjunk akkor, ha nagyszámú forrás-

program egymáshoz viszonýıtott hasonlósági mértékét kell meghatároznunk?

Az ı́rott művekre specializálódott hasonlóság-detektáló algoritmusok nem kellően hatéko-

nyak forrásprogramok esetén. Ennek alapvető oka az, hogy két, lexikailag nagyon eltérő prog-

ramkód is származhat ugyanaból a forrásból. Tisztán emberi erőforrások felhasználásával

azonban szinte lehetetlen feladat egy nagyobb programhalmazból (például egy nagyobb

évfolyam házi feladatainak halmazából) kiszűrni a hasonlókat. Ezért fontosak az olyan au-

tomatizálható módszerek, amelyek felh́ıvják a figyelmet a másolásgyanús programpárokra.

A disszertáció bemutat egy generikus, strukturális hasonlóságon alapuló keretrendszert

és ennek egy implementációját a Prolog és SML programozási nyelvekhez. A megoldás

alapötlete, hogy a forráskódokat először matematikai objektumokká transzformáljuk, majd

különféle redukciós technikák seǵıtségével egyre absztraktabb nézeteket képezünk. Ez a
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megközeĺıtés jó eredményt ad akkor is, ha a nézeteket viszonylag egyszerű algoritmusok-

kal hasonĺıtjuk össze.

4. Kérdés Lehetséges-e olyan módszereket kidolgozni, amelyek részben vagy egészben auto-

matizálhatják metainformációk erőforrásokhoz kapcsolását?

A dokumentumkezelő rendszerek többsége különféle metainformációkat csatol a doku-

mentumokhoz. Ezek különféle szervezési feladatokban és a dokumentumokra vonatkozó

kérdések megválaszolásában seǵıtenek. Az egyik legfontosabb metainformáció a dokumen-

tum besorolása valamely kategória alá. A metainformációk általában manuális úton állnak

elő, ami sok emberi erőforrást köt le. Néhány metainformáció ráadásul idővel változik,

mint például az, amelyik léırja, hogy hány másik dokumentum hivatkozik egy adott do-

kumentumra. Ennek megfelelően fontosak azok a módszerek, amelyek valamilyen módon

automatizálják a metainformációk dokumentumokhoz csatolását.

A disszertáció bemutat egy megoldást, amelyben metainformációkkal ellátott erőforrások

egy halmazára lehet szabályokat megfogalmazni. A szabályok végrehajtása során új me-

tainformációkat csatolunk az erőforrásokhoz a meglévő metainformációk és az erőforrások

közti kapcsolatok alapján. A szabályok egy speciális, erre a célra késźıtett logikai alapú

szabálynyelven ı́rhatók le.

4. Új tudományos eredmények

1. Tézis. Kidolgoztam, [10] és [11]-re éṕıtve, a DLog léıró logikai következtető rendszer

elméleti alapjait. Bizonýıtottam a kidolgozott algoritmusok helyességét és teljességét. A

DLog rendszer vezető tervezője és megvalóśıtója voltam. [J1, C3, C4, C5, T4, T5, T6]

A DLog rendszer megalkotásában témavezetőm Dr. Szeredi Péter valamint Nagy Zsolt,

Borosán Péter és Zombori Zsolt működtek közre. Az alábbiakban azon eredményeket rész-

letezem, amelyeket önállóan alkottam meg.

A DLog megközeĺıtés lényege, hogy egy KB SHIQ tudásbázist elsőrendű klózokká ala-

ḱıtunk, majd ezekből hatékony Prolog kódot generálunk. Első lépésként KB-t [10] és [11]

eredményei alapján az alábbi ábrán látható formájú elsőrendű klózokká alaḱıtjuk. Itt az

(1)–(4) klózok a T-dobozból, mı́g az (5)–(6) klózok az A-dobozból származnak. P(x) unáris

literálok nemüres (¬)P1(x) ∨ . . . ∨ (¬)Pn(x) diszjunkcióját jelöli.

(1) ¬R(x, y) ∨ S(y, x)

(2) ¬R(x, y) ∨ S(x, y)

(3) P(x)

(4)
∨

i,j,k ¬Rk(xi, xj) ∨
∨

i P(xi) ∨
∨

i,j(xi = xj)

(5) R(a, b)

(6) C(a)
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Bevezetjük a DL-klóz fogalmát, amely egy olyan C elsőrendű klóz, amelyik teljeśıti a

következő feltételeket: (p1) C függvényjelmentes, azaz C egyetlen literálja sem tartalmaz

függvényjelet; (p2) C vagy tartalmaz bináris literált vagy csak legfeljebb egy változót tar-

talmaz; (p3) ha C tartalmaz bináris literált, akkor minden C-beli változó előfordul legalább

egy bináris literálban; (p4) ha C-ben található egy B pozit́ıv bináris literál, akkor az összes

többi C ′ = C \ {B} literál negat́ıv bináris literál, továbbá C ′ és B változói ugyanazok.

Könnyen belátható, hogy a fenti ábrán látható (1)–(6) klózok DL-klózok. Az is meg-

gondolható, hogy a DL-klózok általánosabbak a SHIQ tudásbázisokból nyerhető klózoknál

(lehetőségünk van például szerepek metszetét, unióját képezni), ı́gy a DL-klózokra vonatkozó

eredmények nemcsak a SHIQ léıró logikára, hanem annál szélesebb körben is alkalmazhatók.

1.A Altézis. Specializáltam a PTTP technológiát DL-klózokra.

A PTTP (Prolog Technology Theorem Prover) megközeĺıtés Mark E. Stickel nevéhez

fűződik [12]. A PTTP egy helyes és teljes Prolog alapú elsőrendű következtetési módszer,

amelynek alapgondolata az, hogy az elsőrendű klózok összes kontrapozit́ıvját képezzük, és

ezekből alkotunk Prolog programot. Egy
∨

1≤i≤n Li elsőrendű klóznak n kontrapozit́ıvja van

minden 1 ≤ k ≤ n-ra:

Lk :- ¬L1, . . . ,¬Lk−1,¬Lk+1, . . . ,¬Ln

A kontrapozit́ıv képzés mellett a PTTP módszer a hagyományos Prolog végrehajtást

előfordulás ellenőrzéssel és ős-rezolúcióval egésźıti ki, valamint iterat́ıvan mélyülő keresést

használ mélységi keresés helyett. Az ős-rezolúció célja a faktorizáció: két egyeśıthető literál a

rezolvensben kicserélhető egyre [13]. A PTTP megközeĺıtés ennek a megvalóśıtásához egy ős-

listát használ, amely a még be nem fejezett h́ıvásokat tartalmazza. Ha az ős-lista tartalmaz

egy olyan célt, amely egyeśıthető az aktuális cél negáltjával, akkor az aktuális cél lefutása

sikeres az adott egyeśıtés mellett.

Bár a PTTP technológia közvetlenül is alkalmazható lenne DL-klózokra, a disszertációban

megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet az általános elvet DL-klózokra specializálni.

1.1. Defińıció. Adott DL-klózok S halmazához tartozó DL programot (DL predikátumokat)

PDL(S)-sel jelölünk. Ezen Horn-klózok egy olyan halmazát értjük, amely S kontrapozit́ıvjait

tartalmazza, azaz PDL(S) = {C|C a kontrapozit́ıvja C0-nak és C0 ∈ S}.

Eredményeinket a következő tételben foglaljuk össze. Ezen álĺıtás bizonýıtásához a

disszertációban számos segédtételt mondunk ki.

1.1. Tétel (Lukácsy és Szeredi [J1]). Legyen S DL-klózok egy halmaza és Q egy példány-

kikeresési kérdés. Jelöljük PDL(S) azon klózainak halmazát P -vel, amelyek feje nem bináris

literál. Egésźıtsük ki a hagyományos Prolog végrehajtást (1) ciklusok eliminálásával és (2)

unáris predikátumokra alkalmazandó determinisztikus ős-rezolúcióval. A kiterjesztett Pro-

log végrehajtó a P programra és a Q célra alkalmazva véges sok lépésben megáll, és azokat

és csak azokat a behelyetteśıtéseit sorolja fel Q-nak, amelyek esetén Q logikai következménye

S-nek.
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Az alábbi ábrán összefoglaljuk a DLog rendszerben alkalmazott megoldásokat, összevetve

a PTTP megközeĺıtésben használt általános módszerekkel.

• Hagyományos Prolog egyeśıtést használunk, elhagyjuk az előfordulás-ellenőrzést

• Mélységi keresést és cikluseliminálást használunk az iterat́ıvan mélyülő keresés helyett

• Elhagyjuk az olyan kontrapozit́ıvokat, amelyek feje negált bináris literál

• Nem alkalmazunk ős-rezolúciót szerepekre

• Determinisztikus ős-rezolúciót használunk

Jelen altézis eredményeinek birtokában elkésźıtettem azt a ford́ıtási sémát, amely seǵıt-

ségével a fenti kiegésźıtéseket hagyományos Prolog programokba ford́ıthatjuk bele.

1.B Altézis. Meghatároztam a DL-programok általános ford́ıtási sémáját.

A ford́ıtás során megkülönböztetünk T-doboz és A-doboz DL predikátumokat, amelyeket

rendre PDL(KBT )-val és PDL(KBA)-val jelölünk. PDL(KBT ) (PDL(KBA)) szignatúrája

alatt a PDL(KBT )-ban (PDL(KBA)-ban) előforduló funktorok halmazát értjük. Legyen T

és Z egy-egy Prolog kifejezés. Expd(T, Z)-vel jelöljük T -nek Z-vel való bőv́ıtését, amely nem

más, mint T eggyel növelt aritású változata, ahol az utolsó argumentum Z.

1.2. Defińıció. Legyen C egy tetszőleges Prolog klóz, amelynek feje H és törzse B1, . . . , Bn.

A C klóz őskezeléssel kiterjesztett változatát Ω(C)-vel jelöljük. Ω(C) egy olyan Prolog

klóz amelynek feje Expd(H, AL), ahol AL egy újonnan bevezetett változó. Ω(C) törzse

E0, E1, . . . , En, ahol E0 az ‘AncL = [H|AL]’ cél, valamint Ei = Expd(Bi, AncL), minden

i > 0-re.

1.3. Defińıció. Legyen P egy T-doboz predikátum amelynek funktora N/A és amely a

C1, . . . , Cn, n ≥ 0 klózokból áll. Jelöljünk H-val egy N/A funktorú kifejezést, aminek minden

argumentuma különböző változó. P leford́ıtott változata, amelyet ∆(P )-vel jelölünk, nem

más mint az F1, . . . , Fn+3 klózókból álló predikátum. Itt, az F1, F2 és F3 klózok rendre a

következők:

• Expd(H, AL) :- member(G, AL), G==H, !, fail.

• Expd(H, AL) :- memberchk(neg(H), AL).

• Expd(H, AL) :- H.

F3+i = Ω(Ci), i > 0, azaz ∆(P ) többi klóza nem más mint a C1, . . . , Cn, n ≥ 0 klózok

őskezeléssel kiegésźıtett változata.

Végül definiáljuk egy teljes DL program ford́ıtási sémáját. Ez egyrészt tartalmazza a

T-dobozban előforduló összes funktorhoz tartozó predikátumok leford́ıtott alakját, másrészt

az eredeti A-doboz predikátumokat.
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1.4. Defińıció (DL programok leford́ıtott alakja). Jelöljön KB egy SHIQ tudásbázist

és legyen PDL(KBT ) szignatúrája {N1/A1, . . . , Nk/Ak}. A KB -hez tartozó DL program,

azaz PDL(KB), leford́ıtott alakja a {P1, . . . , Pk} ∪ PDL(KBA) predikátumhalmaz, ahol

Pi = ∆(Zi) és Zi = {C ∈ PDL(KBT )| C fejének funktora Ni/Ai}.

1.2. Tétel (Lukácsy és Szeredi [J1, C4]). A fent meghatározott ford́ıtási séma helyes

és teljes, az eredményül kapott Prolog program tetszőleges példánykikeresési kérdésre véges

időn belül lefut.

Ezen a ponton tehát rendelkezésünkre áll egy általános ford́ıtási séma, amelynek beme-

nete – egy SHIQ Léıró Logikai tudásbázist is léırni képes – DL-klózhalmaz, kimenete pedig

egy Prolog program, amely a hagyományos Prolog végrehajtással futtatható.

1.C Altézis. Definiáltam számos optimalizálási módszert, amelyek seǵıtségével SHIQ

tudásbázisok esetén az 1.4 ford́ıtási sémához képest hatékonyabb Prolog kód generálható.

Bár az 1.B Altézisben megadott ford́ıtási séma közvetlenül is alkalmazható, nagyság-

rendekkel gyorsabb futást érhetünk el, ha további optimalizálásokat végzünk a generált

kódon. A disszertációban összesen 8 különféle optimalizációs módszert definiáltam SHIQ

axiómák ford́ıtásához, amelyeket a lenti ábrán foglaltunk össze.

A legelső optimalizációs lépés a szűrés: kiszűrjük azon klózokat PDL(KB)-ből, amelyek

biztosan nem játszanak szerepet a következtetési folyamat során. Két klózt́ıpusról mondjuk

ki és bizonýıtjuk ezt a tulajdonságot, a hamisan-árva, illetve a kétszeresen-árva klózokról.

A második lépésben osztályozzuk a megmaradt predikátumokat, majd a különféle osztá-

lyokhoz egyedi ford́ıtási sémákat definiálunk. Az osztályozás atomi, kérdés, árva és általános

t́ıpusú predikátumokra part́ıcionálja PDL(KB) tartalmát. Az általános predikátumok osz-

tályát további alosztályokra is bontjuk.

A további optimalizációs lépéseket tetszőleges sorrendben hajthatjuk végre.

szerepek

szűrés osztályozás

rendezés indexelés tömöŕıtés
dekom-
poźıció

projekció

Prolog
kód

A rendezés során sorrendezzük a DL programban lévő klóztörzseket. A disszertációban

meghatározok egy heurisztikát és megadom az erre épülő rendezési algoritmust. Az in-

dexelés lényege, hogy olyan Prolog programot generáljunk, amelyik kiküszöböli a legtöbb
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Prolog rendszer azon hiányosságát, hogy a többargumentumú eljárásh́ıvásokban csak az

első argumentum szerint van indexelés. A tömöŕıtés során biztośıtjuk, hogy egy tömör cél

igazságértékét csak egyszer számı́tjuk ki. Ehhez minden unáris predikátumból két variánst

késźıtünk a fejváltozó behelyetteśıtettségének megfelelően. A dekompoźıció célja, hogy egy

klóztörzset független komponensekre bontson: ez a rekurźıv eljárás a rendezés és tömöŕıtés

lépések általánośıtása. A disszertációban prećızen definiálom a dekompoźıciós folyamatot és

megadom ennek egy visszavezetését a rendezési algoritmusra. A projekció lényege, hogy az

egyes P predikátumokhoz meghatározunk egy olyan S példányhalmazt, amelyikre igaz, hogy

I(P ) ⊆ S, ahol I(P ) a P predikátum tényleges megoldásainak halmaza. Amennyiben S nem

sokkal nagyobb számosságú, mint I(P ), akkor S-t felhasználva hatékonyan visszavezethetjük

a példánykikeresési feladatot véges számú példányvizsgálatra. A disszertációban definiálom

a minihalmaz-gráfok és a ráépülő minihalmaz fogalmát. Megmutatom, hogy egy minihal-

maz teljeśıti a fenti feltételeket. Végül a SHIQ szerepkonstruktorokra (R ⊑ S, R ≡ S és

R ≡ S−) definiálok egy, az általánosnál jóval hatékonyabb transzformációs sémát.

1.3. Tétel (Lukácsy és Szeredi [J1]). A jelen altézisben definiált transzformációk helye-

sek és teljesek.

1.D Altézis. Megvalóśıtottam az 1.A–1.C Altézisekben megfogalmazott módszereket a

DLog rendszerben és elvégeztem a DLog részletes hatékonyságvizsgálatát.

A DLog rendszer egy Prologban implementált rezolúciós alapú A-doboz következtető

rendszer, amely a SHIQ Léıró Logikai nyelvre alkalmazható.

A rendszer szerverként, illetve önálló alkalmazásként is használható. A következtetési fo-

lyamat bemenete egy, a DIG nemzetközi szabványnak [14] megfelelő formában léırt SHIQ

tudásbázis, kiegésźıtve a felhasználó kérdéseivel. A bemenet T-doboz részéből Prolog progra-

mot generálunk az 1.A-1.C altézisekben elmondott módon. Az A-doboz tartalmát módośıtás

nélkül (vagy az az indexelés alkalmazása miatti minimális módośıtással) használjuk. A DLog

lehetőséget ad arra is, hogy az A-dobozt egy megfelelő alakú adatbázisban adjuk meg, ami

lehetővé teszi igazán nagy adatdobozok kezelését.

A rendszer teljeśıtményének méréséhez saját magunk késźıtette, illetve publikus tudásbá-

zisokat használtunk. Ez utóbbiak között szerepel a LUBM [15], amelyet kifejezetten követ-

keztetőrendszerek teszteléséhez fejlesztettek ki, illetve a VICODI [16], amelyet pl. a KAON2

[10] rendszer tesztelésénél is alkalmaztak. A disszertációban részletezett teszteredmények

alapján elmondhatjuk, hogy a DLog rendszer nagyságrendekkel gyorsabb a hagyományos

megközeĺıtést használó Léıró Logikai következtetőrendszereknél, mint amilyen például a Ra-

cerPro [17] vagy a Pellet [18]. A DLog hatékonyabbnak bizonyult a hozzá hasonló elven

működő KAON2 rendszernél is, ráadásul, a KAON2-vel ellentétben, a DLog nem igényli az

adatdoboz teljes előzetes feldolgozását.
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2. Tézis. Kidolgoztam a SINTAGMA információintegrációs rendszerhez egy újfajta mo-

dellezési metodológiát és a hozzátartozó végrehajtási mechanizmust amelyek ötvözik a Léıró

Logikai és az objektum-orientált modellezés előnyeit. [B1, J3, C1, C6, C7, T3]

A SINTAGMA integrációs rendszer több hazai és európai projekt eredményeiből állt

össze [19]. A rendszer három fő komponensből áll: a Modelltárházból, a Mediátorból és

a különféle csatolókból. A csatolók feladata, hogy a konkrét információforrásoknak (pl.

adatbázisoknak) automatikusan előálĺıtsák az ún. interfész modelljeit. Ezen modellek közvet-

lenül lekérdezhetők. A Modelltárház tárolja az integráció során felhasznált modelleket, va-

lamint a felsőbb szintű modellelemek alsóbb szintűekből történő származtatását léıró absz-

trakciókat. A modellek léırása egy UML alapú objektum-orientált nyelv, a SILan seǵıtségével

történik. Végül a mediátor feladata, hogy a magas szintű modelleken megfogalmazott

kérdéseket interfész szintű modelleken feltett kérdések sorozatává ford́ıtsa le (amelyek már

közvetlenül megválaszolhatók).

Amikor egy modellelemet lekérdezünk a következő két információt nyújtjuk a Mediátor

számára: (1) egy kérdés-célt, amely egy szokásos Prolog kifejezés és (2) mediátor-szabályok

egy halmazát, amelyek seǵıtségével a Mediátor le tudja bontani a komplex kérdést elemi-

ekre. Magát a választ a kérdés-cél behelyetteśıtési szolgáltatják. Az objektum-orientált

megközeĺıtésnél megszokott módon a válaszpéldányoknak van statikus és dinamikus t́ıpusa

is (a megfelelő attribútumokkal együtt).

2.A Altézis. Definiáltam egy modellezési metodikát, amely seǵıtségével az integráció során

egyaránt használhatunk Léıró Logikai és UML modelleket.

Első lépésként kibőv́ıtettem a SILan nyelvet annak érdekében, hogy Léıró Logikai konst-

rukciókat is megfogalmazhassunk benne a hagyományos UML léırásokon ḱıvül.

Második lépésként kidolgoztam a vonatkozó metodikát, amelynek lényege, hogy az in-

tegrációért felelős szakértő a terület fogalmait és szerepeit a kiterjesztett SILan nyelvben

megtalálható Léıró Logikai konstrukciók felhasználásával modellezi. Ezután defińıciós axiómák

seǵıtségével visszavezeti ezen fogalmakat és szerepeket alacsonyabb szintű UML modellele-

mekre. Ezen UML elemek önmagukban lekérdezhetők, vagy azért mert interfész szintűek,

vagy azért, mert absztrakciókkal már populálva vannak.

Egy fontos megoldandó feladat annak a biztośıtása, hogy az axiómákban résztvevő UML

osztályok példányait egységes módon tudjuk azonośıtani. Az UML világban egy A osztály

példányainak azonośıtására A attribútumainak egy részhalmazát, az ún. kulcsokat használjuk.

Ez a módszer azonban nem használható akkor, ha különböző osztályok példányairól kell

eldönteni, hogy azonosak-e. Márpedig ez fontos, hiszen a defińıciós axiómák seǵıtségével,

többek között, képezhetjük osztályok metszetét.

Ezen probléma megoldására a disszertációban bevezetjük a DLAny osztályt, amelynek

egyetlen statikus attribútuma van: DL ID. Megköveteljük, hogy minden olyan UML osztály,

amely részt vesz valamely léıró logikai defińıciós axiómában, a DLAny osztály leszármazottja
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legyen. Emiatt ezen osztályok mindegyike örökli a DL ID attribútumot, amely ı́gy pontosan

a ḱıvánt globális kulcsként funkcionál. Az alábbiakban összefoglaljuk az integrációs szakértő

főbb feladatait.

1. az adott tárgyterület fogalmainak és kapcsolatainak megértése

2. a fogalmak és kapcsolatok formalizálása SILan-ban és visszavezetése meglévő UML

modellelemekre defińıciós axiómák seǵıtségével

3. annak biztośıtása, hogy minden defińıciós axiómában szereplő A atomi fogalomra iga-

zak a következők

(a) A a léıró logikai top (⊤) fogalomnak megfelelő DLAny osztályból származik

(b) A megfelelően van populálva, azaz a DL ID attribútum helyesen van kitöltve

2.B Altézis. Definiáltam egy ford́ıtási sémát, amely a Léıró Logikai konstrukciókat kérdés-

célokká ford́ıtja.

Egy Léıró Logikai fogalom lekérdezésekor a feladatunk az, hogy egy megfelelő kérdés-célt

alaḱıtsunk ki. A mediátor szabályokkal nem kell foglalkoznunk, mert azokat csak az atomi

(tehát UML) fogalmakhoz kell megadnunk, ami a Léıró Logikai ford́ıtástól független feladat.

ΦA(ID, DTA) = AN(DT, [ID|SAs], DAs), DTA = DT-(SAs � DAs)

ΦC⊓D(ID, DTA) = ΦC(ID, DTA1), ΦD(ID, DTA2), DTA = (DTA1, DTA2)

ΦC⊔D(ID, DTA) = (ΦC(ID, DTA) ; ΦD(ID, DTA))

Φ¬C(ID, ) = \+ ΦC(ID, )

Φ∃R.C(ID, DTA) = RN(RN
D(DT, [ID|SAs], DAs), RN

R( , [ID2| ], )),

ΦC(ID2, ), DTA = DT-(SAs � DAs)

Φ∀R.C(ID, DTA) = ΦRD
(ID, DTA),

\+ (RN(RN
D( , [ID| ], ), RN

R( , [ID2| ], )),

Φ¬C(ID2, ))

Φ⋊⋉nR(ID, DTA) = bagof(Y, RN(X, Y), Ys),length(Ys, S),condition⋊⋉(n, S),

X = RN
D(DT, [ID|SAs], DAs), DTA = DT-(SAs � DAs)

Φ⊤( , ) = true

Φ⊥( , ) = false
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Egy Léıró Logikai F fogalomnak egyetlen statikus attribútuma van, a DL ID kulcs. Azon-

ban, szemben az objektum-orientált megközeĺıtéssel, F példányainak lehet több dinamikus

t́ıpusa is. Ennek megfelelően egy ilyen példányt egy (ID, DTA) párral reprezentálunk. Itt

ID nem más mint a DL ID kulcs, mı́g DTA egy olyan Prolog struktúra, amely a válaszpéldány

dinamikus t́ıpusait tartalmazza, mindegyiket párośıtva a megfelelő attribútumokkal.

Az fenti ábrán megadjuk egy tetszőleges Léıró Logikai fogalom kérdés-cél megfelelőjét.

Valójában egy ΦC függvényt definiálunk, amelyik egy tetszőleges C fogalomkifejezésre vissza-

adja a C-nek megfelelő kérdés-célt két argumentummal: ID-vel és DTA-val. Az ábrán DT, SAs

és DAs rendre megfelel a dinamikus t́ıpusnak, a statikus attribútumoknak és a dinamikus att-

ribútumoknak. A � operátorral listák ford́ıtási idejű összefűzését jelöljük. A felső indexbe

tett N az adott atomi fogalomhoz vagy szerephez tartozó Prolog struktúranevet, mı́g az alsó

indexbe tett D vagy R az adott szerep értelmezési tartományának, illetve értékkészletének

megfelelő atomi fogalmat jelöli. Végül ⋊⋉ a 6 és > operátorok egyikét jelöli.

2.C Altézis. Megvalóśıtottam a 2.A–2.B Altézisekben megfogalmazott módszereket a

SINTAGMA rendszerben.

Az implementáció során módosult a SILan nyelv szintaxisa, valamint a nyelv elemeihez

kapcsolódó belső reprezentációs struktúrák is változtak. Lényegesen változott továbbá a

rendszer végrehajtási mechanizmusa a 2.B Altézisnek megfelelően.
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3. Tézis. Kidolgoztam a Match programhasonlóság-vizsgáló rendszer elméleti alapjait.

A Match a forráskódok strukturális tulajdonságait használja azok hasonlósági mértékének

meghatározásához. Megterveztem és implementáltam a rendszert. [J2, C2]

A Match rendszer alapgondolata az, hogy a programok lexikai hasonlóságvizsgálata he-

lyett a forráskódokból matematikai entitásokat képez, amelyek között a hasonlóság mértéke

formálisan definiálható. Ezen entitásokat különböző programozási nyelven ı́rt programok

esetén különbözőképpen képezhetjük, de feltételezzük hogy minden esetben ćımkézett, irá-

nýıtott gráfokat kapunk eredményül. Így a forráskódok hasonlóságvizsgálatát gráfok hason-

lóságvizsgálatára vezetjük vissza. Ez a megközeĺıtés azt is lehetővé teszi, hogy különböző

programozási nyelven ı́rt kódokat hasonĺıtsunk össze.

Céljaink között szerepel, hogy kiszűrjük a leggyakrabban előforduló hallgatói ,,trükkö-

ket”, mint például a különféle azonośıtók átnevezése, felesleges argumentumok használata, a

forráskód több modulba tördelése, lényegtelen kódrészek beszúrása, h́ıvások átvezetése (az

,,A h́ıvja B” szerkezet kicserélése ,,A h́ıvja C”, ,,C h́ıvja B”-re), illetve h́ıvásátcsoportośıtás

(ahol egy függvény törzsét több segédfüggvénnyel váltjuk ki).

3.A Altézis. Kidolgoztam az absztrakciós szinteken alapuló hasonlósági keretrendszert.

A keretrendszer három fő komponensből áll: (1) Leképző, amely a forráskódokból képez

matematikai entitásokat, másképpen modelleket ; (2) Egyszerűśıtő, amely redukálja a mo-

delleket egyszerűbb modellekké, amelyek ı́gy az eredeti forráskód absztraktabb változatai;

(3) Összehasonĺıtó, amely két azonos absztrakciós szinten lévő modell hasonlósági mértékét

(amely egy 0 és 1 közötti szám) határozza meg. Az elmondottakat illusztrálja az alábbi ábra.

forrás A forrás B

modell A modell B

összehasonĺıtás

összehasonĺıtás

modell A’ modell B’

egy
re

ab
sztrak

tab
b

m
o
d
ellek

fak
tor

1
=

1
fak

tor
2

=
0.9

red
u
kció

red
u
kció

red
u
kció

red
u
kció

lek
ép

zés

lek
ép

zés
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Itt két forrásprogramból (forrás A és forrás B) indulunk ki, amelyeket modell A-ba és

modell B-be képezünk le. Ezután a modellek egyre absztraktabb változatait hozzuk létre.

Végül az azonos szinten lévő modelleket összehasonĺıtjuk.

Azt álĺıtjuk, hogy ez a keretrendszer sokkal rugalmasabb, mint ha a hasonlóságvizsgálatot

csupán egyetlen absztrakciós szinten (például modell A és modell B között) végeznénk el.

Ennek oka, hogy a redukciós technikák olyan jellegzetes trükköket szűrhetnek ki egy lépésben,

amelyek amúgy a két eredeti modellt nagymértékben különbözővé tennék.

3.B Altézis. Definiáltam két forráskódú program hasonlóságának mértékét: bevezettem a

többszintű hasonlóság fogalmát.

Természetesen, az absztrakciós szint növekedésével párhuzamosan, a modellek hasonlósága

egyre kevésbé jelzi az eredeti forráskódok hasonlóságát: extrém esetben a modellek egyetlen

ponttá zsugorodnak össze. Ezért minden absztrakciós szinthez egy faktort (0 és 1 közötti

szám) rendelünk, amelyet megszorzunk az adott szinten kapott hasonlósági mértékkel.

3.1. Defińıció. Két forráskódú program hasonlóságának mértékén max1≤i≤n FiSi-t értünk,

ahol n az adott implementációban használt absztrakciós szintek száma. Fi jelöli az i. absz-

trakciós szinthez tartozó faktort és Si az i. szinten kapott hasonlósági mértéket. Elvárjuk,

hogy minden i-re fennálljon, hogy Fi+1 < Fi, ugyanakkor Si és Si+1 értékeire nem teszünk

megkötést.

A disszertáció az alábbi egyszerű algoritmust javasolja max1≤i≤n FiSi kiszámı́tására.

1. i = 1,Max = 0

2. hasonĺıtsd össze az i. absztrakciós szinten lévő modelleket, azaz számı́tsd ki Si-t

3. számı́tsd ki Max = max(Si ∗ Fi,Max )-t

4. izomorfia (Si = 1) esetén térj vissza Max -al

5. ha Max ≥ Fi+1, térj vissza Max -al, különben i = i + 1 majd ugrás a 2-es lépésre

A fentiekből következik, hogy ha az i. szinten izomorf két modell, akkor rögtön leállunk.

Egyéb esetben folytatjuk a hasonlóságvizsgálatot egy magasabb absztrakciós szinten.

3.C Altézis. Olyan összehasonĺıtási algoritmusokat dolgoztam ki, amelyek seǵıtségével

iránýıtott körmentes gráfok hasonlósági mértékét lehet meghatározni.

Iránýıtott körmentes gráfok (DAG-ok) izomorfiája eldönthető lineáris időben egyszerű

algoritmusokkal [20]. Itt az ötlet az, hogy minden DAG-hoz konstruálható egy kód, amelyikre

igaz, hogy két kód akkor és csak akkor azonos, ha a két DAG izomorf. Egy ilyen kód

felfogható úgy, mint egy szekvencia (a 2 dimenziós gráf 1 dimenziós léırása), amelyben ,,0”

és ,,1” karakterek szerepelhetnek. Egy levél kódja ,,01”, amit gyakran ,,L”-nek ı́runk.
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Az izomorfián túl fontos kérdés két DAG hasonlóságának megállaṕıtása. A disszertá-

cióban javasolt ötlet az, hogy meghatározzuk azon transzformációs lépéseket, amelyekkel

két DAG kódja egymásba alaḱıtható: ∆(A, B)-vel jelöljük az A és B szekvenciák közti

transzformációs lépéseket. ∆(A, B) valójában egy párokat tartalmazó halmaz. Egy ilyen

pár első tagja 0, 1 vagy L, amelyeket megelőzhet + vagy - jel (hozzáadás, elvétel). Egy pár

második tagja egy egész szám. Egy pár jelentése, hogy az adott műveletet az adott helyen

kell végrehajtani A-n, hogy végül B-t kapjuk.

Két kód hasonlósági mértékének megállaṕıtásához ,,büntetéseket” rendelünk az egyes

transzformációs lépésekhez. Ezek alapján meghatározzuk Ω(A, B)-t, amely léırja, hogy két

gráfkód mennyire különböző (P jelöli a büntetőfüggvényt):

Ω(A, B) =
∑

(E,...)∈∆(A,B)

P (E)

3.2. Defińıció. Legyenek A és B iránýıtott, körmentes gráfok. A és B hasonlósági mértékén

az 1− Ω(A, B) mennyiséget értjük.

Speciális esetekben az ı́gy definiált hasonlósági mérték még nem ad megfelelő eredményt.

Ennek az oka, hogy egy G DAG-ban egy v csomópont kódja G kódjában m alkalommal

szerepel, ahol m a gyökérből v-ig vezető különböző utak száma. Ez viszont azt jelenti, hogy

ha két DAG egy olyan csomópontban tér el lényegesen, amely sok úton elérhető a gyökérből,

akkor a fentebb definiált hasonlósági mérték torźıtani fog.

Ennek kiküszöbölésére a disszertáció két megoldást javasol. Az első az, hogy olyan re-

dukciós lépéseket kell használni, amelyek csökkentik a különböző utak számát, azaz a mo-

delleket egyre inkább ,,faszerűvé” teszik. A másik megoldás az Ω(A, B) különbözőség egy

jav́ıtott variánsa, amely az az alábbi ábrán látható.

Ω′(A,B) =

ha lehet parositani nepszeru pontokat(A,B) akkor

(N,M) = ket nepszeru csomopontja(A,B);

A’ = redukaltja(A, N);

B’ = redukaltja(B, M);

return Ω′(A’,B’) + Ω′(N,M);

különben

return Ω(A,B);

A módośıtás lényege, hogy speciálisan kezeljük a sok bejövő éllel rendelkező (,,népszerű”)

csomópontokat. Feltesszük, hogy ezen pontok A-ban és B-ben megfelelő heurisztika seǵıtsé-

gével egymáshoz rendelhetők. Két ilyen pontra rekurźıvan kiszámoljuk a különbözőségüket,

majd kivesszük őket az eredeti gráfokból.
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3.D Altézis. Prolog programokra megvalóśıtottam a 3.A–3.C Altézisekben megfogalma-

zott módszereket és algoritmusokat.

Az implementáció során egy Prolog forráskódot a neki megfelelő h́ıvási gráfra képeztünk

le. Ebben a gráfban a csomópontok Prolog eljárásoknak, a köztük futó élek pedig eljárás-

h́ıvásoknak felelnek meg. Prolog programokat a h́ıvási gráfjuk jól jellemez, mert a Prolog

nyelvben a hagyományos vezérlési szerkezeteket (például while vagy for konstrukciókat)

éppen az eljárásh́ıvások váltják ki.

Négyféle absztrakciós szintet alaḱıtottunk ki a következő redukciós lépések alkalmazásával:

(1) nem h́ıvott eljárások szűrése, (2) könyvtári eljárások szűrése, (3) többszörös élek szűrése

és (4) másodfokú pontok szűrése.

A modellek összehasonĺıtásához, azaz az 1 − Ω(A, B) kifejezés kiszámı́tásához, a Unix

diff algoritmusát alkalmaztuk, az A-nak és B-nek megfelelő szekvenciákon.

Az eredmények értékeléséhez fontos, hogy a hasonlósági mértéken túl valamiféle ,,bi-

zonýıtékkal” is szolgáljunk a felhasználó számára arról, hogy miért gondoljuk azt, hogy

két program hasonló. Ehhez megadjuk a két program predikátumainak egy legvalósźınűbb

megfeleltetését, amelyet a szekvenciák szisztematikus bejárásával álĺıtunk elő. Egy ilyen bi-

zonýıtékra mutat példát az alábbi ábra. Itt a hasonlóság mértéke a negyedik absztrakciós

szinten 68.5%. Látható, hogy a Match szerint például az egyik programban meglévő kul/3

eljárásnak, a kulonb/3 felel meg a másik programban.
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4. Tézis. Kidolgoztam az SREngine szabályalapú következtető rendszer elméleti alapjait,

amely metainformációk erőforrásokhoz kapcsolását automatizálja. Megterveztem és imple-

mentáltam a rendszert. [J4, C8]

A rendszer célja, hogy egy speciális nyelven léırt szabályhalmaz seǵıtségével új tulaj-

donságokat következtessünk ki dokumentumok egy halmazán, az ún. dokumentumtárban.

Dokumentum alatt nem pusztán tényleges dokumentumot, hanem sok kapcsolódó entitást

is értünk, mint például könyvtár, kép stb. Absztrakt szinten ı́gy egy dokumentumtárat

egy iránýıtott gráfnak tekintünk, ahol az élek csomópontok és értékek vagy csomópontok és

csomópontok között futhatnak. A rendszer magas szintű architektúrája látható alább.

SREngine

rendszer

Dokumentumtár Kikövetkeztetett tulajdonságok

SRLang szabályok

A kikövetkeztetett tulajdonságokat felhasználhatjuk arra, hogy dokumentumokra vonat-

kozó kérdésekre intelligensebben válaszoljunk, illetve speciálisan arra, hogy dokumentumokat

automatikusan kategorizáljunk.

4.A Altézis. Kidolgoztam az SRLang-ot, egy logikai alapú nyelvet, amely seǵıtségével

metainformációkra vonatkozó szabályokat lehet léırni.

Az SRLang nyelv hasonĺıt a Prolog nyelvre: a szabályok egy fejből és egy törzsből

állnak, ahol ez utóbbi célokból épül fel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szabályok

végrehajtása lényegesen eltér a Prolog nyelv végrehajtási mechanizmusától (lásd a 4.B

altézis tárgyalását). Emellett az SRLang nyelv megenged kvantoros konstrukciókat is; erre

mutatunk egy példát alább. Itt egy dokumentumot a mérnöki kategóriába sorolunk, ha

minden szerzője vagy mérnök vagy matematikus:

document_type(Document, mérnöki) <==

forall Author in has_author(Document,Author)::

forall Degree in has_degree(Author, Degree)::

(

has_type(Degree, "mérnök") or

has_type(Degree, "matematikus")

).

A szabálynyelv megengedi külső h́ıvások használatát, amellyel kiterjeszthető az SRLang

funkcionalitása. A külső h́ıvásokat tipikusan arra használjuk, hogy információkinyerő mo-

dulokat érjünk el seǵıtségükkel, amelyek a dokumentumok tényleges tartalmán végeznek
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műveleteket: kinyerik például a szerzők neveit, a dokumentum struktúrájának jellemzőit

stb. Ezen külső h́ıvásokat a megszokott módon használhatjuk fel szabályok késźıtésekor.

Egy példát láthatunk alább (itt az ex property jelzi a tartalmaz külső eljárás megh́ıvását).

document_type(Document, levél) <==

has_binary(Document, Binary) and

ex_property("tartalmaz", ["levél",Binary], _).

Amikor SRLan szabályokat kiértékelünk egy adott dokumentumra akkor tulajdonságok

egy halmazát kapjuk eredményül. Ez a halmaz csak és kizárólag azon tulajdonságokat tartal-

mazza, amelyek logikai következményei a szabályok elsőrendű logikai alakjának. Nevezetesen,

egy olyan SRLang szabály amely nem tartalmaz negációt és forall konstrukciót közönséges

Horn-klóznak felel meg. Az általános forall konstrukció megfelel az alábbi formulának:

(∀X1 . . .Xj)(T1 ∧ . . . ∧ Tk ← F1 ∧ . . . ∧ Fn)

A negációt a ,,zárt világ” elvnek megfelelő ún. meghiúsulásos negáció (negation by failure)

seǵıtségével valóśıtjuk meg.

4.B Altézis. Megterveztem a végrehajtási mechanizmust és implementáltam a rendszert.

A szabályok végrehajtásához egy saját bottom-up következtetőt implementáltunk, amely

egyrészt jobban igazodik a feladathoz, másrészt jóval robusztusabb, mint a hagyományos

Prolog végrehajtási mechanizmus. Ennek támogatásához, illetve a hatékonyabb végrehajtás

érdekében, implementáltunk egy rétegezőt, amely a szabályokat rétegekre osztja a topológikus

sorrendjüknek megfelelően. Ilyen rétegezésre mutat példát az alábbi ábra.

document type

has contributor

has author1

has author2

has author3

1

2

3

4

A RuleEngine rendszert úgy terveztük, hogy meglévő tartalomkezelő rendszerekhez (host

rendszer) kapcsolódva, külső modulként funkcionáljon. A host rendszerrel történő kommu-

nikációt pontosan specifikáltuk: webszolgáltatás alapú interfészeket dolgoztunk ki a do-

kumentumtár tartalmának eléréséhez, az SRLang szabályok átviteléhez, valamint az in-

formációkinyerő modulok kommunikációs felületéhez.
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5. A kutatás módszertana

A kutatás során alapvetően a matematikai logika, a száḿıtógépes modellezés, a logikai prog-

ramozás és a gráfelmélet eszköztárát használtam. A Léıró Logikai algoritmusokkal kapcsola-

tos tételek és bizonýıtások nagymértékben használják a rezolúció elméletét, valamint a Pro-

log nyelv különféle konstrukciónak elméleti és gyakorlati hátterét. A információintegrációs

módszerek kutatása során támaszkodtam az objektum-orientált modellezésre és az adatbá-

zisok elméletére. A forráskódok hasonlóságvizsgálatára adott módszerek fejlesztése során

különféle gráfelméleti és diszkrét matematikai eredményeket használtam fel. Az SRLang

szabálynyelv kialaḱıtása során a számı́tógépes modellezés játszott fontos szerepet.

6. Az eredmények alkalmazása

Az 1. tézisben bemutatott DLog következtető rendszer protot́ıpusa elérhető az érdeklődő

szakemberek számára a http://dlog-reasoner.sourceforge.net webćımen. A DLog rend-

szert várhatóan olyan környezetben fogják érdekesnek találni, ahol nagyméretű adathalma-

zon kell Léıró Logikai következtetéseket végezni. Ezen ḱıvül úgy gondoljuk, hogy a tézisben

megfogalmazott tételek és a kapcsolódó algoritmusok egy részét más Léıró Logikai következ-

tető rendszerekben is fel lehet használni, azok hatékonyabbá tételében.

A 2. tézisben megfogalmazott hibrid modellezési nyelvet, a kapcsolódó modellezési meto-

dológiát és lekérdezési transzformációt a SINTAGMA információintegrációs rendszer keretein

belül implementáltuk. A SINTAGMA rendszert ḱısérleti jelleggel több helyen is alkalmazzák,

többek között a Országos Széchényi Könyvtárban, illetve a Magyar Távirati Irodában.

A 3. tézisben bemutatott Match alkalmazást évek óta használjuk arra, hogy a BME

Villamosmérnöki és Informatikai karán oktatott Deklarat́ıv Programozás c. tárgy keretein

belül a nagyházi feladatokat ellenőrizzük. Az általam kidolgozott Prolog nyelvi illesztés

mellett Hanák Dávid elkésźıtette az SML nyelvi hasonlóságvizsgálathoz szükséges illesztést is,

ı́gy a Match rendszert mindkét, a Deklarat́ıv Programozás c. tárgy keretében oktatott nyelv

esetén felhasználjuk. A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy ez az alkalmazás sokat

seǵıt a hasonlóságok kiszűrésében: számos esetben h́ıvta fel a figyelmet olyan másolókra, akik

saját bevallásuk szerint is hosszú órákat töltöttek el azzal, hogy elfedjék a másolás tényét.

A 4. tézisben léırt RuleEngine alkalmazást ḱısérleti jelleggel próbáltuk ki egy kereskedelmi

portál és tartalomkezelő rendszerben, a SenseNet Portal Engine-ben. Ez megmutatta az

általunk választott megközeĺıtés alkalmazhatóságát és előnyeit. Ahhoz, hogy a rendszert

,,éles” körülmények között is alkalmazzuk további tesztek és fejlesztések szükségesek.
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