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1. Bevezető

A nyelv alakítja a gondolkodásmódunkat, és

meghatározza, hogy mit gondolhatunk róla.

(Benjamin Whorf)

A természetes nyelvű adatbázis-interfészeknek (Natural Language Interfaces to

Databases, NLIDB) azokat a szoftvereket nevezzük, amelyeknél egy adott természetes

nyelven megfogalmazott, nyelvtanilag helyes kérdés (bemenet) megadásával adatbázisok

rekordjainak halmazát (kimenet) kérdezzük le vagy dolgozzuk fel. Azaz az NLIDB a

kérdésfeltevéstől az adatbázis-lekérdezésig vezető folyamatért felelős.

Az NLIDB egyfajta tág értelemben vett válaszkereső rendszernek (Question Answering

System, QAS) is felfogható. Fontos azonban kiemelni, hogy a QAS rendszerek alapvető

célja, hogy természetes nyelvű, vagy ahhoz közeli dialógusban, de mindenképpen egyértelmű

válaszokat adjanak a nem feltétlenül helyesen feltett felhasználói kérdésekre is, függetlenül

attól, hogy a válaszadást ontológia, logika, adatbázis vagy egy neurális háló támogatja-e.

Hasonlóan elmondható, hogy a természetes nyelvek megértése (Natural Language

Understanding, NLU) terén elért eredmények is széleskörűen használhatóak az NLIDB

világában. Azonban egyfelől a kérdés „megértése” nem feltétlenül szükséges a megfelelő

eredmény eléréséhez, hiszen az NLIDB tulajdonképpen egy komplex nyelvet annak egy jóval

egyszerűbb, formális részhalmazára – a lekérdezőnyelvre – képezi le. Másfelől az is igaz,

hogy a „megértés” önmagában sem elegendő olykor a probléma megoldásához, hiszen egy

jól feltett kérdés lekérdezéssé alakítása még az emberi agy számára is kihívásokat jelent

éppen amiatt, hogy a szűk nyelvi korlátok és a limitált kifejező erő megfelelő kombinálásával

a kívánt hatást érjük el.1

Az NLIDB-k általános modelljét négy jellemző szakaszra lehet bontatni (lásd

az 1.1. ábra).

1. szakasz: szintaktikai elemzés. A szintaktikai elemzés célja a nyelvi szerkezetek

a számítógép által könnyen feldolgozható struktúrává alakítása. Ahhoz, hogy a számítógép

által jól értelmezhető, algoritmusok segítségével könnyen feldolgozható strukturált

kifejezéseket kapjunk a természetes nyelvű mondatainkból, elsősorban alkalmazott

nyelvészeti és számítástudományi (formális nyelvi) ismeretekkel kell rendelkeznünk. A

1Gondoljunk csak arra, hogy olyan relatív egyszerű kérdést, mint a „Ki volt Magyarország hetedik
miniszterelnöke?” hogyan programoznánk le SQL nyelven! A helyes lekérdezés megtalálásához hosszú időre
van szüksége még a jól felkészült mérnök-informatikus hallgatóknak is – az Adatbázisok labor (Számítógép
labor V.) tapasztalatai alapján.
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1.1. ábra: Az NLIDB általános, blokkvázlatos modellje.

problémakör tehát jellemzően a tág értelemben vett alkalmazott nyelvészettel foglalkozó

tudományágak kutatási területe. A továbbiakban erről csak érintőlegesen, leginkább a

mélyebb összefüggések megértése miatt lesz szó.

Itt jegyezzük meg, hogy bár sokan vélik úgy, hogy a szintaktikai elemzés határozza meg

leginkább az NLIDB-k jóságát, illetve használhatóságát – és kétségkívül elhagyhatatlan

és kiemelten fontos része a teljes folyamatnak –, mégis pl. az egyik legsikeresebb angol

nyelvű NLIDB, az AskJeeves2 esetében a nyelvi–szintaktikai kérdések a találati pontosságot,

meglepő módon, mindössze 5%-ban befolyásolják[36].

2. szakasz: szemantikai elemzés. A szemantikai elemzés során a számítógép által

értelmezhető struktúrában szereplő kódolt utasítások algoritmizált leképezését végezzük

el egy korlátozott kifejező erejű formális nyelvre, jellemzően egy univerzális adatbázis-

lekérdezőnyelvre.

A számítógép számára sem a szavak egymásutánisága, sem a nyelvtani szerkezetek nem

hordozhatnak semmilyen tartalomra utaló adatot, hiszen a nyelvtani szerkezet alapvetően

és többnyire nem a mondanivalóval áll összefüggésben, a szavak, kifejezések pedig túl

„zajosak” adatok, utasítások felismerésére, azonosítására. Ráadásul a számítógépek világról

2http://www.ask.com

http://www.ask.com
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alkotott képe is meglehetősen korlátozott, éppen ezért a helyes működéshez a számítógép

számára le kell tudnunk explicit módon írni a valós világot, adott matematikai struktúrában.

A világ azonban korántsem olyan széles, mint amilyennel a mesterséges intelligencia

tudományterületéhez sorolt NLU kapcsán szokás foglalkozni, hiszen kizárólag adatbázisok

lekérdezését szeretnénk elvégezni. Márpedig minden adatbázis létrehozásakor már eleve

megalkotunk egy egyszerűsített világmodellt, és ezt képeztük le egy megfelelő adatmodellre;

ez minden adatbázis logikai szerkezetének alapja.

Következésképp, az NLIDB-k esetében a szemantikai kapcsolatok leírásánál három

kérdést kell alaposan megvizsgálni:

(a) Hogyan reprezentálják világot az adatbázisok általánosított logikai szerkezetében?

(b) Hogyan feleltetjük meg a nyelvtani szerkezetekben kódolt utasításokat adatbázis-

műveletek sorozatának?

(c) Hogyan képezzük le az bemenetként kapott struktúra egyes elemeit az adatbázis

elemeire?

Röviden összefoglalva: a szintaktikai elemzést követően a feladat az, hogy a

kapott struktúrát illesszük az NLIDB hátteréül szolgáló adatbázisok – röviden támogató

adatbázisok – univerzális világmodelljére.

3. szakasz: adatbázisok illesztése. A szemantikai elemzés során célszerűbb egyetlen

univerzális adatbázis logikai modelljével foglalkozni, mint a támogató adatbázisok – az

esetek többségében lényegesen eltérő – logikai szerkezetének összességével. Következésképp,

a szemantikai elemzés során előálló univerzális lekérdezést a támogató adatbázisok

mindegyikére le kell tudnunk fordítani. Az NLIDB esetében az igazi kihívásokat az

automatizmusok minél szélesebb körű alkalmazása jelenti, azaz azt kell elérni, hogy a

támogató adatbázisok oldaláról minél kevesebb emberi erőforrást igényeljen a leképezési

algoritmus megtalálása és végrehajtása.

4. szakasz: eredmények rendezése. A visszakapott eredményeket a felhasználó

szempontjai szerint rendezni, csoportosítani érdemes. A rendezési szempontok általában

nem hasonlíthatóak össze a keresési motoroknál megszokott rangsoroló eljárásokkal (ranking

algorithm), hiszen minden adatbázisbeli találat pontosnak számít. Éppen emiatt a válaszok

csoportosítását a kiszolgáló adatbázisok (forrás) szerint, illetve a bemenetként kapott

mondat alternatív értelmezései szerint érdemes elvégezni.

1. Egy rövid történeti áttekintés

A sikeres NLIDB-k megvalósítására négy különböző stratégiát alkalmaztak eddig: a

szintaktikai elemzésre, a szemantikai elemzésre, a sablon alapú mintaillesztésre, valamint



Kardkovács Zsolt Tivadar 4

a köztes lépcsős leképezésre épülő eljárásokat. Az egyes megoldások témafüggetlenségi

és kifejezőerőbeli sajátosságait a következőkben mutatjuk be. Részletesebb, a nyelvészeti

kérdéseket is kimerítően tárgyaló összehasonlítás található a [74, 77, 28, 8, 71] irodalmakban.

1.1. Szintaktikus elemzőre épülő NLIDB

Az első NLIDB-k már az 1960-as években megjelentek, párhuzamosan az első

adatmodellekkel és adatbázisokkal. Az első sikeres, független adatbázisra épülő megvalósítás,

a LUNAR[104] volt (1968), amely a Holdról származó, az Apollo-11 legénysége által gyűjtött

kőzetek katalogizálásában és kémiai elemzésében támogatta felhasználóit. Tipikus kérdés,

amelyet már a LUNAR is meg tudott válaszolni:

(a) „What samples contain magnesium?” (Milyen minták tartalmaznak magnéziumot?)

(b) „Give me the modal analysis of magnesium in those samples.” (Mutasd azokban a

mintákban a magnézium jellemzőit!)

(c) „What is the specific activity of A126 in soil?”(Milyen sajátos viselkedése van az A126-

nak talajban?)

A LUNAR működési elvének kialakításakor abból indultak, hogy a lényegesen különböző

információk megszerzésére irányuló természetes nyelvű kérdések eltérő szintaktikai

struktúrával rendelkeznek – azaz elegendő a szintaktikai elemzési fára építve egy olyan

programkódot előállítani, amely a megfelelő átírási szabályok segítségével a kívánt hatást

érik el.

Maga az átírás folyamata egy ún. ATN (Augmented Transition Network, kiterjesztett

vagy bővített átmenetháló) nyelvtan és egy azt feldolgozó balelemző (top-down)

alkalmazásával valósult meg (lásd erről bővebben [103, 77, 3]).

A fókuszált felhasználási területnek köszönhetően a LUNAR, többszöri javítgatás után,

a felhasználói kérdések 90%-át volt képes helyesen feldolgozni. Ehhez azonban a LUNAR-t

számos olyan heurisztikával látták el, ami a későbbiekben a hordozhatóságnak – azaz újabb

tématerületre (knowledge domain) való hatékony adaptálásának – egyik gátjává vált [104, 8].

A hordozhatóságnak azonban volt egy másik, sokkal nehezebben leküzdhető akadálya is;

nevezetesen a LUNAR az adatbázis-lekérdezés létrehozásakor kifejezetten a szintaktikára

koncentrált, és egyáltalán nem használta ki az adatbázisban tárolt világmodellben rejlő

lehetőségeket. Ennek megfelelő nem is tudott adaptív módon illeszkedni egy újabb,

jelentősen eltérő adatbázis-struktúrához.

1.2. A szemantikus elemző módszere

Az 1970-es években megjelenő új generáció az ún. szemantikai elemzést próbálta

előtérbe helyezni. A szemantikus elemzés újítása az volt, hogy a mondatfeldolgozás
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során már figyelembe vett bizonyos szemantikai információkat is, azaz egyrészt eliminálta

a szemantikailag helytelen szintaktikai elemzési fák jelentős részét, másrészt közvetlenül

adatbázisra illeszthető kódot állított elő. Szemantikus elemzést használtak a REL [64],

PLANES [97], LADDER [38], EUFID [90] és az LDC-1[13] rendszerekben is [74, 8]. A

szemantikus elemzés módszerét annak talán legismertebb képviselőjén, a LADDER példáján

keresztül mutatjuk be.

A LADDER is, LUNAR-hoz hasonlóan erősen témafókuszált volt, elsősorban az Egyesült

Államok haditengerészeti döntéshozói számára tervezték egyszerű információkeresési

feladatok (pl. „Hol tartózkodik a JFK?”, „Milyen osztályú anyahajók vannak Fort

Laudersdale-ben?”) teljesítésére. A szemantikus elemzéshez egy jobbelemző (bottom-up)

előszűrés után egy balelemzőt (top-down)3 (vö. Coke-Younger-Kasami–szűrő) használtak4

[73], ami a LUNAR-hoz képest jelentősen javított a feldolgozási sebességen.

A LADDER működését illusztrálandó, legyen a bemenet elemzésére használt formális

nyelvtanunk az alábbi alakú:

S → Minta_kérdés | Hajó_kérdés

Minta_kérdés → Minta Kibocsátás | Minta Tartalmazás

Minta → ’melyik kőzet’| ’melyik minta’

Kibocsátás → ’bocsát ki’ Sugárzás

Sugárzás → ’sugárzást’ | ’fényt’

Tartalmazás → ’tartalmaz’ | Anyag

Anyag → ’magnéziumot’ | ’kalciumot’

Hajó_kérdés → Hajót Indulás | Hajó Érkezés

Hajót → ’melyik űrhajót’ | ’melyik rakétát’

Hajó → ’melyik űrhajó’ | ’melyik rakéta’

Indulás → ’lőtték fel’ Dátum | ’indították’ Dátum

érkezés → ’tért vissza’ Dátum | ’ért földet’ Dátum

Mivel a formális nyelvtani szabályok konstrukciójának köszönhetően csak bizonyos,

szemantikafüggő elágazások mentén tudunk haladni, így olyan mondatokat, mint a „Melyik

kőzet tartalmaz fényt?” azonnal elvethetjük – szemben a LUNAR megoldásával. Ráadásul

a csomópont bejárása során fokozatosan azonosíthatjuk azt a kontextust, amire a kérdés

vonatkozik. Lényegében a fa bejárásával során már elő is tudjuk állítani a megfelelő

lekérdezést.

3 A terminológiát Bach Iván Formális nyelvek[11] c. tankönyvéből kölcsönözve.

4A szélességi bejáráson alapú balelemzés lényegesen rosszabb eredmény adott.[38, 84]
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Felmerülhet persze a kérdés, hogy miért volt fontos, hogy értelmetlen, helytelen

mondatok elemzését gyorsan vessék el? A tapasztalatok [39, 72] azt mutatták, hogy a

fel nem dolgozott mondatok mintegy 80%-ában a felhasználók nyelvhelyességi hiányosságai

okozzák a problémát. Márpedig a korabeli számítógépek sebességi korlátainak köszönhetően

a felhasználók aránylag hosszú időt várhattak egy olyan válaszra, amelyből kiderül,

hogy már a kérdés maga is rosszul lett feltéve. Ez pedig hosszabb távon a szoftver

használhatatlanságához vezetett volna.

Míg a LADDER az elemzés sebessége és pontossága terén aránylag jó eredményt

ért el, addig a hordozhatóság tekintetében súlyos hiányosságokkal rendelkezett. A

szemantikailag helyes kombinációk kimerítő leírásával a megoldás tökéletesen alkalmatlan

új tématerületekre való alkalmazásra, hiszen minden egyes tématerületre egy teljesen új

szabályrendszert kell az alapoktól kezdve megalkotni. Ráadásul kifejezetten nyelvfüggő,

hiszen például a magyarban – az angollal ellentétben – a toldalékolás, illetve a kötelező

vonzatok miatt az elágazások száma exponenciálisan megnőhet (lásd a fenti példában a

Hajó és Hajót eseteket), ami a hatékony felhasználás rovására mehet.

A hordozhatóság fontosabbá válásával a szemantikai elemzés ez a módszere fokozatosan

eltűnt.

1.3. A sablon alapú mintaillesztő eljárás

A módszer egyszerűsítésével azonban, kisebb kompromisszumok árán, csökkenteni lehet a

témafókuszáltságból eredő problémákat. Nevezetesen, ha nem formális nyelvtannal, hanem

mondat- vagy kifejezéssablonokkal (frázissablon, phrasal template) való mintaillesztéssel

próbálkozunk, akkor a legfontosabb képességeit a szemantikus elemzésnek megőrizzük,

miközben a szabályrendszerünk hordozhatóvá válik. Például a formális nyelvtant sablonok

segítségével az alábbi módon írhatjuk fel.

Melyik <alany> <ige> <dátum>?

Melyik <tárgy> <ige> <dátum>?

Melyik <alany> <ige>?

A sablonokra illeszkedő kérdőmondatokat aztán egységes formában lehet lefordítani

adatbázis-lekérdezésekké. Természetesen, a szabályok általánosításával helytelen

mondatokat ezáltal nem feltétlenül vetünk el, így a „Melyik űrhajó lőtték fel 1968-ban?”

kérdésre valamilyen – nem feltétlenül helyes – választ fogunk kapni.

A figyelmes olvasó észreveheti, hogy a sablon alapú eljárás nagyon hasonlatos a

szövegbányászatban alkalmazott N -grammok módszeréhez. Az N -grammok esetében a

szöveg összes lehetséges N db egymást követő szavát vesszük figyelembe az elemzés során, és

abból vonunk le messzebb menő következtetéseket. A sablon alapú módszer az N -grammok

egy speciális esete; itt egyrészt a kifejezések hossza határozza az N mértékét, másrészt a
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nyelvtani szabályoknak megfelelően a felesleges N -grammokat figyelmen kívül hagyjuk.

Az eljárást a START [52] QAS rendszerben5 tökéletesítették 1988-1993 között,

majd a szemantikus web és a mélyháló mint probléma megjelenésével kiterjesztették

szövegadatbázisokra is [54, 53]. A START, illetve a hasonló elven működő AskJeeves

alapjául szolgáló InPlainWords motor esetében a sablon az <alany>, <tulajdonság>,

<érték>6 trigrammból áll [55, 56, 53, 36].

A sablon alapú mintaillesztést követő eljárással 75%-os találati pontosságot értek el – egy

állandó hozzáférésű (online) családjogi tanácsadó honlap keresőjén végzett tesztelés alapján

[36]. A helytelen válaszok 50%-a a helytelen elemzéssel, 20%-a az adott szó vagy kifejezés

értelmezhetőségének hiányával volt magyarázható, míg a sikertelen kísérletek 30%-ra azért

nem adott választ, mert nem is volt róla információ a honlapon.

A módszer alkalmazása azonban meglehetősen költséges: a családjogi tanácsadó esetében

négy iterációs fejlesztés során mintegy 2000 új sablont és hozzá kapcsolódó átírási szabályt

kellett bevinni a rendszerbe [36]. Ráadásul az eljárás nem vagy csak részben képes feloldani

számos jellegzetes nyelvtani szerkezetet, mint amilyen például a gyakran használatos birtokos

szerkezet vagy a felsőfokú jelzővel ellátott főnévi frázis.

1.4. Köztes lépcsős megvalósítás

A szintaktikai elemzés témafókuszáltságból eredő túloptimalizálás feloldására, a

hordozhatóság növelése érdekében egy köztes reprezentációs nyelvet érdemes beiktatni. A

köztes nyelv szinte minden esetben egy formális logikai nyelv, a JANUS [99, 100, 10], a

PHILQA1 [77], az IRUS [101, 16] és a GPSG [37] esetében a Montague-nyelvtan, a CLE

[5, 4], a Chat-807 [98] és a Masque/SQL [7] esetében az elsőrendű logika nyelve.

A köztes lépcsőnek – a hordozhatóságon túl – a többnyelvűség megteremtése adta még

az apropót, hiszen erre az elvre építve akár kétnyelvű NLIDB-t is létre lehetett hozni (lásd

pl. [80, 42]).

A köztes lépcsős eljárás viselkedését nézzük meg a Masque/SQL [7, 8] példáján

keresztül! A Masque a szintaktikai elemzés során előálló elemzési fát először a szintaktikai

konstrukciónak megfelelően félig, vagy teljesen kitöltött logikai kifejezésé alakítja. Például

a „Mely kőzetek tartalmaznak magnéziumot?” kérdésben szereplő atomi (kőzet, tartalmaz,

magnézium) kifejezéseket rendre az alábbi logikai kifejezésekké alakítja – egyszerű szótári

5http://start.csail.mit.edu/

6 Nem összekeverendő a szemantikus web RDF (Resource Description Framework) esetében használatos
alany, állítmány, tárgy hármassal. Az RDF feladata az univerzális adatbázis-leírás, így minden esetben
két fogalmat kapcsol össze egy reláció mentén. A START azonban az adatbázis-lekérdezés, illetve a
válaszkeresést tekinti fő feladatának, így a kérdés megválaszolása szempontjából a kérdést magát tipizálja
az alany, tulajdonság, érték hármassal. A különbségre jó példa lehet, hogy míg az RDF állítások gyakran
szimmetrikusan is értelmezhetőek, a START trigrammjaira viszont ez pl. nem igaz.

7 http://web.sfc.keio.ac.jp/~t03712sn/chat80/chat80.cgi

http://start.csail.mit.edu/
http://web.sfc.keio.ac.jp/~t03712sn/chat80/chat80.cgi
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leképezés segítségével: λx.is_rock(x), λx.λy.contains(x, y), ’magnézium’. A szintaktikai

elemzési fa bejárásával, univerzális egyesítési szabályok alapján pedig az alábbi Prolog-

programot építi belőle, amit közvetlenül logikai adatbázisra is lehet alkalmazni, de egyszerű

eljárással akár SQL nyelvre is fordítathatjuk.

answer( X ) :-

is_rock( X ),

contains( X, ’magnézium’ ).

Módszer igazi ereje abban rejlik, hogy csak azokat a kifejezéseket és szerkezeteket

veszi figyelembe, amely a szoftver hátteréül szolgáló adatbázisban közvetlenül elérhető

predikátumok formájában. Hordozható, hiszen a lexikon tartalmát kell csak leképezni az

adatbázis megfelelő elemeire – ezt pedig mindenképpen el kell végezni bármilyen NLIDB

megvalósításról is legyen szó.

Jól látszik azonban az is, hogy a köztes lépcsős megoldás jósága nagyban függ

az adatbázis szerkezetétől. Vegyük például azt az életszerű helyzetet, hogy pilóták,

repülőgépek, célállomások és indulási időpontokat tárolunk az adatbázisunkban, azaz azt

tároljuk, hogy melyik repülőgép, kivel, hova és mikor repül. Joggal várnánk el ettől a

rendszertől, hogy a „Melyik pilóta repül Berlinbe?”, „Mikor repül a Boeing-747-es?”, „Mikor

repül a 2008. december 24-i járat?”, „Hova repül a Boeing-747-es gép 2008. december

24-én?”, „Hova repül Gipsz Jakab?” kérdések mindegyikére választ adjon – feltéve

persze, hogy a rendszer számára rendelkezésre állnak a szükséges adatok. A repül ige

megfeleltetése (interpretálása) azonban itt komoly nehézségekbe ütközik, hiszen az vagy egy

négy argumentumból álló predikátumra, vagy több, eltérő argumentumszámú predikátumra

képzendő le. Előbbi esetben az univerzális egyesítés okoz majd nehézséget, hiszen nem

tudhatjuk előre, hogy melyik argumentum helyére írandó az adott kifejezés – mivel csak a

behelyettesítendő elem típusából következne ez az információ, ha az egyértelmű –, míg az

utóbbi esetben mind a lehetségesen kiértékelendő lekérdezések (kombinációk) száma, mind

a kiértékelés válaszideje is jelentősen megnőhet.

Az újabb fejlesztésű, valószínűségi környezetfüggetlen nyelven alapuló Precise [76, 75] az

előbbi megoldást választja méghozzá úgy, hogy minden névelemhez számon tartja, hogy az

mely attribútum értékeként fordulhat elő az adatbázisban. A Precise csak addig működik

helyesen, amíg a mondaton belül szereplő névelemek csak különböző típusba sorolhatók: így

helyes működik a „Milyen munkákat kínál a HP Unix rendszerek programozására?” kérdésre

(nincs átfedés), de helytelenül a „Hol született Margaret Thatcher édesanyja?” (van átfedés:

Margaret Thatcher édesanya is lehet egyben).

A rendszer azt is feltételezi, hogy minden nyelvi szerkezet általánosan megfeleltethető

logikai állításoknak, függetlenül a szerkezetben szereplő konkrét elemektől. Azonban az

olyan természetes nyelvtani struktúrák, mint amilyen pl. a birtokos szerkezet, nagyon

változatos szemantikai kapcsolatokat képesek kifejezni (lásd 1.1. táblázat). Éppen ezért
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Birtokos típusok Példakifejezések (magyar és angol)

származás-, forrásleírás Moszkva küldötte (men of Rome)

anyagleírás – (ring of gold)

rész–egész viszony a tanszék vezetője (head of department)

mennyiségi leírás húsnak kilója (pound of beer)

(állandósult) kapcsolat Péter felesége (Pam’s address)

birtoklás Sára sapkája (John’s coat)

alanyiság Verdi operája (dramas of Shakespeare)

tárgyiasság Budapest látképe (portray of Elisabeth II)

cél- és szándékleírás dolgozók iskolája (school of girls)

láncolás (halmozás) Ábel apjának barátja (name of Tom’s wife)

1.1. táblázat: Birtokos szerkezetek típusai

legfeljebb a kifejezésben szereplő elemek tipizálásával, az elemek egymáshoz való viszonyának

elemzésével állapítható meg helyesen, hogy milyen megfelelő logikai formulára lehet, illetve

kell fordítani a kifejezést. A köztes lépcsős megoldások erre azonban nem kínálnak érdemi

lehetőséget.

A köztes nyelvet sok esetben az adatbázis egy formalizált metamodellje adja, tipikusan

az adatbázis egyed–kapcsolati modellje (entity–relationship, ER–modell) (lásd pl. [41, 82,

60, 105, 69, 6]). A megoldások jellemzően külső erőforrásként, bemenetként értelmezik,

használják az ER–modellt, a Chiql-változatok kivételével, amelyek vagy az adatbázisból

visszafejtéssel állapítják meg a modellt [69], vagy gépi tanulással, felhasználói interakciók

során [60] jutnak a kívánt eredményre.

Mivel az ER–modell magát a lekérdezendő adatbázist írja le, így a legfontosabb, tényleges

adatbázis-lekérdezéssé fordítható szemantikai kapcsolatokat hatékonyan lehet kezelni, és a

megfelelő adatbázis-szerkezetekre lehet fordítani. Például a birtokos szerkezetek jelentős

része egyszerűen feloldható abban az esetben, ha a szerkezetben szereplő kifejezések egyetlen

séma két attribútumára képezhetőek le. Az 1.1. táblázat terminológiái alapján ilyennek

tekinthető az amúgy leggyakoribb előfordulású állandósult kapcsolat és az alanyiság esete

is.

A problémát az ER–modell alapú megoldásoknál az okozza, hogy a sémaszerkezet

megváltozása – például új tématerület becsatolásának köszönhetően módosítani kell az ER–

modellen – együtt járhat bizonyos szerkezetek feldolgozásának megszűnésével. Például, ha a

címeket a személyek sémájának részeként kezeltük az ER–modellben, és egy konkrét személy

címét kérdezték, akkor az NLIDB ezt sikeresen feloldotta a birtokos szerkezet feloldásának

egyszerű algoritmusa alapján. Ha egy személynek több címe is lehet, netán a rendszerbe

intézmények, és velük együtt intézmények címe is megjelenik, akkor a címeket egységesen,

önálló sémában célszerű tárolni. Egy ilyen változtatás következtében az adott birtokos
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kifejezés azonban már nem lesz feloldható, hiszen az algoritmus nem találja a megfelelő

kifejezést a személyek sémájában.

Hasonló problémát jelent több, átfedő területről származó, de eltérő sémaszerkezettel

rendelkező adatbázis illesztése az ER–modell alapú NLIDB rendszerhez. Egységes adatbázis-

szerkezet esetén az ER–modell pontosan tartalmazza, hogy pl. a relációs sémák milyen

attribútumok lehetnek illeszthetőek, azonban eltérő sémaszerkezetű adatbázisok esetén

integrált, uniform ER–modell kialakítása szükséges. Az integrált ER–modell alapján

előállított lekérdezés viszont valamelyik sémaszerkezetre bizonyosan nem lesz közvetlenül

leképezhető, így legalább a közvetlenül nem leképezhető sémaszerkezetben az összefüggő

attribútumokat külön tárolni kell. Ez viszont megkérdőjelezi az ER–modell mint önálló réteg

létjogosultságát, hiszen ugyanezt az eredményt univerzális logikai formulák vagy ontológia

segítségével is elérhetnénk, esetenként hatékonyabban.

1.5. Nem angol nyelvű NLIDB-k

Az 1980-as éveket követően az angol nyelvű NLIDB területén végzett kutatások

számottevően háttérbe szorultak. Ez részben amiatt következett be, mert a kereskedelmi

forgalomban nem sikerült az NLIDB-vel versenyelőnyre szert tenni a közismert SQL nyelven

lekérdezhető adatbázisokkal szemben, sőt, számos (jogos) negatív kritika is előkerült az

NLIDB-k általános használhatóságával kapcsolatban (pl. [84, 72]).

Ráadásul 1986-tól az SQL nyelvet az ANSI (American National Standards Institute),

és tőle függetlenül az ISO (International Organization for Standardization) szabványügyi

testület is a relációs adatbázisok standard lekérdezőnyelveként fogadta el.8 Ezzel

párhuzamosan pedig az angolszász nyelvterületeken egyre több és képzettebb szakember

használta már a számítógépet, így az NLIDB-k kutatásának döntő súlya a kevesebb

számítástechnikailag képzett munkaerővel bíró országokra tevődött át. Illusztrálásképpen,

a teljesség igénye nélkül, pl. az alábbi nyelveken valósítottak meg NLIDB-t az elmúlt húsz

évben:

(a) Német nyelvre: IDA [102] (szemantikus elemző), PLIDIS [19, 77] (szintaktikai elemző),

NAUDA [59] (sablon alapú)

(b) Spanyol nyelvre: Spanish NLQ [78] (köztes lépcsős megvalósítás), Sylvia-NLQ9,

(c) Svéd nyelvre: Phoenix [22] (köztes lépcsős megvalósítás),

(d) Portugál nyelvre: Edite [80] (köztes lépcsős megvalósítás), LIL/SQL [34] (köztes

lépcsős megvalósítás),

(e) Kínai nyelvre: NChiql [68, 67] (köztes lépcsős megvalósítás),

8 A világ egészére kiterjedő közös (ANSI/ISO/IEC) szabvány viszont csak 1989-ben születik meg.

9http://www.lllf.uam.es/proyectos/sylvia.html

http://www.lllf.uam.es/proyectos/sylvia.html
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(f) Koreai nyelvre: KID [23, 24, 62] (szintaktikus elemző), SiteQ [61, 42] (köztes lépcsős

megvalósítás),

(g) Lengyel nyelvre: Dialog [20] (szintaktikus elemző visszacsatolt ATN-nel),

(h) Magyar nyelvre: THALES [29], CONSTRUCTOR [2, 1] (szintaktikus elemző –

attribútum nyelvtannal)

A súlypont eltolódása – ahogyan a fenti felsorolás is jelzi – nem jelentett azonban lényeges

szemléletváltást. Az újabb megvalósítások főleg az angol nyelvre már bevált, bizonyított

módszereket próbálták egy új nyelvterületen – azaz főleg a bemenet megváltoztatásával

– újrahasznosítani. Az NLIDB-k kutatása csak a mélyháló mint probléma [18] 2001-es

megjelenésével került újra reflektorfénybe – immár egészen más céllal és megközelítésben.

2. Összefoglalás

Az NLIDB megvalósításai két fontos paraméter között próbálnak egyensúlyt teremteni

a minél szélesebb körű használhatóság, az ipari és társadalmi célokra való hatékonyabb

alkalmazás érdekében: a mondatok „megértésének” pontossága (feldolgozási pontosság) és

a feldolgozási algoritmus adaptivitása (hordozhatósága) között.

Az eddigi munkák során az NLIDB megvalósítására négy lényegesen különböző

hozzáállással, paradigmával tettek kísérletet. Az egyes eljárások a nyelvet, a nyelvi

reprezentációt helyezik előtérbe, míg a lekérdezendő adatbázist – az ER–modellen alapuló

köztes lépcsős megoldások kivételével – mint erőforrást veszik figyelembe annak eldöntésére,

hogy a nyelvi reprezentációban szereplő névelemek milyen adatbázisbeli előfordulással,

típussal bírnak. Az ER–modell alapú megoldás ugyanakkor meglehetősen érzékenyek az

adatszerkezetek változtatására.

Az adatbázisban tárolt világmodell felhasználása az NLIDB működésében kézenfekvő és

kívánatos megoldásnak tűnik, mindazonáltal logikusnak látszik nem egy adatbázis-specifikus

ER–modell, hanem egy olyan általánosabb megoldás kidolgozása, amely az adatbázis-

szerkezetet univerzális formában, egyfajta ontológiaként használja és értelmezi – majd ezt

az univerzális szerkezetet képezi le a támogató adatbázisok egyedi adatszerkezeteire. Maga

az „ontológia” viszont kellően egyszerű lehet, hiszen a kifejezőereje nem kell meghaladja

a relációs adatmodell kifejezőerejét, sőt akár a relációs adatmodell segítségével is leírható

lehet.

A hordozható NLIDB effajta felépítésének fogalmi és matematikai háttérét a 2. fejezet

mutatja be. Meg kell jegyeznünk, hogy a szakirodalmak egyike sem tartalmaz egzakt

definíciót vagy objektív, reprodukálható módon mérhető technológiát arra vonatkozóan,

hogy mit is kellene érteni pontosan a hordozhatóság alatt. Éppen emiatt a történeti

áttekintés során kerültük a fogalom pontosabb meghatározását. A fogalmi megalapozás
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során éppen ezért a hordozhatóság lehetséges meghatározásaival, illetve a leginkább

hivatkozott irodalmak megállapításainak összevetésével a következő fejezet 2. szakaszában

részletesebben is foglalkozunk.

A relációs adatbázisok ismert és kevésbé ismert fogalmi rendszerére támaszkodva

a 3. fejezetben reverzibilis eljárások segítségével egy olyan univerzális relációs adatszerkezetet

és adatbázist hozunk létre, amely bármely adatbázis-szerkezetből egy nagyon speciális, az

univerzális és hordozható NLIDB kialakításához megfelelő keretet képes biztosítani, illetve

a tezauruszépítés és az adatbázisok világának pozitívumait egyaránt ötvözi, hidat képezve a

két terület között. A felépített rendszer működését, szerkezeti sajátosságait felhasználva, egy

speciális, eddig általános formában, algoritmikus módon fel nem dolgozott nyelvi jelenség,

a birtokos (pontosabb genitivuszos) szerkezetek adatbázis-lekérdezésekre való leképezésének

módszertanát mutatja be a 4. fejezetben.

Az új koncepció szerint kialakított NLIDB fizikai megvalósítása során egy új indexelési

eljárást is kidolgoztunk, amely a fogalmak között fennálló tipikus előrendezési relációk

kezelésére, illetve hatékony felhasználására is alkalmas. Az eddigi adatbázisokhoz gyakran

alkalmazott indexelési eljárásokhoz képest az indexben tárolt értékek közötti rugalmasabb,

helyenként átfedő jelentéstartalmakat is képes bizonyos korlátok között kezelni. Az 5. fejezet

ezt az általánosabb indexelési megoldást mutatja be.



2. NLIDB relációs adatbázis alapokon

Hol az információ? Az adatokban elrejtve. Hol

vannak az adatok? A #@$%?!& adatbázisban

elrejtve.

(Joe Celko – SQL for smarties)

Lehetséges tudást tárolni milliónyi adat for-

májában és mégis tudatlannak maradni.

(Alec Bourne)

Az NLIDB számára az adatbázis nem csak cél, amelyre illeszkedően lekérdezéseket

elő kell tudni állítani, hanem forrás is lehet, hiszen az adatbázis a nyelvi tartalmak

jelentésének megragadásához szükséges formalizált világképet már eleve tartalmazza.

Szükség van azonban arra az információra is – a konkrét individuumok, és közvetlen

fogalmi alá-fölérendeltség viszonyok reprezentációján túl –, hogy mely attribútumok mely

attribútumokkal köthetőek össze „értelmesen” pl. egy illesztés (angolul: join) keretei között.

Például bár az 1038 mint szám szerepelhet történelmi évszámként is, irányítószámként

is és egy település lakosainak számaként is, továbbá az egyes értelmezéseknek megfelelő

attribútumok mentén különböző sémákat illeszteni is lehet a relációs adatmodell szabályai

szerint, azonban ezek az ad hoc egyezés hatására „értelmetlen”, rosszabb esetben

kezelhetetlen méretű eredményre vezethetnek.

Nem relációs adatmodellek esetében viszont éppen a jel és a jelölet közötti összefüggés

hiánya okozza a problémát, hiszen pl. egy objektumpéldány bár minden fontosabb,

közvetlenül hozzá kapcsolódó jellemzőt asszociáció formájában tartalmazza, de semmi nem

garantálja, hogy egy valós életbeli individuumnak ne legyen egynél több reprezentációja

az adatbázisban. A probléma az objektumpéldányok logikai azonosítójának bevezetésével

megoldható, viszont ebben az esetben lényegében megint relációs adatmodell szerinti

viselkedést utánozzuk a nem relációs környezetben.

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban adatbázisok, illetve adatmodell alatt értsünk

rendre relációs adatbázisokat és relációs adatmodellt, mivel ezek a legelterjedtebbek,

matematikai konstrukciójuk egyszerűek, régóta ismertek, továbbá a hordozható NLIDB

alkalmazhatóságát sem befolyásolja érdemben, hogy közvetlenül milyen adatmodellhez

illeszkedik.

Az NLIDB sajátos igényeinek kiszolgálására tehát mindenképpen olyan modellre vagy

metamodellre van szükség, amely nem csak az adatszerkezetben tárolt világmodellt, de

annak rendeltetésszerű használatát is formalizálni képes, és a hordozhatóság is biztosítja.
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Ezeket a követelményeket formálisan leírni nem egyszerű, többségüket – a hordozhatóságot

és az adatok „rendeltetésszerű használatának” leírását is beleértve – a szakirodalom

csak intuitív jelentésük alapján használja, formális definíciók nélkül. A következőkben

arra törekszünk, hogy ezeket a tulajdonságokat amennyire csak lehetséges formalizáljuk,

a formalizmus alapján pedig egy új, a relációs adatbázisok elméletére épülő NLIDB

architektúráról belátjuk, hogy teljesítik az említett tulajdonságok mindegyikét.

A relációs adatmodell hagyományos fogalmi rendszerét és jelöléstechnikáját használjuk,

amely

• megkülönböztet relációkat (r), relációk elemeit, amelyeket ennesnek vagy rekordoknak

nevezünk (t), sémákat (R,S, T ) és attribútumokat (A,B,C), ezeket többnyire a

zárójelben látható kifejezések jelölik.

• Az ábécé végéből választott nagybetűs kifejezések (pl. X,Y, Z) attribútumhalmazokat

jelölnek,

• az r(R) kifejezés az R sémára illeszkedő relációt jelenti,

• a t[X] a reláció egy elemének az X attribútumhalmazon vett értékét,

• t ∈ r, A ∈ R pedig azt jelzi, hogy az adott t ennes az r reláció, illetve az A

attribútum az R sémának egy eleme. A sémákat az egyszerűbb jelöléstechnika kedvéért

attribútumhalmaznak tekintjük.

• A legfontosabb relációs műveleteket; a Descartes-szorzatot, az uniót, a különbséget, a

metszetet, vetítést, a kiválasztást és a természetes illesztést rendre a ×, ∪, \, ∩, π, σ

és 1 jelöli.

• A továbbiakban X → Y egy érdemi funkcionális függőséget (röviden funkcionális

függőség) jelez, amelyet egy X ∪ Y ⊆ R sémán értelmezünk. Az érdemi funkcionális

függőség definíció szerint akkor és csak akkor igaz, ha az adott R sémára illeszkedő

bármely r(R) reláció t1, t2 ennese kielégíti (igazzá teszi) a t1[X] = t2[X]⇒ t1[Y ] =

t2[Y ] logikai implikációt. Ha X ⊆ R és X → R igaz, akkor azt mondjuk, hogy X

szuperkulcs. Ha emellett nem létezik X ′ ⊂ X úgy, hogy X ′ → R igaz volna, akkor X

egyben az R séma egy kulcsa is. A funkcionális függőségek halmazát F-fel jelöljük.

• Az X attribútum halmaz lezártján egy F függéshalmazra nézve az X+(F) = {A|F |=
X → A} tulajdonságú elemek maximális halmazát értjük. Az R+(F) kifejezésen pedig

az R sémában található attribútumokból álló halmaz lezártját értjük.

• Az F függéshalmaz lezártján a F+ = {X → Y |F |= X → Y } elemek maximális

halmazát értjük. Azt mondjuk, F függéshalmaz egy fedés, ha nem létezik olyan X → Y

függőség, amelyre

(a) (F \ {X → Y })+ = F+.
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(b) @X ′ ⊂ X, amelyre F |= X ′ → Y

(c) Y egyetlen attribútumból áll.

• Hasonlóan, jelölje X99KY az érdemi tartalmazási függőséget (röviden tartalmazási

függőséget), amelynek definíciója szerint akkor és igaz, ha X és Y értékkészlete

(doménje) megegyezik és bármely X ⊆ R1, Y ⊆ R2 sémára illeszkedő r1, r2 relációkra

r1(X) ⊆ r2(Y ) is teljesül. A tartalmazási függőségek halmazát I jelöli.

• Egy R sémaszerkezetet függőségőrzőnek az F függéshalmazt tekintve, ha F valamely

F fedésében bármely X → Y ∈ F függőséghez létezik olyan R ∈ R, amelyre XY ⊆ R.

• Az R séma dekompozícióját R1, R2, . . . , Rn sémákra veszteségmentesnek nevezzük egy

Σ = F ∪ I függéshalmazt tekintve, ha bármely DB = <R, r,Σ> adatbázisra

r(R) = πR1(r) 1 πR2(r) 1 . . . 1 πRn(r).

• A relációs adatbázist jelölje DB = <R, r,Σ>, ahol R az adatbázisban található sémák

véges halmaza, míg r az R sémáira illeszkedő relációk véges halmaza – természetesen

minden sémára pontosan egy reláció illeszkedik –, és Σ = F∪ I az adatbázis sémáinak

unióján értelmezett érdemi függőségek véges halmaza.

• Azt mondjuk, hogy egy DB adatbázis kielégít egy Σ függéshalmazt, és ezt DB |= Σ-

val jelöljük, ha az adatbázis minden r ∈ r relációja kielégíti a Σ függéshalmazt, azaz

r |= Σ teljesül.

1. Relációs adatbázisok szétválaszthatóságáról

A relációs adatmodell elméletében ismert, de nem közismert fogalmakat szeretnénk még

felhasználni. Látni fogjuk, a bevezetett fogalmak könnyen rokoníthatóak a hordozhatóságnál

tárgyalt legfontosabb követelményekkel.

1. Definíció (Reprezentatív példány [83]). Legyen adott egy DB = <R, r,F ∪ I>

adatbázis. Jelölje R azt az univerzális sémát, amely R sémáiban szereplő attribútumok
uniójából áll. Jelölje t az ri ∈ Ri reláció (ri ∈ r, Ri ∈ R) egy tetszőleges elemét. A t ennest
kiegészítjük a kieg függvénnyel úgy, hogy kieg(t, R)[Ri] = t, és kieg(t, R)[R \ Ri] = NULL.
Hasonlóan jelölje

kieg(ri, R) =
⋃
t∈ri

kieg(t, R)

r(R) =
⋃

ri∈r

kieg(ri, R).

Az r(R) reláción alkalmazzuk a KÖVET(r(R),F) függéskövetőnek [40] (chasing procedure)
nevezett eljárást, amely az F függéshalmaz X → Y funkcionális függőségei alapján minden
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két t1, t2 rekordra, amelyre t1[X] = t2[X] teljesül úgy, hogy egyik attribútumérték sem NULL,
a rekordok Yi ∈ Y attribútumain vett értékein műveleteket végez az alábbi módon:

1. ha t1[Yi] = t2[Yi] – beleértve azt az esetet is, amikor mindkét érték NULL –, akkor az
eljárás azonnal továbblép,

2. ha t1[Yi] = NULL és t2[Yi] 6= NULL, akkor t1[Yi] helyére t2[Yi] értéket írja és továbblép,

3. ha t2[Yi] = NULL és t1[Yi] 6= NULL, akkor t2[Yi] helyére t1[Yi] értéket írja és továbblép,

4. minden más esetben, ha t1[Yi] 6= t2[Yi], akkor az eljárás ellentmondást jelez és azonnal
leáll.

Az eljárás mindaddig ismétlődik, amíg ellentmondást nem talál, vagy nem tud már több
értéket átírni. Ha az eljárás ellentmondást nem jelez és befejeződött, akkor ri(R) jelölje az
eredményképpen kapott relációt. Ha az eljárás ellentmondást jelzett, akkor legyen ri(R) =

r(R). Az ri(R) relációt a DB adatbázis reprezentatív példányának nevezzük.

A reprezentatív példány fogalmánál, ahogy a definícióban láthattuk, a NULL elemek is

megjelentek, amelyek bár kivezetnek a relációs adatmodell által használt univerzumból,

kizárólag ellenőrzésre, illetve fontos fogalmak értelmezéséhez fogjuk felhasználni. A

relációs adatmodell megfelelő viszonyainak leírásához szükség van a reprezentatív példány

relációs adatmodellel teljesen konform változatára is, amit szándékolt vagy intencionális

adatbázisnak fogunk nevezni.

2. Definíció (Intencionális adatbázis). Legyen adott egy DB = <R, r,Σ> adatbázis
és legyen annak ri(R) a reprezentatív példánya. Legyen ri

′(Ri) az a Ri ∈ R sémára
illeszkedő reláció, amely minden olyan t ∈ ri(R) rekordot tartalmaz, amelyre πRi(t) egyetlen
attribútumának értéke sem NULL . Ha r′ az összes Ri sémára illeszkedő ri′ reláció halmazát
jelöli, akkor a DB′ = <R, r′,Σ> adatbázist intencionális adatbázisnak nevezzük.

A relációs adatbázisok világából még három fontos fogalmat vezetünk be; a konzisztens,

a független (independent) és a szétválasztható (separable) adatszerkezetek fogalmát.

3. Definíció (Konzisztens adatbázis). Egy DB = <R, r,F ∪ I> adatbázist
globálisan konzisztensnek vagy ellentmondásmentesnek nevezünk (röviden konzisztens), ha
ri(R) reprezentatív példányának előállítása során alkalmazott KÖVET eljárás nem talál
ellentmondást, azaz ri(R) |= F. A DB adatbázist lokálisan konzisztensnek tekintjük, ha
DB |= F.

4. Definíció (Független adatszerkezet). Az R sémaszerkezetet függetlennek nevezzük
[83] a Σ függéshalmazt tekintve, ha bármely DB = <R, r,Σ> esetén DB |= Σ implikálja az
adatbázis globális konzisztenciáját.
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5. Definíció (Szétválasztható adatszerkezet [25]). Az R sémaszerkezetet
szétválaszthatónak nevezzük a Σ függéshalmazt tekintve, ha független Σ-t tekintve és
bármely DB = <R, r,Σ> adatbázis esetén DB = DB′, ahol DB′ a DB adatbázis
intencionális adatbázisa.

6. Definíció (Szigorú szétválaszhatóság). Az R sémaszerkezetet szigorúan
szétválaszthatónak nevezzük a Σ függéshalmazt tekintve, ha bármely DB = <R, r,Σ>

lokálisan konzisztens adatbázis esetén DB = DB′, ahol DB′ a DB adatbázis intencionális
adatbázisa.

A független adatszerkezetek esetében látni kell, hogy a kényszerek sémán belüli

megtartásával az adatbázis egészének a konzisztenciáját lehet garantálni – de nem annak

teljességét. Erre mutat példát a 2.1. táblázat adatbázisa.

Oktató Hallgató Előadás

Egyén Egyed Gipsz Jakab Adatbázisok

Hallgató Előadás Év

Ency Klopédia Adatbázisok 2006

2.1. táblázat: Példa adatbázis a független adatszerkezetek problémájára.

Tételezzük fel, hogy F = {Előadás → Oktató}. Az adatszerkezet intuitív jelentése

alapján az oktató azokat a hallgatókat tanította, akik a kurzust ténylegesen felvették. Ezek

alapján érzékelhető, hogy az adatbázis relációiból mintha hiányozna rekord. A sémaszerkezet

független, továbbá az adatbázis pedig konzisztens, azonban könnyen igazolható, hogy nem

szétválasztható, hiszen a példa adatbázis reprezentatív példánya (lásd 2.2. táblázat) alapján

az R(Oktató,Hallgató,Előadás) sémára illeszkedő intencionális reláció szükségszerűen eggyel

több elemet tartalmaz, mint az eredeti adatbázisunk megfelelő relációja. A szándékolt, elvárt

adatbázis-tartalom tehát eltér a ténylegestől, más szóval a jelenlegi adatbázisunk valóban

nem teljes.

Oktató Hallgató Előadás Év

Egyén Egyed Gipsz Jakab Adatbázisok NULL

Egyén Egyed Ency Klopédia Adatbázisok 2006

2.2. táblázat: A 2.1. táblázat adatbázisának reprezentatív példánya.

A függetlenség, illetve a szétválaszthatóság a relációs adatbázisok elméletében azért

kiemelkedő, mert a szétválasztható adatszerkezetek esetében a kényszereket mindig csak

az adott helyen, egy bizonyos relációt vizsgálva kell betartatni, függetlenül a többi reláció

tényleges tartalmától. Csak az érzékletesség kedvéért, a reprezentatív példány előállítása
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és abból az intencionális adatbázis létrehozása meglehetősen költséges, O(kq log kq)

nagyságrendjében van, ahol k az adatbázis relációiban található rekordok összessége, q

pedig az adatbázison igaz nem triviális függőségek száma [40]. Más szavakkal, az adatbázis

szétválasztható sémaszerkezete garantálja, hogy a sémára illeszkedő relációk módosítása más

relációkra közvetlenül nincs nagyobb hatással, következésképp a szétválaszthatóság előtérbe

helyezésével akár új sémákat, illetve az új sémákra illeszkedő relációkat is problémamentesen

beszúrhatunk.

A szétválaszthatóság ellenőrzésére a Chan és Mendelzon a következő tétel alkalmazását

javasolja.

1. Tétel (Chan–Mendelzon [25]). Legyen R egy sémaszerkezet és F egy olyan minimális
fedés, amelyre nézve R függésőrző, továbbá legyen R független F függéshalmazt tekintve.
Ebben az esetben R szétválasztható F halmazt tekintve akkor és csak akkor, ha bármely két
különböző R,S ∈ R sémához, amelyre R+(F ) ⊇ S, létezik olyan X → A ∈ F , X ∪{A} ⊆ S,
amelyre X az S séma szuperkulcsa.

A tételben szereplő függésőrző tulajdonság jelentősen szűkíti a tétel alkalmazhatóságát.

A függésőrzés, valamint a függetlenség és a szétválaszthatóság független tulajdonságok.

Példának okáért egy R = {R,S} sémaszerkezet és F = {R→ S} esetén könnyen igazolható,

hogy R nem függésőrző, de független és szétválasztható is az adott függéshalmazt tekintve.

Hasonlóan, a szakirodalomban gyakran emlegetett utca, város, irányítószámot reprezentáló

R = {UV I, V I}, F = {UV → I, I → V } szerkezet esetében R függésőrző, de R se nem

független, se nem szétválasztható F halmazt tekintve.

Közismert ugyanakkor, hogy a függésőrző tulajdonság feladása esetén csak és kizárólag

azzal a problémával nézünk szembe, hogy az adatbázis változtatása során függőséget sértő

rekordok jelenhetnek meg a relációk végzett műveletek során – azon belül is az illesztések

eredményeképpen. Márpedig, ha a sémában szereplő attribútumok kardinalitása kellően

nagy, és relációs műveletek segítségével előállítható egy olyan t ennes, amely egy X és A

attribútumok összességén kitöltött, akkor nyilvánvalóan előállítható egy olyan t′ ennes is,

amelyre t[X] = t′[X], de t[A] 6= t′[A].

A1 . . . An B1 . . . Bm C1 . . . Ck X A

NULL . . . NULL 0 . . . 0 0 . . . 0 0 0

NULL . . . NULL 1 . . . 1 0 . . . 0 0 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. táblázat: Armstrong-reláció mint reprezentatív példány.

A 2.3. táblázat egy ilyen konstrukciót tartalmaz (egy ún. Armstrong-relációt [9]), amely

feltételezi, hogy a résztvevő attribútumok kardinalitása legalább kettő. A továbbiakban

tételezzük fel, hogy az attribútumok értékkészlete kellően nagy. Mivel a vizsgálandó



Adatbázisok természetes nyelvű lekérdezésének egyes tudásmérnöki problémáiról 19

R sémaszerkezet nem volt függésőrző, így az X és az A attribútumok nem szerepelnek

együttesen egyetlen sémában sem. A 2.3. táblázat által leírt relációban A1, . . . , An csupa

olyan attribútum, amelynek nincs kitöltése az adott részletre nézve. Bi . . . Bm azon A-tól

különböző elemeket tartalmazza, amelyek nem elemei az X attribútumhalmaz lezártjának

az R sémaszerkezet által megőrzött F függéshalmaz szerint. Ennek megfelelően bármely

1 ≤ i ≤ m-re Bi /∈ X+(F ) fennáll, tehát X+(F )→ Bi semmilyen i indexre nem lehet igaz az

attribútumhalmaz lezártjának definíciója szerint. C1 . . . Ck azon kitöltött, nem NULL értékű

attribútumok, amelyek X-nek nem részei, de elemei X+(F ) halmaznak. Mivel F 6|= X → A

a függésőrző tulajdonság definíciója és a kiindulási feltételek miatt, ezért A /∈ X+(F ).

A 2.3. táblázat relációjában csak az X+(F ) halmazon egyeznek meg az értékek, az pedig

tovább nem bővíthető, ezért az X → A függőségen kívül minden más függőség fennáll.

Létrejöhet-e a reprezentatív példányban a 2.3. táblázatban szereplő állapot?

Természetesen igen, hiszen ha a KÖVET algoritmus alkalmazása során volt olyan s ennes,

amely miatt X = 0, ill. A = 0 sort írhattuk az első sorba, akkor az s ennes módosításával

– a táblázatban szereplővel azonos elven, az X+(F ) értékeken 0, a többi attribútumon 1

értékre állítva s értékeit – X = 0, ill. A = 1 is írható lesz. Tehát a függőségőrzés feladása

alapján vagy nem lesz a sémaszerkezet konzisztens, így független sem, vagy nem befolyásolja

érdemben a szétválaszthatóság kérdését, hiszen eleve nem szerepelhet X és A együttesen.

2. Tétel (Általánosított Chan–Mendelzon). Legyen R egy sémaszerkezet és F egy
olyan függéshalmaz, amelyre nézve R független. R szétválasztható F halmazt tekintve akkor
és csak akkor, ha F R sémaszerkezet által megőrzőtt F′ ⊆ F függéshalmaz valamely F

fedésére és bármely két különböző R,S ∈ R sémára, amelyre R+(F ) ⊇ S létezik olyan
X → A ∈ F , X ∪ {A} ⊆ S, ahol X az S séma szuperkulcsa.

2. A hordozhatóságról

Mi a jelentősége a szétválasztható sémaszerkezeteknek az NLIDB világát tekintve?

A hordozhatóságot a legtöbb szakirodalom intuitív módon értelmezi, nem definiálva

pontosan, mit is ért a fogalom alatt. A leggyakrabban idézett, Androutsopoulos és társai

nevével jelzett [8] összefoglaló tanulmány az NLIDB eredményeiről bár egy egész szakaszt

szentel a kérdésnek, mindösszesen annyit mond, hogy a hordozhatóság „[. . . ] nem más, mint

az NLIDB használhatóságának képessége más tématerületeken, adatbázisokon, nyelveken

vagy szoftverkörnyezetben.” – függetlenül attól, hogy ez mekkora munkát vagy újraírást

jelent a fejlesztők számára.

A szoftverkörnyezettől függőség alapvetően technikai kérdés, korszerű programozási

technikákkal ez könnyen biztosítható; érdemes ezt a kérdést elválasztani a többitől. A nyelvi

hordozhatóság pl. a birtokos szerkezetek nyelvfüggő sajátosságainak köszönhetően (lásd [15,

27]) sosem garantálható, hiszen a birtokos szerkezeteket illetően nem létezik minden nyelvre
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működő univerzális feldolgozási eljárás. A tématerület és az adatbázis hordozhatósága

viszont nem független egymástól, hiszen a tématerület hordozhatósága alapvetően más

adatbázis-szerkezetet feltételez, azaz maga után vonja az adatbázis hordozhatóságát is. A

gondolatmenet alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a hordozhatóság alatt a tématerület

hordozhatóságát célszerű érteni – az eddigi fogalomhasználatunkkal összhangban.

Egy másik szemlélet alapján Martin és társai a [65] cikkükben úgy fogalmaznak, hogy a

hordozhatóság

1. általános, nem tématerülettől függő (a szerzők szerint angol) nyelvi szabályok szerinti

feldolgozást,

2. a tématerülettől független szintaktikai leíráson alapuló a szemantikai feldolgozást,

3. általános, nem ad hoc jellegű lexikont,

4. nem csak egyetlen adategységből, hanem az adatszerkezetből műveletek sorával

előállítható információkat – a felhasználó számára transzparens módon –,

5. végül mélyebb nyelvi, programozói vagy más, informatikai jellegű tudást nem igénylő

felhasználói felületet jelent.

A leírás az NLIDB általános modelljének (lásd 1.1. ábra) rétegeire fogalmaz

meg feltételeket, kiegészítve bizonyos felhasználói követelményekkel. A nyelvészeti és

felhasználói kérdésektől ezúttal is eltekintve, a „definíció” annyit mond, hogy bizonyos

szintaktikai szerkezeteket uniform módon, a lekérdezendő adatszerkezetben rejlő szemantikai

információkat a lehető legteljesebben kihasználó alkalmazást lehet hordozhatónak nevezni.

A megfogalmazásnak kétségkívül pozitívuma, hogy a legfontosabb problémákat,

„kiskapukat”, amelyekkel látszólagos hordozhatóságot lehet biztosítani, megemlíti és kizárja.

Ugyanakkor a definíció azt sugallja, hogy az hordozhatóságról csak akkor beszélhetünk,

ha a kialakított rendszerünk eleve univerzális, ami némiképp ellentmondásban áll a

hordozhatóság intuitív fogalmával. Már csak azért is, mert a hordozhatóság eleve

széttagoltságot, adaptivitást feltételez, amely az univerzalitással nem összeegyeztethető.

Pont az a hordozhatóság célja, jelentősége – véleményem szerint –, hogy a részterületeken

jól működő algoritmusok kellően jó hatásfokú adaptációjával az univerzalitást közelítsük,

illetve arra törekedjünk (és ne fordítva járjunk el); ilyen értelemben lentről felfelé (bottom-

up) építkezzünk.

Általánosan, az összes NLIDB megvalósításra érvényes formális követelményt nagyon

nehéz adni az alkalmazott stratégiák sokszínűsége miatt. Kifejezetten a relációs

adatmodell eszközrendszerein alapuló NLIDB esetében azonban a hordozhatóság az említett

gondolatokkal és elvekkel összhangban a következőképpen fogalmazható meg.

7. Definíció (Hordozható NLIDB). Azon NLIDB megvalósításokat, amelynek
tudásbázisát relációs, vagy más, a relációs adatmodellre leképezhető adatmodellen alapuló
DB = <R, r,Σ> adatbázisok alkotják, hordozhatónak nevezünk, ha
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1. a DB adatbázis konzisztens és szétválaszható,

2. bármely tématerület-bővítés kapcsán létrejövő DB′ = <R′, r′,Σ′> adatbázisra R ⊆ R′,
r ⊆ r′ és Σ ⊆ Σ′ teljesül úgy, hogy DB′ is konzisztens és szétválasztható, továbbá

3. ha a szintaktikai feldolgozás során előállított formalizált mondatok egy formális
nyelvtannal – jelölje ezt Γ – írható le, akkor az NLIDB kizárólag a Γ-nyelvtan
elemeit képezi le a DB adatbázis R elemeire, illetve az adatbázison értelmezett relációs
műveletekre.

A megfogalmazásnak az egyik legfontosabb folyománya, hogy új tématerület becsatolása

nem járhat együtt a korábbi tématerületre már kialakított szemantikai feldolgozó és

adatbázis-szerkezet újraírásával, módosításával.

3. Az érdemi kapcsolatokról

Az NLIDB relációs adatmodell alapú felépítésénél az eddigiek alapján két lényeges

szempontot kell szem előtt tartani; egyrészt célszerű törekedni a szétválasztható

sémaszerkezetek kialakítására, másrészt az adatszerkezet által reprezentált világmodell

szemantikai összefüggéseit is tudnunk kell modellezni. Azaz meg kell tudnunk mondani,

hogy mely attribútumok mely attribútumok értékeivel köthetőek össze „rendeltetésszerűen”,

avagy mely attribútumok között áll fenn „érdemi” kapcsolat. A bevezetett terminológia

alapján már formalizálhatjuk, hogy mit értünk a szemantikai viszonyokat leíró adatbázis

alatt, illetve a szemantikai összefüggések, kapcsolatok megragadására bevezetjük az

ún. érdemi kapcsolat fogalmát is.

8. Definíció (Szemantikát leíró adatbázis). Legyen DB = <R, r,Σ> adatbázis,
amit szemantikát leírónak nevezünk, amennyiben minden attribútumán, illetve sémáján
értelmezhető az alábbi tulajdonságokkal bíró λ : 2A → 2A hivatkozási függvény, illetve
Ξ : R×R is-a bináris reláció:

1. bármely R ∈ R sémára, amelynek kulcsa X λ(X) = X,

2. valamely R ∈ R séma X attribútumhalmazára, amelyre λ függvény értelmezett, létezik
olyan S ∈ R és benne Y → S kulcs, amelyre λ(X) = Y , feltéve, hogy X és Y azonos
számosságú halmazok,

3. bármely A attribútumhoz létezik olyan R ∈ R séma, amelynek valamely X ⊆ R

attribútumhalmazára A ∈ X teljesül és λ(X) értelmezett,

4. Σ |= X99Kλ(X) teljesül minden X attribútumhalmazra, amelyre λ(X) értelmezett,

5. továbbá Ξ(R,S) bármely R,S ∈ R sémára akkor és csak igaz, ha Σ |= X99KY valamely
alkalmas X → R, Y → S attribútumhalmazon, minden más esetben pedig hamis.
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A szemantikát leíró adatbázisokat tehát DB = <R, r,Σ, λ,Ξ> ötössel jellemezhetjük.

Például: λ(Borítás) = Anyagnév, λ(Személynév) = Személynév, illetve

Ξ(Szerző,Személy) egy tipikusan igaz is-a reláció.

Vegyük észre, hogy a kulcsokat a λ függvény egyfajta fixpontnak, „saját magukra

mutató” attribútumoknak definiálja, míg minden más attribútum valamely kulcsra

hivatkozik. A 8. definíció alapján, illetve az = reláció tulajdonságából adódóan könnyen

levezethetőek az alábbi állítások.

3. Tétel. Legyen adva egy DB szemantikát leíró adatbázis, amelynek λ a hivatkozási
függvénye. Legyen továbbá ∆ egy attribútumhalmazokon értelmezett bináris reláció, amelyre
∆(X,Y ) akkor és csak akkor igaz, ha λ(X) = λ(Y ). ∆ relációról elmondható, hogy

1. Az ∆ reláció egy ekvivalenciareláció.

2. ∆ minden ekvivalenciaosztálya pontosan egy kulcsot tartalmaz.

3. ∆ ekvivalenciaosztályainak számossága egyenlő a kulcsok számával.

4. Minden ∆ által meghatározott ekvivalenciaosztály egyértelműen jellemzhető egy
sémával. Ezt a sémát nevezzük generátorsémának.

9. Definíció (Érdemi kapcsolat). Legyen DB = <R, r,Σ> adatbázis valamely nem
feltétlenül különböző Ri, Rj ∈ R sémáinak attribútumhalmaza X ⊆ Ri, Y ⊆ Rj. Azt
mondjuk, hogy X és Y között érdemi kapcsolat van, és ezt a tényt ε(X,Y )-nal jelöljük,
ha a Σ |= {X99KY, Y → Rj}.

Érdemi kapcsolat esetében tehát két relációt az X és Y attribútumhalmazok

mentén veszteségmentesen lehet illeszteni. A feltétel szükségességét indokolja, hogy a

veszteségmentesség hiányában olyan jellemzők is megjelenhetnek egy valós világbeli elem

leírásánál, amelyek a modellezés hibájából jellemzik csak őt.

A definíció szerint a Személy(PID,Név,Lakcím), Könyv(BID,Cím,Kiadás) és

a Szerzője(Szerző,Könyv) sémák esetében ε(PID,Szerző), valamint ε(BID,Könyv)

teljesül, feltéve, hogy pl. a Σ = {PID → {Név,Lakcím},BID →
{Cím,Kiadás},Szerző99KPID,Könyv99KBID} függőségek igazak. Értelemszerűen nincs

viszont érdemi kapcsolat a Név és a Cím között, még akkor sem, ha kizárólag szerzőkről

szóló könyveket tárolhatnánk csak az adatbázisban, azaz amennyiben Σ |= Cím99KNév igaz

volna.

Az érdemi kapcsolatok és a szemantikát leíró adatbázisok közötti összefüggést a 4. tétel

foglalja össze.

4. Tétel (Szemantikát leíró adatbázisok helyessége). Legyen DB egy szemantikát leíró
adatbázis, amelynek hivatkozási függvényét jelölje λ. Ebben az esetben az alábbi állítások
igazak:
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1. ε(X,λ(X)) az adatbázis bármely X attribútumhalmazára,

2. Ξ(R,S)⇒ε(X,Y ), ahol X és Y rendre az R, illetve az S séma azon kulcsai, amelyek
a Ξ(R,S) kifejezés igazzá teszik.

Bizonyítás. A hivatkozási függvény definíciója alapján X99Kλ(X) és λ(X) kulcs,

tehát ε(X,λ(X)) valóban mindig teljesül. Hasonlóan, a tételben szereplő X és

Y attribútumhalmazok kulcsok, és mivel ezek igazzá teszik a Ξ(R,S) állítást, így

szükségszerűen ε(X,Y ) is fenn kell álljon.

5. Tétel (Szemantikát leíró adatbázisok teljessége). Egy szemantikát leíró DB
adatbázisban minden érdemi kapcsolat levezethető, azaz teljes az érdemi kapcsolatok
halmazára nézve, amennyiben az adatbázisban szereplő attribútumok értékkészlete kellően
nagy számosságú. Ugyanakkor az érdemi kapcsolatok halmaza nem azonos a korábban
bevezetett ∆ és Ξ relációkat igazzá tevő attribútumhalmazok, illetve sémák kulcsainak
halmazával.

Bizonyítás. Mivel minden érdemi kapcsolat érdemi funkcionális és tartalmazási függőségek

alapján levezethető, így alkalmazható rá az Armstrong-axiómák teljességére és annak

következményeire vonatkozó tételek [9, 17, 30]; nevezetesen kellően nagy számosságú at-

tribútumok esetében mindig konstruálható olyan Armstrong-reláció, amely az adatbázisban

megadott Σ függéshalmazból nem levezethető.

Az érdemi kapcsolatok halmaza ugyanakkor bővebb a ∆ és Ξ relációk valame-

lyikét kielégítő attribútumhalmazpárok halmazánál, hiszen a helyesség alapján az

∀X∀Y ∆(X,Y )∨Ξ(R,S)⇒ε(X,Y ) állítás igaz, feltéve, hogy a Ξ(R,S) relációt a megfelelő

X és Y attribútumhalmaz teszi igazzá. Ugyanakkor ha létezik három különböző A,B,C at-

tribútum valamely alkalmas R,S, T sémákban úgy, hogy λ(A) = B, Σ |= A99KC,B →
S,C → T teljesül, de Σ |= B99KC,C99KB,A → R egyike sem, akkor nyilvánvalóan sem

∆(A,C), sem Ξ(R, T ) nem teljesülhet az A és C attribútumok alapján, miközben ε(A,C)

definíció szerint igaz.

.



3. Természetes adatbázisok

Agykutatók úgy becslik, hogy a tudatalatti

adatbázisod a tudatosat felülsúlyozza mintegy

106 : 1 arányban. Ez az adatbázis a rejtett,

természetes zsenid forrása.

(Michael J. Gelb)

Az a lehangoló igazság, hogy még a nagy em-

bereknek is megvannak a rangon aluli kapcsolatai.

(Charles Dickens)

Az adatbázis-tervezés hagyományos gyakorlata szerint minden sémát addig bontunk

kisebb elemekre, amíg a redundancia elkerülését biztosító normálformához nem jutunk.

Hozzá kell tennünk, hogy az adatbázis-tervezésnél jellemzően egyetlen, tipikusan zárt

világ modelljét akarjuk megalkotni, egyetlen, jól meghatározott nézőpont szerint. Fontos

látni, hogy ilyen esetekben egy–egy séma még mindig sok attribútumot tartalmazhat,

amely újabb nézőpont, azaz újabb tématerület megjelenésével további dekomponálást

igényelhet – például az érdemi kapcsolatok megfelelő kezelése érdekében. Következésképp, a

hordozhatóság érdekében minimálisra kell csökkentenünk az attribútumok számát a további

dekompozíció elkerülése érdekében.

Természetesen, bármilyen dekompozíció során egy attribútuma mindig kell maradjon

a sémának, hiszen valaminek azonosítania kell magát a sémára illeszkedő relációban

előforduló individuumot is. Könnyen beláthatjuk azonban azt is, hogy bizonyos,

esetlegesen nem kulcs tulajdonságú attribútumok sem kerülhetnek ki a sémából. Például

azok a megnevezések, amelyekkel a természetes nyelvben azonosítjuk a világ elemeit

elidegeníthetetlen részei egy individuumnak, miközben a nyelvhasználat sajátosságaiból

adódóan ezek nem rendelkeznek a kulcsok tulajdonságaival, több különböző egyedet is

illethetünk ugyanazzal a megnevezéssel. Nevezzük ezeket természetes kulcsnak!

10. Definíció (Természetes kulcs [51, 44]). Egy R séma A ∈ R attribútumát
R természetes kulcsának nevezzük és κ(R)-rel jelöljük, ha az R séma által reprezentált
valós világbeli individuumok összességét a természetes nyelvben tipikusan az A attribútum
értékkészletének elemeivel nevezzük meg, az A attribútum jelölése nélkül.

Más szavakkal, a természetes kulcsok értékei a mondatban szereplő (esetleg összetett)

névszók, amelyek a nyelvben a való világ egy–egy entitását, individuumát leíró, konkrét,

adott nyelvű, és az adott környezetben egyértelmű megnevezései. Például κ(Könyv) = Cím,
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vagy κ(Személy) = Személynév, de κ(Könyv) 6= Szerző akkor se, ha a Szerző a Könyv séma

egy attribútuma.

A természetes kulcsokat érdemes kiemelni azért is, mert ezek azok az elemek, amelyeket

akár az NLIDB működését támogató lexikon vagy tezaurusz, akár az ettől esetlegesen

elkülönülő tudásbázis mindenképpen kell tartalmazzon, a megnevezéshez rendelhető

kontextus, tág értelemben vett értelmezési környezet megjelölésével együtt. Ezen a ponton

a támogató adatbázisokból kinyerhető világmodell relációs elmélettel leírható adatmodellje

és a hagyományos szintaktikai–szemantikai feldolgozás által használt nyelvtechnológiai

eszközök, tezauruszok, lexikonok, ontológiák összeérni látszanak, bár vannak lényeges

különbségek is.

A legnyilvánvalóbb különbség közöttük az, hogy az adatbázis szemléletű konstrukció es-

etében megőriztük a kulcsok fogalmát és jelentőségét, míg a hagyományos nyelvtechnológiai

eszközöknél ezek a sajátos feladataiknak és szerepüknek megfelelően nem jelennek meg. Ha-

sonlóan, míg az adatbázisok világában kiemelt jelentősége van az érdemi kapcsolatoknak,

hiszen az adatbázison értelmezett illesztési műveleteket csak ezek mentén célszerű elvégezni,

addig a hagyományos, szemantikai leírást támogató nyelvtechnológiai eszközök esetében –

az ontológiák kivételével –, műveletek hiányában, ez fel sem merül, így értelemszerűen ennek

jelölése sem jelenik meg. A két szerkezet közötti hidat, és egyben az integrált lexikai erő-

forrást egy a két szerkezet sajátos igényeit és funkcionalitását egyformán kiszolgálni képes

szerkezet adhatja meg.

11. Definíció (Természetes adatbázis [48]). Egy szemantikát leíró adatbázist
természetesnek nevezünk, ha az alábbi állítások bármelyike teljesül:

1. Ha az adatbázis hivatozási függvénye λ, akkor minden A attribútumra λ(A) természetes
kulcs.

2. Ha ε(A,B) igaz az adatbázis valamely két A, B attribútumára, akkor B természetes
kulcs.

3. Minden kulcs természetes kulcs is egyben.

1. Állítás. A természetes adatbázis definíciójában szereplő állítások ekvivalens megfogal-
mazások.

Bizonyítás. A 8. definíció alapján, a 11. definíció jelölései mellett: λ(A) mindig kulcs,

továbbá bármely B kulcsra B = λ(B). A természetes adatbázisok definíciójában szereplő

első állítás tehát maga után vonja a harmadikat. Mivel λ(A) csak kulcs lehet, a kulcsok

pedig a harmadik állítás szerint természetes kulcsok, így az is bizonyos, hogy a harmadik

állítás implikálja az elsőt.

Hasonlóan, az érdemi kapcsolat meghatározása szerint, a 11. definíció jelölései mellett

B mindig kulcs. A második állítás szerint tehát minden kulcs természetes kulcs, ami a

harmadikkal azonos állítás. A harmadik állítás értelmében pedig minden kulcs természetes
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kulcs, de B definíció szerint kulcs bármely ε(A,B) kapcsolatban, tehát B mindig természetes

kulcs is kell legyen.

A harmadik az első kettővel ekvivalens, az ekvivalencia tulajdonságai alapján ebből az

első és a második állítás ekvivalenciája is következik.

Jellemzően minden individuumot egyetlen attribútum alapján azonosítunk a valós

világban, minden más esetben körülírással, az attribútum és annak értékének megnevezésével

együttesen élünk. A megfigyelést felhasználva a következő állítás tehetjük:1

2. Állítás. Ha egy természetes adatbázis minden sémájában legfeljebb egy természetes kulcs
van, akkor minden természetes kulcs egyben kulcs is.

Bizonyítás. A 11. definíció alapján, ha minden kulcs természetes kulcs, továbbá minden

sémában legfeljebb egy természetes kulcs van, akkor értelemszerűen egyetlen kulcsa van

csak a sémának és az természetes kulcs. Tehát a definíció harmadik állítása implikálja, hogy

minden természetes kulcs egyben kulcs is.

Felmerülhet a kérdés, hogy nem okoz-e problémát a kulcsok helyettesítése természetes

kulcsokkal? A természetes kulcsok általában nem egyediek, a kulccsá válásukkal

több különböző individuum is ugyanazzal a konkrét jelsorozattal lesz jelölve. Ennek

következtében megszűnik az adatbázis egyértelműsége, összemosódhatnak bizonyos

individuumok egymással.

Ne feledjük azonban, hogy az NLIDB esetében az adatbázis-szerkezetet elsősorban a

természetes nyelv formalizált szintaxisának egy ekvivalens lekérdezésre való leképezéséhez

használjuk. Ez a lekérdezés nem az NLIDB belső adatbázisán, hanem a támogató

adatbázisokon kell értelmezhető legyen, így nyilvánvalóan azok sémaszerkezetére kell

illeszkedjék. A lekérdezést a támogató adatbázisra mindenképpen át kell fordítani – emiatt

beszélhetünk köztes lépcsős megoldásról. Annyit kell csak garantálni, hogy a felhasználó

által, egyértelmű eredményre vezető kérdés esetében a köztes lépcsőt alkotó, esetlegesen

nem egyértelmű eredményt szolgáltató adatbázis-lekérdezést egyértelmű eredményt adó, a

támogató adatbázisra illeszthető lekérdezéssé tudjuk alakítani.

1. A leképezési algoritmus

A köztes lépcső felépítésénél a már meglévő adatszerkezetekből fogunk kiindulni.

A változtatásokat folyamatosan feljegyezzük, ami a támogató adatbázisra illeszthető

SQL előállításánál kulcsfontosságú. Az adatszerkezetet reprezentáljuk a könnyebb

1A továbbiakban feltesszük, hogy minden sémának legfeljebb egy természetes kulcsa lehet. A feltevés
az általánosságot nem befolyásolja, hiszen ha kettő vagy több természetes kulcsa is lenne a sémának, akkor
azokat összevonva közös attribútumot lehet létrehozni, ahol az egyik attribútumérték halmaza pontosan úgy
fog viselkedni, mint bármely más, a megnevezéshez használt szinonim fogalom.
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áttekinthetőség kedvéért, illetve az adatszerkezetben közvetlenül esetlegesen nem definiált,

vagy emberi erőforrást igénylő kapcsolatok jelzése érdekében egyed–kapcsolat modell (entity–

relationship model, ER–modell) segítségével. Ehhez az ER–modell első, formális leírásánál

használt, [26] cikkben megjelent terminológiákat és jelöléseket fogjuk alkalmazni.

A modell megkülönböztet érték-, egyed-, és kapcsolathalmazokat, azaz csak az

adatszerkezetet írja le, függetlenül a konkrét egyedektől, kapcsolatoktól, értékektől. Az

egyedhalmazok a modell alapegységei, ezeket E-vel fogjuk jelölni. A kapcsolathalmazok

(jelölje: R) olyan n-változós predikátumok, amelyek az egyedhalmazokon értelmezettek.

Az attribútumokat függvényeknek tekintjük, amelyekre A : Ei vagy Ri → Vi, ahol A az

attribútum, míg Vi értékhalmaz.2 Ha A attribútum nincs értelmezve valamely egyed– vagy

kapcsolathalmazra, akkor a ∅ halmazra képez le. Jelölje E.A és R.A az A függvény rendre

az E és R helyen értelmezett részét; R.n az R kapcsolathalmaz n. argumentumát, továbbá

DOM(A) az A attribútum értékkészletét.

A kapcsolathalmazok között kitüntetjük az is-a kapcsolatokat, amelyeknek nincsenek

elemei (nem példányosíthatóak), és feltesszük, hogy két egyedhalmaz között akkor és

csak akkor áll fenn is-a kapcsolat, ha kizárólag egyéb kapcsolathalmazaik mentén

különböztethetőek meg egymástól. Emiatt feltesszük, hogy szerző is-a személy, de négyzet

is-a négyszög nem igaz (valójában a négyzet is-like-a vagy kind-of négyszög). A

megfontolás teljes mértékben konform van a hagyományos objektumorientált szemlélettel

és programozói gyakorlattal (lásd pl. [70]).

Az ER–modell relációs adatmodellre való leképezése során mind az egyed–,

mind a kapcsolathalmazokat sémákra képezzük le. Mi különbözteti meg akkor a

kapcsolathalmazokat az egyedhalmazoktól? Álláspontunk szerint az egyedhalmazokat

pontosan az különbözteti meg a kapcsolathalmazoktól, hogy az egyedhalmaz mindig

tartalmaz természetes kulcsot, a kapcsolathalmaz pedig sosem. Azaz az egyedhalmaz elemei

mindig önálló léttel (és névvel) jelöltek a tudatunkban, míg a kapcsolathalmaz elemei csak

relativitás formájában kifejezhetőek.

Az eljárás során egy S = <V, E ,R,A> sémaszerkezetet leíró állapotból egy másik

S ′ = <V ′, E ′,R′,A′> állapotba szeretnénk eljutni úgy, hogy S állapotait módosítva, másolva

megjegyezzük a változtatásokat. Az új állapottól azt várjuk, hogy jobban megfelel majd az

NLIDB sajátos követelményeinek.

0. lépés: inicializálás. Természetesen az értékhalmazok alapvetően nem

változhatnak meg a modellezés, a leképezés, sőt az adatszerkezet integrációja során sem.

A modell fixpontjai az értékhalmazok, ezeket módosítás nélkül vesszük át S ′ állapotba. A

többi állapotot is inicializáljuk (1. algoritmusrészlet), de azok jelentősen változhatnak az

2 [26] definíciója az általánosabb f : Ei vagy Ri → Vi1 × . . .× Vin kifejezést alkalmazza, jelezve pl. hogy
a név mint attribútum vezetéknév és keresztnév Descartes-szorzat alapján ábrázolandó a modellben. A mai
adatbázis-kezelési gyakorlat azonban ilyen esetekben inkább két különböző attribútumban szeret gondolkodni
– ennek megfelelően járunk el mi is.
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Algoritmus 1: Leképezési algoritmus inicializálása
V ′ := V; E ′ := E ; R′ := R; A′ := ∅;

eljárás során.

1. lépés: attribútumok átnevezése. Első lépésként jelöljük azonos névvel azokat

az attribútumokat, amelyek azonos értékhalmazra képeznek le.

Fontos kiemelni az értékhalmaz halmaz tulajdonságát, azaz fontos, hogy bármely elemről

eldönthető kell legyen, hogy a halmaz eleme-e vagy sem. Tegyük hozzá azt is, hogy az

értékhalmaz nem az adatbázisban éppen fizikailag tárolt értékek összességét jelenti, hanem

azt az értékkészletet, amelyből az attribútum az értékeit veszi. Ennek megfelelően a

személyek és a szerző egyedhalmaz név (vagy ennek megfelelő) attribútumai szükségszerűen

azonosak kell legyenek, hiszen nem mindenkiről dönthető el egyértelműen, hogy melyik

halmaz eleme – ezt az idő és a kapcsolódó könyvek, versek stb. határozzák meg igazából.

Algoritmus 2: Attribútumok átnevezése

forall A ∈ A do

forall B ∈ A \ {A} do

if DOM(A) = DOM(B) then
X := true ;

C := find {A′| A′ ∈ A′ ∧ DOM(A′) = DOM(B)};
if C = NULL then rename A, egyedi A′; A′ := A′ ∪ {A′};

end

end

if X then X := false else A′ := A′ ∪ {A};
end

2. lépés: egyedhalmazok kulcsainak átalakítása. A lépés során minden

egyedhalmaz kulcsát eltávolítjuk, naplózva, hogy melyik R sémának eredetileg mi volt a

K kulcsa a writelog "<Key, R, K>" bejegyzéssel.

A kulcsok eltávolítása természetesen egyrészt információvesztéssel, másrészt töb-

bértelműség megjelenésével járhat együtt. Ha viszont feltesszük a kérdést, hogy az NLIDB

számára ez okoz-e problémát, akkor a válasz az, hogy nem. Tudjuk ugyanis, hogy ez csak

relációk közötti illesztésnél okozhat problémát, és mivel az ER–modell kapcsolathalmazai

mindig az egyedhalmazok kulcsára hivatkoznak, ezért a kulcsattribútum a megfelelő SQL–

kifejezésben való átnevezésével olyan szerkezetében azonos lekérdezést hozhatunk létre, ami

a támogató adatbázisra való illesztésben nem fog gátolni.

Tegyük fel ugyanis, hogy egy lekérdezésben szereplő sémákat nem a kulcsai, hanem más

attribútumértékei, pl. a természetes kulcsai szerint kötünk össze. Például:

SELECT feleség FROM házastársak
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WHERE férj IN

( SELECT név FROM híresember

WHERE név = ’Zrínyi Miklós’ );

lekérdezésben a Híresember.Név és a Házastársak.Férj attribútum kerül egymással

kapcsolatba. Természetesen a lekérdezés többértelmű még akkor is, ha megkövetelnénk,

hogy a híres ember foglalkozása költő–hadvezér legyen, hiszen a lekérdezés csak név alapján

különböztet meg függetlenül attól, hogy hány különböző személyt takar a név. Ennek a

lekérdezésnek az eredménye az összes Zrínyi Miklós valamennyi ismert feleségének a nevét

tartalmazná.

A Férj attribútum – az ER–modell szabályai szerint – mindig a Híresember egyedhalmaz

kulcsára kell mutasson. A napló alapján, a fenti gondolatmenettel, már könnyen átírhatjuk

a lekérdezést a nem többértelmű, kulcsot tartalmazó változatára:

SELECT feleség FROM házastársak

WHERE férj IN

( SELECT híresemberid FROM híresember

WHERE név = ’Zrínyi Miklós’ );

A lekérdezés most is többértelmű. Azonban ha kikötnénk, hogy mi csak a költő–hadvezér

Zrínyi Miklós feleségei iránt érdeklődünk, akkor már csak a keresett személynek feleségeiről

fogunk tudomást szerezni.

3. lépés: egyedhalmazok természetes kulcsainak átalakítása. A lépés

során minden egyedhalmaz természetes kulcsát megőrizzük, átvesszük a S ′ állapotba.

Algoritmus 3: Egyedhalmazok természetes kulcsainak átalakítása

forall A ∈ A do
B := find {A′| A′ ∈ A′ ∧ DOM(A′) = DOM(A)};
forall E ∈ E do

if κ(E) = A then
B(E) := A(E); κ(E) := B;

writelog "<Rename, E.B, E.A>";
end

end

end

A naplóbejegyzések alapján, a köztes lépcsős NLIDB rendszerben előállított

lekérdezésben az összes E.B előfordulást E.A-ra kell cserélni a lekérdezés S állapottal leírt

támogató adatbázisra való illesztésénél.

4. lépés: egyedhalmazok nem természetes kulcsainak átalakítása. A lépés

során minden egyedhalmazt addig próbálunk redukálni, amíg kizárólag természetes kulcsokat

nem hagyunk.
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A módosítás során az egyedhalmazok attribútumait – hacsak azok nem természetes

kulcsok – úgy módosítjuk, hogy azok kapcsolathalmazon keresztül legyenek elérhetően. Az

átalakítás az objektumorientált szemlélettel analóg, ahol minden attribútum asszociáció,

azaz idegen objektumra való hivatkozás. A természetes kulcsokat az átalakítás egyfajta

objektumazonosítóként kezeli és helyben hagyja.

Algoritmus 4: Egyedhalmazok nem természetes kulcsainak átalakítása

forall A ∈ A do
B := find {A′| A′ ∈ A′ ∧ DOM(A′) = DOM(A)};
forall E ∈ E do

if A(E) 6= ∅ ∧ κ(E) 6= A then
if ∀Ei∀Ai Ei ∈ E ′ ∧ Ai ∈ A′ ∧ DOM(A) = DOM(Ai)⇒κ(Ei) 6= Ai

then
C := new EntitySet( "B" );

E ′ := E ′ ∪ {C}; κ(C) := B; B(C) := B(E);
end

else
C := find

{Ej |Ej ∈ E ′ ∧ Aj ∈ A′ ∧ DOM(A) = DOM(Aj) ∧ κ(Ej) = Aj ;
end

R := new RelationshipSet( "A+egyedi elnevezés" );

R.1 := C; R.2 := E; B(E) := ∅;
writelog "<Path, C, R.1, E.A>";

end

end

end

A naplóban mentett információk alapján a S ′ szerkezetben az A attribútumra vonatkozó

kérdést, egyszerűsítéssel bármikor visszakaphatjuk [93]. Például a

SELECT R.1 FROM R

WHERE R.2 IN ( SELECT E_K FROM E WHERE ...)

lekérdezésrészletet, ahol E_K = κ(E), a napló alapján

SELECT E_A FROM E WHERE ...

kifejezésre fordíthatjuk, ahol E_A az R.1 E sémában való előfordulásának eredeti neve, amit

R elnevezéséből egyértelműen dekódolhatunk. Az átalakítás mindig elvégezhető ekvivalens

módon, hiszen teljes SQL mondatokat cserélünk SQL mondatokra.

Az ekvivalens átalakításhoz a kapcsolathalmaz kardinalitásait állítsuk be úgy, hogy R.1

mindig 1, R.2 pedig mindig k kardinalitású legyen.3

3 Az ER–modell [26] definíciója szerint 1 kardinalitás esetében 0 vagy 1, k kardinalitás esetében pedig
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5. lépés: kapcsolathalmazok nem természetes kulcsainak átalakítása. Mivel

a kapcsolathalmazok attribútumai sosem természetes kulcsok, ezekre a 4. lépést ugyanúgy

elvégezzük azzal a kivétellel, hogy nem vizsgáljuk a természetes kulcs tulajdonságot. Ez a

módosítás a tankönyvekből ismert ekvivalens átalakításnak felel meg. Természetesen, ezt is

naplóznunk kell.

6. lépés: a meglévő adatszerkezettel való integráció. Ebben a fázisban a már

korábban létrehozott SU = <VU , EU ,RU ,AU> modellt kell összeegyeztetni a most előállított

S ′ állapottal. Ha ilyen korábbi állapot nincs, akkor SU = S ′, és az algoritmus véget ér. Ha

már létezik egy korábbi állapot, akkor milyen változtatásokra lehet szükség?

(a) Bizonyos S ′ egyedhalmazokat, amelyek a SU semmilyen formában sem tartalmaz,

illetve az ezekhez csatlakozó kapcsolathalmazokat változtatás nélkül át kell emelni

a SU állapotba.

(b) Szükség lehet a többszörösen előforduló, azonos, vagy bővebb–szűkebb tartalmú el-

emek összevonására; vagyis esetlegesen át kell nevezni bizonyos S ′-beli egyedhalma-

zokat, kapcsolathalmazokat és attribútumokat. Ezeket az átnevezéseket természetesen

naplózni kell az előzőekhez hasonlóan. Hogy mit minek kell megfeleltetni, azt csak a

valós világ pontos ismerője tudhatja.

(c) Bizonyos Ri kapcsolathalmazokat módosítani kell aszerint, hogy bizonyos meglévő és

új egyedhalmazok egymáshoz képest alá– vagy fölérendeltségi viszony fennáll-e. Ez

részben új is-a kapcsolathalmazok megjelenését is jelentheti, de azt is, hogy egyes Ri

kapcsolathalmazok a korábbitól eltérő egyedhalmazhoz kell kapcsolódjanak.

Pl. ha a már meglévő rendszerben volt egy személyeknek megfelelő egyedhalmaz,

amelyhez a könyvek egy a szerzőségnek megfelelőR kapcsolathalmazon keresztül voltak

összekötve; a S ′ pedig a szerzők egyedhalmazát tartalmazza, akkor értelemszerűen R

az új, szerzőket leíró egyedhalmazhoz kell csatlakozzon, míg egy új is-a kapcsolat

vezetendő be a szerzők és a személyek közé.

A módosítás során keletkezett változások nem feltétlenül naplózandóak, hiszen nem

befolyásolják érdemben a modell viselkedését, ha az is-a szemantikát a modell

felhasználása során pontosan követjük. Ugyanis az is-a szemantikája szerint

az is-a kapcsolatban levő elemek valójában egyetlen egyedhalmaz kapcsolatok –

ennek megfelelően kiválasztási feltételek – szerinti szétválasztásai, ha úgy tetszik,

ugyanannak az egyedhalmaznak különböző szerepekben való megnyilvánulásai.

Ezt a lépést formálisan leírni, algoritmussal támogatni – jelenlegi ismereteink – szerint nem

lehet; mindenképpen emberi erőforrást kell bevonni, felhasználni.

k = 0, 1, . . . , k számosságú lehetséges kapcsolatról beszélhetünk. Ha k értékét külön nem rögzítjük, akkor
tetszőleges nagynak, de végesnek tekintjük.
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2. Normalizált természetes adatbázis

A leképezési algoritmus alkalmazása során nagyon speciális SU adatszerkezet jön

létre, hiszen az egyedhalmazok szigorúan csak természetes kulcsokat tartalmaznak, míg

a kapcsolathalmazok nem tartalmaznak egyáltalán attribútumokat. Ezt a sajátságos

szerkezetet a relációs adatmodellek világára vetítjük, az alábbi algoritmus segítségével.

1. Mivel minden egyed– és kapcsolathalmaznak egyedi a neve, ezért ezeket közvetlenül

relációs sémákra képezzük le. Azaz legyen R az egyedhalmazokból és

kapcsolathalmazokból képzett sémák olyan összessége, amelyben az egyedhalmazoknak

megfelelő sémák attribútumai azon attribútumon, amelyeken egyedhalmaz nem ∅
értéket jelöl, továbbá a nem is-a kapcsolathalmazoknak megfelelő séma attribútumai

a kapcsolathalmaz argumentumában előforduló egyedhalmazok szerepei.

A leképezett adatbázisban az attribútumok elnevezéseinél következetesen betartjuk

azt a konvenciót, hogy két attribútumot akkor és csak akkor nevezünk ugyanúgy,

ha az valóban ugyanazt a jellemzőt vagy szerepet írja le. Ha feltételezzük, hogy

SU minden egyedhalmaz más egyedeket, minden kapcsolathalmaz más kapcsolatot

– márpedig a leképezési algoritmus során erre törekedtünk – ír le akár ugyanazon

egyedhalmazok között is, akkor ezt jeleznünk kell a sémaszerkezetünkben is. Ezt

úgy tesszük meg, hogy minden természetes kulcsot és szerepet más szimbólummal,

attribútummal jelölünk. Az attribútumok közötti összefüggőségeket kizárólag függések

formájában reprezentáljuk.

2. Az is-a kapcsolathalmazokat nem sémákra képezzük le. Ha két R,S egyedhalmaz

között is-a kapcsolat áll fenn úgy, hogy az S egyedhalmaz az általánosabbnak

tekintett, akkor az egyedhalmazoknak megfelelő R′, S′ sémákon – a Ξ(R′, S′) kifejezés

igazzá tétele érdekében – értelmezett κ(R′)99Kκ(S′) függőséget hozzávesszük a Σ

függéshalmazhoz.

3. Ha bármely R kapcsolathalmaz R.i argumentuma az E egyedhalmazon értelmezett,

akkor R kapcsolathalmaznak megfelelő R′ sémájában az R.i argumentumnak megfelelő

A attribútumára legyen λ(A) = κ(E′), ahol E′ az E egyedhalmaznak megfelelő séma.

A Σ függéshalmazhoz pedig vegyük hozzá az A99Kκ(E′) tartalmazási függőséget.

Mivel az egyedhalmaz csak egyetlen attribútumot tartalmaz, így értelemszerűen az

kulcs is egyben, ez pedig konzisztens a λ 8. definícióbeli szemantikájával.

4. Legyen továbbá minden R ∈ R sémára λ(κ(R)) = κ(R).

5. Az ER–modellben szereplő kapcsolathalmazok kardinalitásáról eddig kevés szó esett,

hiszen az adatszerkezet, illetve a lekérdezhetőséget tekintve ennek nincs különösebb

jelentősége. A relációs adatszerkezet konzisztenciájának megtartása érdekében

viszont van, emiatt érdemes vele foglalkozni. Az R(E1, E2, . . . , En) n-változós
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kapcsolathalmaz Ei1, Ei2, . . . , Eij elemeinek kardinalitása 1, a többi elemé k. Az R

kapcsolathalmaznak feleljen meg az R′ séma, és bármely Ei argumentumnak az E′
i

attribútum. Ebben az esetben Σ függéshalmazhoz vegyük hozzá a kapcsolathalmaz

szemantikájával megegyező tartalmú R′ \ {Ei1, Ei2, . . . , Eij} → R′ függőséget.

Ha csak 1-kardinalitású elem van, akkor Σ halmazt úgy bővítjük, hogy minden

attribútum minden attribútumot meghatározzon.

Ha nincs a kapcsolathalmazban 1-kardinalitású elem, akkor Σ változatlan marad.

6. A függéshalmaz teljessége érdekében, ha X → A, továbbá λ(A) = B fennáll valamely

X attribútumhalmazra, és A,B attribútumokra az R sémaszerkezetben, akkor Σ

halmazhoz vegyük hozzá az X → B funkcionális függőséget is.

7. Szükség esetén, Σ halmaz funkcionális függőségeit bővítsük a valós világ és a SU modell

leírásával összhangban. Azaz csak olyan X → A függőséget adjunk Σ halmazhoz, ami

konzisztens a modell leírásával, és van olyan kapcsolathalmaznak megfelelő R séma,

amelyre X ∪ {A} ⊆ R.

A keletkezett DBL = <R, ∅,Σ> adatbázist nevezzük leképezési adatbázisnak. Mivel az

ER–modell egyetlen konkrét egyedről vagy kapcsolatról sem tárol információt, így a sémákra

illeszkedő relációk kivétel nélkül üresek kell legyenek.

12. Definíció (Normalizált természetes adatbázis). Egy természetes DB = <R, r,F∪
I, λ,Ξ> adatbázist normalizáltnak (NNDB) nevezünk , ha az alábbi állítások mindegyike
teljesül:

1. Bármely természetes kulccsal rendelkező R ∈ R séma egyetlen attribútumot, a
természetes kulcsát tartalmazza. Ezeket nevezzük elsődleges sémáknak.

2. Bármely természetes kulccsal nem rendelkező, másodlagosnak nevezett R ∈ R sémának
legalább két attribútuma van, és minden A ∈ R attribútumhoz létezik olyan S ∈ R,
S 6= R séma, amelyre λ(A) = κ(S).

3. Bármely két különböző R,S ∈ R sémára R ∩ S = ∅.

4. Nincs két olyan különböző másodlagos R,S ∈ R séma, amelyre R+(F′) ⊇ S, ahol
F′ ⊆ F az R sémaszerkezet által megőrzött legbővebb függéshalmaz.

5. Bármely másodlagos R ∈ R sémára igaz, hogy vagy nem értelmezett rajta semmilyen
nem triviális függőség, vagy értelmezett rajta olyan F |= X → A függés, amelyre
F |= X → R, és @X ′ : X ′ ⊂ X, amelyre F |= X ′ → A.

6. Bármely X99KY tartalmazási függőség esetén Y természetes kulcs.

3. Állítás. Ha a leképezési adatbázis előállítására szemantikailag helyes SU ER–modellt
használtunk, akkor a leképezési adatbázis NNDB.
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Bizonyítás. DBL egy szemantikát leíró adatbázis, mivel

(a) Minden attribútumra értelmezett a λ hivatkozási függvény, kizárólag kulcsok az értékei

és az ER–modell sajátosságai alapján A99Kλ(A) is fennáll; azaz a 8. definícióval

összhangban van,

(b) Az is-a kapcsolatnak megfelelően a Ξ reláció csak elsődleges sémákra értelmezett,

ezeknek kulcsai között pedig a vetítési algoritmus 2. pontja szerint fennáll egy

tartalmazási függőség. A vetítési algoritmus alapján két kulcs között csak akkor lehet

ilyen függőség, ha azok között az is-a kapcsolat értelmezett volt.

Hasonlóan, DBL természetes adatbázis is, hiszen csak az elsődleges sémák rendelkeznek

természetes kulccsal, azoknak pedig ez az egyetlen attribútumuk.

A 12. definíció első három megállapítása magától értetődő, eleve így alakítottuk ki a SU

modellt, tehát DBL is ezzel konform.

A másodlagos sémák esetében minden szerepet egyedileg azonosítottunk, tehát

semmelyik különböző R,S másodlagos sémára nem állhat fenn S ⊆ R. Ennél több

is mondható, mivel a vetítési algoritmus 5–7. pontja csak sémán belül értelmezhető

függőségeket engedélyez egyetlen egy kivétellel. A kivétel az az eset, amikor X → A

és λ(A) = B áll fenn, ekkor a X → B függést hozzávettük a Σ függéshalmazhoz.

Mivel B szükségszerűen kulcs is, ezért λ(B) = B. Mivel természetes kulcsa csak az

elsődleges sémának van, így bármely másodlagos séma mint attribútumhalmaz lezárása

legfeljebb az attribútumhalmaz elemei által hivatkozott elsődleges sémák természetes

kulcsait tartalmazzák, más másodlagos séma attribútumát nem. Ez viszont valóban kizárja,

hogy egy másodlagos séma R Σ szerinti lezártja más másodlagos S sémát tartalmazzon,

azaz tetszőleges különböző R,S másodlagos sémára R+(Σ) + S.

Az 5. pont állításához bizonyítani kell, hogy bármely kapcsolathalmaz k kardinalitású

egyedhalmazának megfelelő A attribútum szükségszerűen kulcs része, azaz nem függ

a kapcsolathalmaz egyetlen k kardinalitású egyedhalmazainak halmazának megfelelő X

(A /∈ X) attribútumhalmaztól. Ez az állítás igaz; tegyük fel ugyanis, hogy X → A

fennáll. Ez esetben X bármely kitöltésére pontosan 1db A érték írható, ami ellentmond

annak a ténynek, hogy A eredeti kardinalitása k. Az állítás folyománya, hogy minden

sémának van olyan kulcsa, amely a neki megfelelő kapcsolathalmaz összes k-kardinalitású

egyedhalmazának megfelelő attribútumhalmazból áll. Ebből pedig az következik, hogy vagy

van a 12. definíciónak megfelelő kulcsa, vagy az egyetlen kulcsa – k = 1 kardinalitású elem

hiányában – a séma maga.

A 6. pont egyenesen következik a vetítési eljárás 2–3. pontja alapján.

6. Tétel. Ha DB = <R, r,F ∪ I, λ,Ξ> egy NNDB, akkor DB sémái szétválaszthatóak F

szerint.

Bizonyítás. A 12. definíció 3–4. pontja, illetve a 2. tétel állításai alapján következik a tétel

állítása.
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3. Összefoglalás: az NNDB mint NLIDB egy komponense

Az NNDB szétválaszthatósága mellett fontos azt is igazolni, hogy az NNDB valóban

ellátja azt a feladatot, amelyre létrehoztuk. Ahhoz, hogy a pontos működést be tudjuk

mutatni, felhívjuk a figyelmet az NNDB-t illetően néhány sajátosságra.

Mindenekelőtt észre kell venni, hogy az NNDB elsődleges sémái kizárólag megnevezhető

individuumokat, míg a másodlagos sémái kizárólag az individuumok viszonyait írják le.

Ennek megfelelően az NNDB elsődleges sémái a tezaurusz-jellegű, míg a másodlagos

sémái a szemantikai jellegű tulajdonságokért felelnek. Más szóval az elsődleges sémákra

illeszkedő relációk a lexikonokat, a míg a másodlagos sémák az elemek közötti kapcsolatok,

összefüggéseket, összefoglalóan valamiféle következtetéseket definiálnak.

A teljesség kedvéért azért meg kell említeni, hogy a séma– és attribútumnevek is

szótárjellegű információt hordozhatnak. Az NNDB tulajdonságai azonban némiképp

gátolják, hogy ezek a metainformációk mélyebb jelentéssel bírjanak, hiszen egyetlen

attribútum- vagy sémanév nem duplikálódik. Bár látszólag ez problémát okoz, valójában

ez biztosítja az NLIDB számára a nyelvfüggetlen sémaszerkezet kialakítását. Ha

ugyanis valamilyen okból kifolyólag egy nyelvben bizonyos szerepek vagy természetes

kulcsok megnevezései egybe esnének, akkor más nyelvre való átírások a szerkezet teljes

újraírását vonná maga után. Az egyedi elnevezés, illetve egy efölé elhelyezett, nyelvfüggő

szótárréteg viszont már lehetővé teszi, hogy a szerkezet változtatása nélkül több nyelvre is

kialakíthassunk NLIDB-t.

A fenti észrevételek alapján látható, hogy az NLIDB általános felépítésében (lásd

1.1. ábra) fontos szerepet játszó szótár és a szabályrendszer – a következtető motor nélkül –

teljesen lefedhető egy normalizált természetes adatbázissal. Sőt, egy már meglévő tezaurusz

vagy lexikon is egyszerűen átalakítható az NNDB sémaszerkezeteire. Fontos azonban

kiemelni, hogy az NNDB egy univerzális (tudás)reprezentációs eszköz; nem mondja meg,

hogy hogyan kell természetes nyelvű kérdéseket leképezni adatbázis-lekérdezésekre.

4. Állítás. Ha az NLIDB ténylegesen a természetes nyelvi mondat formális szerkezetét,
nyelvtanát képezi le szemantikailag helyes leképezési algoritmus segítségével az NNDB
elemeire, akkor az az NLIDB szükségszerűen hordozható kell legyen a 7. definícióval
összhangban.

Bizonyítás. A 6. tétel szerint az NNDB szétválasztható, a leképezési algoritmus

(6. lépése) pedig nem enged meg olyan változtatást, amely a már meglévő kapcsolatokat

jelentéstartalmukban változtatná.

Arra is érdemes felfigyelni, hogy az NNDB alapú NLIDB esetén a ténylegesen tárolandó

információk – a már említett séma– és attribútumnevek mellett – kizárólag az amúgy fel

nem ismerhető névelemekre korlátozódnak; valójában ezek az elsődleges sémákra illeszkedő

relációk elemei. Természetesen, a világban előforduló individuumoknak egynél több nevük

is lehet, hiszen pl. Szent Johanna, az Orleans-i szűz, Jeanne d’Arc, Joanna of Arc, Juana
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de Arco ugyanazt az egy személyt jelölik. Az NNDB nem foglalkozik konkrétan az

individuumok jelölésének problémáival, az NNDB számára elegendő, ha egy szimbólum

reprezentálja az adott individuumot. A többnyelvű megnevezés, a szinonimitás, illetve az

esetleges címkézés kezelésére szintén szükség van egy az NNDB felett álló szótárrétegre,

amely a tényleges leképezést a NLIDB számára feltett kérdésben szereplő névelemek és az

NNDB elemei között elvégzi.

3.1. ábra: Az NNDB megvalósításának sémaszerkezeti IDEF1X jelöléssel.

Végül, de nem utolsó sorban az NNDB egy pragmatikus tulajdonsága, hogy az NNDB

leírása nagyon egyszerűen, néhány metaséma segítségével megoldható. Gondoljunk csak

arra, hogy minden elsődleges séma egyetlen attribútummal, egy természetes kulccsal bír; a

névelemek ezek példányainak, elemeinek tekinthetőek. Minden más séma attribútumáról

pedig csak annyit kell tárolni, hogy ezekre hogyan hivatkozik, a másodlagos sémákra

illeszkedő relációk leírásával az NLIDB-nek nem kell foglalkoznia, hiszen ezeket ténylegesen

a támogató adatbázisok írják le.

Az elmondottakat foglalja össze a 3.1. ábra. Az ábrán szereplő Schema egyedhalmaz

az NNDB sémáit tartalmazza, a Attributes az NNDB attribútumait. Az információt,

hogy melyik séma melyik attribútumokból áll a NameStore kapcsolótábla tartalmazza.

A NameStore két metainformációval is rendelkezik: egyrészt jelzi, hogy az attribútum

természetes kulcs-e (azaz a séma elsődleges séma), másrészt minden attribútumról meg tudja
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mondani, hogy szerepelhet-e a séma egyéb elemeit tekintve a birtokos szerkezetek birtokosi

szerepű tagjaként. Ennek az információnak a szükségességéről és az előnyeiről később lesz

szó.

Az NNDB λ függvényét a TypeOf kapcsolathalmaz reprezentálja, amely természetesen

1 : n kardinalitással bír. A Ξ relációt igazzá tevők sémákat a ConceptTree kapcsolótábla

tartalmazza, ahol a Sub a Ξ reláció első argumentumának, míg a Top a második

argumentumának felel meg. A négy séma lényegében teljesen leírja az NNDB minden

jellegzetes szerkezeti tulajdonságát. A tartalmát viszont az Individuals egyedhalmaz

jelenti, ez csak és kizárólag az elsődleges sémákra illeszkedő relációk unióját jeleníti meg.

Persze, minden individuális elemről pontosan kell tudni, hogy hova tartozik, azaz melyik

sémának a része. Mivel egy individuum több sémának is a része lehet (pl. Tisza István

nem csak személynévként, hanem pályaudvarként is, utcaként is előfordulhat), ezért az

Individuals és a Schemas között n : m típusú kapcsolat van.

Az eddig tárgyalt ábrarészlet egy kategorikus elemből, a tudásbázisnak megfelelő

KnowledgeBase egyedhalmazból indul ki. Valójában az NNDB minden eleme egy

tudásbázisbeli kell legyen az NLIDB környezetében. Mivel a szerkezetek, kapcsolatok,

névelemek viszonya alapvetően nyelvfüggetlen, így kizárólag a KnowledgeBase az, ami

nyelvfüggő elemeket elválaszthatja a nyelvfüggetlen szerkezetektől. Éppen ezért a

tudásbázishoz csatlakozik egy Dictionary névre hallgató szótár és kapcsolótábla, amely

kapcsolathalmaz a többnyelvű elnevezéseknek és a szinonimitásoknak együttesen van

fenntartva. A Dictionary kapcsolathalmaz RealEntity eleme a tudásbázis NNDB-beli

elemeire, míg az Alternative szerepű tag az alternatív megnevezési formáknak ad helyet.



4. Birtokos szerkezetek feldolgozása

A forma nem más, mint a tartalom kiterjesztése.

(Robert Creeley)

Thales számára az elsődleges kérdés nem az volt,

hogy mit tudunk, hanem hogy hogyan tudjuk.

(Arisztotelész)

A birtokos jelzős szerkezetek nagyon sokféle szemantikai kapcsolatot fejezhetnek ki (lásd

1.1. táblázat és [15]), ráadásul a birtokos- és birtokszerepek is felcserélődhetnek eltérő

szövegkörnyezetben (pl. a könyv szerzője, a szerző könyve), így algoritmizált feldolgozásuk,

formalizálásuk korántsem egyszerű feladat. A ma használatos általános célú válaszkereső

rendszerek (Question Answering Systems, QAS), NLIDB-k, illetve internetkereső-motorok

egyik jellegzetes hiányossága éppen ebből ered, hiszen természetes nyelvű bemenetek, és

azon belül a birtokos szerkezetek feldolgozása nélkül, szótövezéssel, valamint a szóeloszlások

statisztikai mutatói alapján azonos válaszokat kell kapjunk az alábbi kérdésekre:

• „Mikor látogatott az Egyesült Államok elnöke Oroszországba?”,

• „Mikor látogatott a Oroszország elnöke az Egyesült Államokba?”,

• „Oroszország melyik elnöke látogatott az Egyesült Államokba?”,

• „Kit látogathat meg Oroszország és az Egyesült Államok elnöke?”

• . . . (stb.)

A statisztikai modelleken alapuló megoldást azonban el kell vetnünk más okból is, hiszen a

birtokos szerkezetnél – néhány idiomatikus kapcsolattól eltekintve – gyakori ismétlődésekre

nem készülhetünk fel [15, 86], mélyreható szemantikai analízis nélkül pedig az egyes

szerkezetekben rejlő sajátosságokat nem is azonosíthatjuk be. Sőt, a mondatstruktúra

általános szintaktikai jellemzői sem feltétlenül segítenek a tájékozódásban, hiszen nagyon

hasonló morfológiai, mégis lényegesen különböző mondattani szerkezettel rendelkeznek pl. az

alábbi mondatrészletek is:

• Józsinak az Írott-kő megmászása. . .

• Józsinak a ColorStar tévéje. . .

• Editnek a váza összetörése. . . [27]
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• Editnek az arca visszatükröződése. . .

(Itt jegyezzük meg, hogy Chisarik állításának, miszerint egy magyar mondatban nem lehet

jelen DAT és NOM birtokos is ugyanabban a főnévi frázisban1, a második mondatrészlet

azonban ennek ellentmondani látszik.)

A továbbiak, a „Szavak hálójában” projekt2 eredményeit felhasználva azt mutatjuk meg,

hogy a már létező nemzetközi tapasztalatokat összegezve hogyan lehet egy olyan magyar

nyelvű válaszkereső rendszert létrehozni, amely – legalábbis magyar nyelven – szemantikai

szinten képes feldolgozni a felhasználói kérdésben megjelenő birtokos szerkezeteket.

Birtokos kifejezés Ekvivalens példa SQL–kifejezés

Bizet Carmenje SELECT cim FROM operak

WHERE szerzo = ’Bizet’ AND cim = ’Carmen’

Shakespeare drámái SELECT cim FROM dramak

WHERE szerzo = ’Shakespeare’

Edit címe SELECT cim FROM cimek

WHERE nev = ’Edit’

könyvek szereplői SELECT szereplo FROM szerepek

WHERE darab IN ( SELECT cím FROM konyvek )

vállalat vezetői SELECT fonok FROM vallalat

Petőfi anyjának neve SELECT nev FROM szemelyek

WHERE nev IN ( SELECT anya FROM csaladfa

WHERE gyermek = ’Petőfi’ )

4.1. táblázat: Birtokos szerkezetek és velük ekvivalens SQL-kifejezések

A feldolgozás általában – az NLIDB világánál látottakkal azonos módon – egy szintaktikai

és egy szemantikai részből áll. A továbbiakban nem fogunk foglalkozni azzal, hogy

milyen nyelvi–nyelvtani szerkezetek tartoznak a birtokos szerkezetek közé. Az NNDB

sajátosságaira támaszkodva, egy formális nyelvtan segítségével arra keressük a választ, hogy

a 4.1. táblázatban szereplő birtokos szerkezetek formális leírásaiból kiindulva, hogy lehet

algoritmikusan előállítani annak SQL–megfelelőjét.

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy csak olyan birtokos szerkezetekről beszélünk

és beszélhetünk a továbbiakban, amelynek létezik reprezentációja egy adatbázisban; ha

úgy tetszik azokról, amelyek az NLIDB szempontjából potenciálisan szóba jöhetnek.

Megfigyeléseink szerint ha a birtokos szerkezetek birtok szerepű tagja egy igei szerkezetből

képzett névszó, akkor annak szinte bizonyosan nincs adatbázisra közvetlenül illeszthető,

1„Hungarian now presents an interesting puzzle: it is impossible to have both a genitive and a dative
possessor in the same noun phrase.” ([27]: p.11)

2 Kódszáma: NKFP-0019/2002.
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feldolgozható megfelelője. A korábban bevezetett mondatok közül az Írott-kő megmászása,

váza összetörése, arca visszatükröződése ilyen szerkezet, és ezeket valóban nem tudjuk

közvetlenül adatbázis-szerkezetben reprezentálni, illetve megfelelő lekérdezést rájuk

illeszteni.

1. Fogalomhasználat és jelöléstechnika

Jelölje α�β azt a birtokos szerkezetet, amelyben X a szerkezetben, szintaktikai

értelemben a birtokos szerepű tag, míg Y a birtok.

A szintaktikai feldolgozást követően, azaz ha adott X�Y , valamiféle jelentéstani

feldolgozást kell végezni, majd ennek segítségével kell egy formális megfelelőt, pl. SQL

lekérdezést belőle előállítani. Természetesen, a kifejezés pontos jelentése függ a benne

található szavak értelmétől, ahogyan ezt az 1.1. táblázatban is láthattuk, ráadásul ezeknek

a feldolgozása egyáltalán nem magától értetődő (lásd 4.1. táblázat). Az SQL nyelven

lekérdezhető relációs adatmodellek nem rendelkeznek átfogó szemantikai leírással, így két

lehetőség áll előttünk:

(a) ontológiai modelleket építünk, amely kölcsönösen egyértelműen leképezi az adatbázis

struktúráját a modellre, és ebből kiindulva próbáljuk meg a nyelvtani kifejezésben

szereplő kapcsolat jelentését értelmezni,

(b) vagy olyan sémastruktúrát alakítunk ki, amelyből kinyerhető a számunkra szükséges

szemantikai információ.

Az ontológiaépítés problémáiból, nehézségeiből tanulva felmerül a kérdés, hogy nem

lehetséges-e pusztán a második megfontolás alapján megoldani a problémát? Természetesen

a válasz igen, hiszen a már ismertetett DB = <R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB minden szükséges

információt és kapcsolatot tartalmaz. Az NNDB esetében már láttuk, hogy a relációk

kizárólag az elsődleges sémák esetében fontosak, ezeket a névelemek feldolgozására

használhatjuk. Azt is láthattuk, hogy az elsődleges sémák egyetlen attribútummal, a

természetes kulcsukkal rendelkeznek. Ennek megfelelően az NNDB legfontosabb elemei

az individuumok megnevezései, értékhalmazok – ezek részben azon entitások egyfajta

azonosítói, amelyekről információkat akarunk tárolni –, a sémái és az attribútumai. Éppen

ezért vezessük be az alábbi jelöléseket: I reprezentálja az elsődleges sémákra illeszkedő

relációk halmazát, S feleljen meg az NNDB R halmazával, míg A legyen az adatbázis

sémáiban megtalálható attribútumok összessége [51, 48]. A továbbiakban eltekintünk a Σ

függéshalmaztól, pontosabban csak azokkal a függőségekkel fogunk foglalkozni, amelyet a λ

függvény és a Ξ reláció definíció szerint meghatároz.

Ha megvizsgáljuk a birtokos szerkezetek adatbázisokra vetített viselkedését, akkor

végeredményben hat típust különböztethetünk meg: a birtokos séma vagy individuum
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jellegű, addig a birtok séma, individuum és attribútum jellegű elem is lehet.

A ma ismert implementációk (pl. [8, 52, 67, 76, 80, 85, 87, 88]) nem

használnak fel ontológiai tudást, kizárólag az adatbázis-tartalomból építkeznek. Rögtön

hozzátesszük, hogy az implementációkhoz tartozó adatmodellek nagyobb hányada az

<objektum, tulajdonság, érték> hármasra illeszthető [54, 53], amely csak az individuum

és az attribútum, valamint a séma és az individuum közötti birtokos szerkezettel leírható

viszonyokat (S�A és I�A típusokat) képes megragadni.
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4.2. táblázat: Birtokos szerkezettípusok feldolgozás implementációk szerint

Az általánosabb leíráshoz felhasználjuk a korábban bevezetett hivatkozási függvény

(8. definíció), a természetes kulcs (10. definíció) fogalmakat, valamint az NNDB adatbázisban

a természetes kulcs ekvivalencia-osztályának fogalmát.

13. Definíció (Természetes ekvivalencia-osztály). Legyen adva egy DB =

<R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB, amelynek individuumait, attribútumait és sémáit jelölje rendre
I,S,A. Az A ∈ A attribútum ‖A‖ természetes ekvivalencia-osztályán az

‖A‖ = {A′|A′ ∈ A ∧ λ(A′) = λ(A)}

attribútumok maximális halmazát értjük.

A természetes ekvivalencia-osztály legfontosabb tulajdonságait a 3. állítás foglalja össze.

14. Definíció (Általános birtokos szerkezet [44, 48]). Legyen adva egy DB =

<R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB, amelynek individuumait, attribútumait és sémáit jelölje rendre
I,S,A. Egy természetes nyelvet leíró formális Γ-nyelvtant általános birtokos szerkezetet
leírónak nevezünk (röviden: általános birtokos szerkezetekről beszélünk), ha a nyelvtan
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bármely adatbázisban reprezentálható birtokos szerkezetetet leíró α�β kifejezésére az alábbi
állítások egyike igaz:

1. α ∈ I és β ∈ I (pl. Bizet Carmenje)

2. α ∈ I és β ∈ S (pl. Shakespeare drámái)

3. α ∈ I és β ∈ A (pl. Edit címe)

4. α ∈ S és β ∈ I (pl. kazánok Rolls Royce-a )

5. α ∈ S és β ∈ S (pl. könyvek szereplői)

6. α ∈ S és β ∈ A (pl. vállalatok címei)

Az általános birtokos szerkezetek a leggyakoribbak a természetes nyelvekben. Általában

elmondható, hogy attribútum, jellemzőleírás nem szerepel birtokosként a mondatokban –

és éppen emiatt ki is merítettük az összes kombinációs lehetőséget, már ami a relációs

adatbázisok kifejezőerejét illeti.

Vizsgáljuk meg alaposabban a 14. definíció 4–6. kritériumait! A birtokos szerepben levő

elsődleges séma megnevezése az adott fogalom általános értelemére utal. A(z elsődleges)

séma lényegében a benne található, rá illeszkedő relációkban szereplő individuumok

összességével matematikailag azonosan kezelhető. Amikor például könyvek szereplőiről

beszélünk, az összes könyv összes szereplőit értjük alatta. Hogy mi legyen séma és mi

individuum azt sokszor a szemlélődő, a modellező nézőpontja határozza meg, nem lehet

minden esetben éles különbséget tenni e kettő között, az azonban elmondható, hogy a séma

bizonyos individuumok valamilyen absztrakcióját – szuperhalmazát – jelenti.

15. Definíció (Speciális birtokos szerkezet [47, 48]). Legyen adva egy DB =

<R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB, amelynek individuumait, attribútumait és sémáit jelölje rendre
I,S,A. Egy természetes nyelvet leíró formális Γ-nyelvtant speciális birtokos szerkezetet
leírónak nevezünk (röviden: speciális birtokos szerkezetekről beszélünk), ha a nyelvtan
bármely adatbázisban reprezentálható birtokos szerkezetetet leíró α�β kifejezésére α ⊆ I.

2. Birtokos szerkezetek szemantikája

Az általános és a speciális birtokos szerkezetek csak a kifejezésben szereplő elemekre

vonatkozóan tesznek bizonyos fokú megszorítást, ugyanakkor nem jelennek meg bennük

a szemantikára vonatkozó leírások. A szemantika meghatározásához azonban először

szükségünk van az érvényesség kritériumára is, hiszen nem minden birtokos szerkezet

mondható helyesnek [14, 79, 86].

16. Definíció (Birtokos szerkezet érvényessége). Legyen Π : A × A egy reláció egy
DB = <R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB felett, amelynek individuumait, attribútumait és sémáit jelölje
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rendre I,S,A. Azt mondjuk, Π(A,B) reláció akkor és csak akkor igaz, ha A,B ∈ A, A 6= B

attribútumokhoz létezik olyan R ∈ S séma, amely tartalmazza ‖A‖∩‖B‖ valamely nem üres
részhalmazát, és A értékkészletének minden elemére értelmes speciális birtokos kifejezést
kapunk. A Π(A,A) kifejezés mindig hamis.

Például a Π(személynév, születési idő) érvényes kifejezés, de az ellentéte nem az. Meg kell

jegyeznünk azt is, hogy az érvényesség nyelvfüggő reláció, hiszen vannak olyan kapcsolatok,

amelyek egyes nyelvekben, birtokos szerkezetben előfordulhatnak, más nyelvekben viszont

nem [15, 86]. Gondoljunk csak arra, hogy az angolban használatos anyagleírások (pl. ring

of gold) a magyarban, birtokos szerkezetben nem léteznek (lásd még [27]).

Megvalósítást tekintve az érvényességi relációnak az adatbázisban egy két attribútummal

rendelkező sémával ábrázolhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a reláció akkor és csak

akkor érvényes, ha az érvényességi relációnak megfelelő sémában megtalálható az adott

attribútumpáros. Ez indokolta a 3.1. ábra NameStore kapcsolótáblájának IsOwner

attribútumát; ez az attribútum igaz/hamis értékeivel pontosan azt mondja meg,

hogy a nevezett attribútum az adott sémában előfordulhat-e egy igaz Π reláció első

argumentumában. A tapasztalataink azt mutatták, hogy ha egy NNDB adatbázisbeli

sémában szereplő attribútum birtokos szerepű tagként előfordulhat egy másik attribútummal

mint birtokkal szemben, akkor a séma összes attribútumára nézve is előfordulhat birtokos

szerepű tagként. Az állítás okával, igazolásával, esetlegesen a cáfolatával itt nem

foglalkozunk, azt a nyelvészetben jártas szakemberekre bízzuk.

17. Definíció (Birtokos szerkezetek szemantikája [44, 51, 48]). Legyen adva egy
DB = <R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB, amelynek individuumait, attribútumait és sémáit jelölje
rendre I,S,A, és legyen α�β egy tetszőleges speciális birtokos kifejezés. Vezessük be még
az alábbi jelöléseket:

(a) Legyen Ψ : 2A → 2S egy olyan leképezés, amely attribútumhalmazokhoz azt a maximális
sémahalmazt rendeli, amelynek elemeire igaz, hogy az attribútumhalmaz legalább egy
elemét tartalmazza. Azaz

Ψ(X ∈ 2A) = {R|∃A ∈ X ∧A ∈ R}.

(b) A ψ : I → 2A egy olyan leképezés, amelyre

ψ(I ∈ I) = {A|I ∈ DOM(A)}.

(c) Jelölje továbbá γ az alábbi kifejezések egyikét:

γ =


ψ(β) ha β ∈ I
‖κ(β)‖ ha β ∈ S
‖β‖ ha β ∈ A
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Az adott jelölések mellett, ha létezik olyan A,B ∈ A, amelyre A ∈ ψ(α), B ∈ γ úgy, hogy
valamely R ∈ S sémára R ∈ Ψ(ψ(α)) ∩ Ψ(γ) és {A,B} ∈ R, továbbá Π(A,B) is igaz,
akkor α�β = DOM(B) ∩ I, feltéve, hogy α egyetlen individuumot jelöl. Amennyiben α

individuumok egy halmazát reprezentálja, akkor

α�β =
⋃
i∈α

i�β.

Az így bevezett és megalkotott modellt a birtokos szerkezetek (V)ISA–modelljének nevezzük.

A definíció alapján megállapítható, hogy a szemantika nem függ közvetlenül az adatbázis

szerkezetétől, azaz az A,B és R paraméterek szabad változók, azok kizárólag a konkrét DB
adatbázis tartalmának függvényében lehet, illetve kell meghatározni. A megoldás tehát elég

hatékony abban az értelemben, hogy a szemantikai feloldáshoz elegendő a megfelelő hármast

megkeresni. Egy ilyen kényszerfeloldás könnyen megvalósítható például korlátos logikai

programozással. Másfelől azonban szükség van az univerzális szerkezetű NNDB leképezésére

a helyi, keresni kívánt adatbázisra. Ennek mikéntjéről már korábban volt szó.

A megközelítés újdonságereje éppen ezen alapszik: figyelembe veszi, hogy az Interneten

található adatbázisok heterogén szerkezetűek, és csak arra van szükségünk a szemantikai

információk kinyerésekor, hogy a megfelelő, értelmes, lekérdezésekben használt navigációkat,

útkifejezéseket (path expressions) ábrázoljuk a lehető legtermészetesebb formában. Ez

a leírás nem elhagyható, ugyanis ha az adatok összekapcsolásának mikéntje, módja nem

adott vagy alulhatározott, akkor még ember számára sem egyértelmű, hogy hogyan kellene

használni őket.

Emlékeztetünk arra is, hogy a természetes kulcsok bármikor helyettesíthetőek a

hagyományos, adatbázisokban használt kulcsokkal, hiszen a definíciók és a szemantikai leírás

nem használta a természetes kulcsnak egyetlen speciális tulajdonságát sem. Azonban azt is

látni kell, hogy ebben az esetben a nyelvi többértelműségek idejekorán egyértelműsödhetnek,

és nincs ilyenkor garancia a helyes döntésre. Ráadásul az olyan kifejezések esetében, mint a

számok vagy a dátumok sokkal bonyolultabb szerkezetet kellene bevezetni.

Az 5. algoritmus a 3.1. ábra adatbázis-szerkezetére illeszkedő lekérdezéssel jóval

egyszerűbben is lekérdezhető, hiszen a TypeOf és IsA paraméterek mentén a potenciálisan

szóba jövő A,B attribútumok egyetlen lekérdezéssel előállnak. Ezekre pedig már csak

az IsOwner tulajdonságot kell megvizsgálni. Az NNDB adatbázis-technológiának a

felhasználásával a feldolgozás legrosszabb esetben O(log |I|+k), ahol k a NameStore sémára

illeszkedő reláció mérete. A feldolgozás költsége persze függ attól, hogy a birtokos szerkezet

birtok szerepű tagja individuum, séma vagy attribútum.

Mivel a 17. definíció által használt Γ-nyelvtan kizárólag szintaxist vesz figyelembe,

azt képezi le az NNDB elemeire, így a 7. definíciónak értelmében a birtokos szerkezet

jelentéstartalmának modellálására használt NNDB, (V)ISA–modell és -algoritmus együttese



Adatbázisok természetes nyelvű lekérdezésének egyes tudásmérnöki problémáiról 45

teljes mértékben megfelel a hordozhatóság kritériumainak.

Algoritmus 5: (V)ISA–algoritmus [44, 51, 48]
Adott egy DB = <R, r,Σ, λ,Ξ> NNDB, amelynek individuumait, attribútumait és

sémáit rendre I,S,A jelöli.

function VISA( α, β) returns SQL;

begin
if β ∈ A then γ := ‖β‖;
else if β ∈ S then γ := ‖κ(β)‖;
else γ := ψ(β);

forall R ∈ Ψ(ψ(α)) ∩Ψ(γ) do

forall A ∈ ψ(α) ∩R do

forall B ∈ γ ∩R do

if Π(A,B) then
post := ( β ∈ A ) ? " and ’B = β’" : "’’";

head := ’select B from R ’;

if Halmaz( α) then
return head + ’where A = α’ + post;

end

else
δ := ( α = γ�ε ) ? VISA( γ, ε) : α;

if α ∈ S then
return

head + ’where A in ( select κ(α) from α )’ + post;
end

else
return head + ’where A in (δ)’ + post;

end

end

end

end

end

end

return ’’;
end

3. A (V)ISA–algoritmus működés közben

Nézzük meg, hogy az algoritmus hogyan működik a 4.1. táblázat elemeire! Vegyük

például a „Bizet Carmenje” (Bizet�Carmen) kifejezést. Tételezzük fel, hogy van egy
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A = szerző, B = műcím attribútum az opera sémában, azaz opera ∈ Ψ(ψ(‖Bizet‖))) ∩
Ψ(ψ(‖Carmen‖)) és Π(szerző, műcím) igaz. Mivel Carmen egy individuum, így a post

változó értéke műcím = ’Carmen’. Vagyis az algoritmus az alábbi kimenetet állítja elő:

SELECT műcím FROM opera

WHERE műcím = ’Carmen’ AND szerző = ’Bizet’

Az eredmény megegyezik a 4.1. táblázatban látottakkal. Hasonlóan, a „vállalat vezetőit”

illetően, bár az algoritmus nem a legegyszerűbb választ találja meg, a kapott eredmény mégis

ekvivalens a 4.1. táblázatban szereplő lekérdezéssel:

SELECT vezető FROM vállalat

WHERE vezető IN ( SELECT vezető FROM vállalat )

Láncolt vagy halmozott birtokos szerkezeteket, mint amilyen a „Petőfi anyjának a neve”

kifejezés, az algoritmus a következő módon fejti ki. Először is megpróbálja feldolgozni a teljes

(Petőfi�anya)�személynév láncolatot. A (V)ISA–algoritmus a zárójelezésnek megfelelőn

először a Petőfi�anya kifejezést értékeli ki:

SELECT anya FROM családfa

WHERE gyermek IN ( ’Petőfi’ )

A részeredményt aztán a teljes kifejezés előfeldolgozása során előállított szerkezetbe

illeszti, és az alábbi eredményt szolgáltatja:

SELECT név FROM személyek

WHERE név IN ( SELECT anya FROM családfa

WHERE gyermek IN ( ’Petőfi’ ) )

Természetesen, ha az adatbázisban lenne egy nők séma, akkor az anya nyilván ennek

a természetes kulcsára mutatna. Ekkor nem a személyek, hanem kizárólag a nők sémát

szerepeltetné az algoritmus a külső lekérdezés FROM kulcsszava után.

Felmerülhet a kérdés, hogy az algoritmus hogyan következteti ki, hogy a családfa

sémában Petőfinek gyermeknek kell lennie és pl. nem anyának? Az algoritmus leírásában

látszólag nincs akadálya annak, hogy ilyen alternatív megoldások is szülessenek, azonban

a Π relációnak köszönhetően ez nem fordulhat elő, hiszen az kizárja a Π(anya, anya) és

Π(anya, apa) lehetőségét – mindkettő egyformán hamis.

Pontosan ugyanezen oknál fogva az algoritmus helyes SQL–kifejezést állít elő a

sémareflexív szerkezetekre vonatkozóan is, mint amilyen a Tóni�feleség�férj is.

A sémareflexivitást itt a házastárs személyekre vonatkozó, csak szerepeiben eltérő

sémaszerkezet adja. De mivel csak és kizárólag a Π(férj, feleség) és Π(feleség, férj)

igaz a házastársakat illetően, ezért az algoritmus kizárólag az alábbi kifejezést állítja elő:

SELECT férj FROM házastársak

WHERE feleség IN ( SELECT feleség FROM házastársak

WHERE férj IN ( ’Tóni’ ) )
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4. Eredmények és értékelések

Az eredmények értékelésére közel száz jól megválasztott kifejezést alkalmaztunk

az 1.1. táblázat típusainak megfelelően úgy, hogy minden kategóriához legyen megfelelő

számú példa. A példák mint tesztvektorok kiválasztását részben nyelvészetileg érdekesebb

kifejezések, részben a gyakori, birtokos szerkezetet is tartalmazó magyar nyelvű kereső

kifejezésekre vizsgáltuk, több részben átfedő tématerületen. A vizsgált tématerületek rendre

a labdarúgással, a könyvvel, a filmmel és a heti mozi- és tévéműsorokkal, történelemmel

foglalkozott a támogató adatbázisoknak megfelelően. A birtokos típusok feldolgozásának

eredményeit a 4.2. táblázat foglalja össze. A táblázat megfelelő helyére ott írtunk i betűt,

ha az adott típusú szerkezetek többségét, köztük a leggyakoribb előfordulásúakat helyesen

dolgozza fel.

Itt kell megjegyezni, hogy birtokos szerkezetek feldolgozására a szakirodalom nem tart

nyilván semmilyen nyelvű korpuszt sem. Ennek elsősorban az az oka, hogy magát a birtokos

szerkezet feldolgozását általában túl nehéz feladatnak tartják, számottevő részüket pedig fel

lehet dolgozni anélkül, hogy a birtokos szerkezethez valamilyen speciális szemantikai modellt

adnánk. E tényeknek egyik következménye, hogy jelenleg nem kiforrott, mit várhatunk el

egy rendszertől birtokos szerkezetek feldolgozása területén, nincsenek összehasonlító adatok

és tanítóhalmazokon felkészített tanulóeljárások sem. Fontos látni azt is, hogy az NLIDB

esetében a birtokos szerkezetek feldolgozása nagyrészt függ az előfeldolgozó lépésektől, így a

nyelvtani elemzőtől is, illetve az eredményeit felhasználó komponens, a kontextus-felismerő

a NLIDB által előállított végeredményt is befolyásolhatja, ezért egy részkomponens jóságát

nagyon nehéz megítélni.

A szavak hálójában nevű (NKTH-2002/0019) projekt keretében létrehozott, birtokos

szerkezeteket tartalmazó jól megválasztott példákból álló tesztkorpuszon, az adatbázisban

reprezentálható birtokos szerkezetek aránya 85,55%, az adatbázisban reprezentálható

birtokos szerkezetek közül pedig a (V)ISA–algoritmus 78,87%-ot dolgoz fel helyesen, ami a

teljes korpuszra vetítve 67,47%-ot jelent. A gyakori birtokos szerkezeteket tekintve azonban

az mondható, hogy az adatbázisban reprezentálható birtokos szerkezetek 91,83%-ára az

általam megalkotott algoritmus helyes eredményt ad.

A (V)ISA–algoritmus az általunk vizsgált korpuszon miért nem működik helyesen

minden típusra? Korábban már szóltunk róla, hogy a birtokos szerkezetet csak az

NLIDB szempontjából, kizárólag formális módon vizsgáltuk, azaz az adatbázisban nem

reprezentálható szerkezetekkel egyáltalán nem foglalkoztunk, de ellenőriztük a helyességét.

Az algoritmus által fel nem dolgozott szerkezetek jellemzően a következő kategóriákba

sorolhatóak:

(a) A győztes és hasonló kifejezések értelmezése kivezet a (V)ISA–algoritmus által

kezelhető szerkezetek köréből. A győztes fogalom ugyanis csak szintaktikai információk

alapján nem feldolgozható. Gondoljunk csak bele, hogy a tenisz vagy labdarúgó

mérkőzés, a bajnokság és a politikai választások győztese milyen összetett fogalmakat,
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és eltérő lekérdezési technikát igényelne. A tenisz mérkőzés győztese a három nyert

szettet nyert személy, a labdarúgó mérkőzésé a több gólt szerző csapat, a bajnokságé

a legtöbb pontot szerző csapat (gólarányt stb. is figyelembe véve), míg a politikai

választás győztese a kormánykoalíciót alkotni képes, legtöbb szavazatot szerzett

párt.3 A pontos, adatbázisra illeszthető szerkezet kialakítására tehát jelentéstani

információkat is figyelembe kellene vennünk, de ez a hordozhatóság elvét sértené, amire

a (V)ISA–algoritmust kiéleztük.

(b) Az idiomatikus kifejezéseket (pl. a csata hőse, a becsületesség mintaképe) maga az

algoritmus nem képes kezelni, de lehetőség van kerülő úton a probléma feloldására.

Ezek a kifejezések jellemzően elvont, adatbázisban közvetlenül nem tárolható,

reprezentálható elemeket (pl. hős, becsület, tegnap) is tartalmaznak, ugyanakkor

szinonim fogalmakkal, jelzős szerkezetekkel jól körülírhatóak. A szinonimitást pedig

már viszonylag könnyű kezelni a 3.1. ábrán látható Dictionary kapcsolótábla

segítségével.

(c) Hasonlóan kezelhető az amúgy nem feldolgozható cél– vagy szándékleírást reprezentáló

birtokos szerkezetek és anyagleírások. Sem az egyik, sem a másik nem túl gyakori a

magyar nyelvben, de az indoeurópai nyelvekben igen (pl. school of girls, ring of gold). A

problémát mi abban látjuk, hogy ezek a szerkezetek sokkal inkább jelzős kapcsolatokat

írnak le (lányiskola, aranygyűrű), éppen ezért viszonylag távoli fogalmakat kapcsolnak

össze. Viszonylag távoli kapcsolat alatt értve azt, hogy a szerkezet pontos leírásához

határozott individuumleírást, leíró logikai kifejezést kellene alkalmaznunk. A relációs

sémaszerkezet ilyen összefüggéseket nem tud érdemben leírni.

(d) A mennyiséget kifejező szerkezeteket szintén rosszul dolgozza fel a (V)ISA–algoritmus.

A magyarban ez nagyon ritka, inkább archaikus szerkezet (pl. a húsnak kilója), de pl. az

angolban viszonylag gyakori (lásd pl. pound of beef ). A szerkezetet a valóságban az

ún. névelemek vagy címkék (pl. címek, valuták) feldolgozásával lehet algoritmikusan

és hatékonyan feldolgozni.

(e) Természetesen a (V)ISA–modell olyan komplex eljárást sem tud jellemezni, mint

amilyen az allegória, asszociáció, költői kép, hasonlat és társai. Ennek megfelelően

a filmek Mekkája szerkezet is feldolgozatlan marad, noha valójában lehetséges

formalizálni, adatbázisra vetíteni a mondanivalót. Azt gondoljuk azonban, hogy

az ilyenfajta szerkezet formalizálása, szintaktika alapú feldolgozása az informatika

legnehezebb feladatai közé tartozik, megoldása a közeljövőben nem várható.

Felvetődhet a kérdés, hogy a (V)ISA–algoritmus miként kezeli a nyelvi–tartalmi

többértelműséget? Az algoritmus, jól látható módon, közvetlenül nem foglalkozik a

3A választások győztese nem(!) a legtöbb szavazatot szerzett párt.



Adatbázisok természetes nyelvű lekérdezésének egyes tudásmérnöki problémáiról 49

többértelműséggel, adott szintaxisnak megfelelő kifejezést megfelelő adatbázis-lekérdezésre

fordít. A többértelműség kezelését jóval az algoritmus bemeneti fokozata előtt már fel kellett

oldani; illetve ha ott nem oldották fel, az algoritmus sem teszi ezt meg.

Maga az algoritmus viszont kiszűrhet nem valós összerendeléseket, rossz esetben maga is

előállíthat többértelmű kifejezéseket. Előbbire példa, hogy a szintaktikailag többféleképpen

feldolgozott birtokos szerkezetek közül a (V)ISA–algoritmus által nem értelmezhető változat

nem eredményez esetlegesen megfelelő adatbázis-lekérdezést, emiatt a változatok egyike

elvethető lesz. A második esetre lehet példa a Ciudad Real�edző kifejezés, ahol is a

birtokos szerepű tag több csapatra (pl. kézilabda és labdarúgó csapatra) is illeszthető.

Az 5. algoritmus, az egyszerűbb leírás miatt, ilyen esetekben csak az első SQL–kifejezést

állítja elő, de a minimális változtatással, ténylegesen implementált változat a felhasználói

felületre visszacsatolva a felhasználót kéri meg, hogy válasszon a lehetőségek közül.

5. Összefoglalás

A birtokos szerkezetek feldolgozását lehetővé tevő általános algoritmusok és matematikai

modellek hiányoznak a számítógépes nyelvészeti irodalomból – különös tekintettel a

magyar nyelvre. A fejezetben az alapvető problémákat és birtokos szerkezetek az NLIDB

szempontjából releváns szemantikájának leírását mutattuk be. Emellett kidolgoztunk egy

lehetséges megoldást, amely a természetes nyelvi birtokos szerkezeteket – ha adva vannak a

szintaktikus szerepek – egy formális nyelvre, jelen esetben SQL-re képes fordítani egy NNDB

segítségével.

Algoritmusunk univerzális abban az értelemben, hogy a magyar birtokos szerkezettípu-

sokra általában jól működik, sőt – a nemzetközi irodalomban elsőként –, még a láncolá-

sokat, az összetett birtokos szerkezeteket is képes feldolgozni. Ugyanakkor vannak korlátai

is. Mivel a megoldás során mindig NNDB adatbázisból, rögzített sémaszerkezet és relációk

mentén nyerjük ki a szükséges információkat, így a (V)ISA-algoritmus nem tudja kezelni az

adatbázis-szerkezettel nem leírható birtokos szerkezeteket, így a metaforikus, idiomatikus,

cél– és szándékleíró, illetve a mennyiséget kifejező birtokos szerkezeteket, valamint az olyan

komplex, jelentés-tömörítő kĳelentéseket, amelyeket csak mélyebb emberi tudással dolgo-

zhatóak fel (pl. győztes).

Megmutattuk, hogy a megoldáshoz nem feltétlenül szükséges külön ontológiai tudás,

az NNDB, valamint a nyelvfüggő Π érvényességi relációból a legfontosabb tudáselemek

kinyerhetőek. Az algoritmus működését példákkal is illusztráltuk.



5. Értékközpontú adattárolás

és az NLIDB kapcsolatáról

Ha nem találod meg az indexben, akkor nézd

nagyon alaposan végig a teljes katalógust.

(Sears, Rœbuck és társai)

Az nyeri a legtöbbet, aki a legjobban szolgál.

(Rotary International jelmondat)

Az NLIDB felépítésénél az értékek egyszeri elfordulására helyeztük a hangsúlyt; ekkor

tudtunk olyan tulajdonságokat garantálni, amelyek az NNDB alapú felépítés esetében

különböző heterogén forrásokat is sikeresen voltak képesek integrálni, ráadásul a szemantikai

viszonyokat is nagyon pontosak leírták. A relációs adatbázis-tervezés legfontosabb

kritériuma, a redundancia csökkentése is eleve a relációk halmaztulajdonságainak, az

ismétlődések kizárásának elvén alapult. Ilyen értelemben az adatbázis-technológiáknak az

egyik legfontosabb eleme az egyedi értékek, értékpárosok biztosítása lehet.

Az értékközpontú adatbázis-kezelés mélyebb kihasználásának egyik úttörő megvalósítása

az ún. értékorientált adatbázisok [35, 43] voltak. Értékorientáltság alatt azt értjük, hogy

egy adatbázisban a konkrét értékek előfordulása egyetlen helyen, tárolása kizárólag egyetlen

példányban valósul meg. A legtöbb adatbázisban az értékekből álló csoportok, struktúrák

előfordulását korlátozzák hasonló módon; pl. a relációs adatbázis-kezelőkben a reláció

valamilyen kitöltésének ismétlődését tiltják meg. Az értékorientált adatbázis-kezelő előnye

az lehet, hogy olyan többlet információt nyerjünk ki a tárolt adatokból, amelyek nem

struktúrához kötöttek, hanem struktúrafüggetlen következtetésekre, hasonlósági keresésre,

ill. hibakeresés és -javítás esetén adattisztításra adnak lehetőséget, adatbázisok megfelelő

integrált kezelése mellett.

Ha NLIDB-ről van szó, ahol bizonyos fogalmak szinonim vagy idegen nyelvi megfelelőkkel

lehetnek leírva, esetleg bizonyos fogalmak gyengébb vagy erősebb változatai. Kézenfekvőnek

tűnik, hogy az értékek határozzák meg, hogy mely nyelvi szerkezetek tartoznak össze

és melyek bizonyosan nem. Sőt, egy megfelelő, értékekre kiélezett katalogizálási

eljárással azt is elérhetjük, hogy a fizikai tárolás az értékorientált megközelítéshez hasonló

többletszolgáltatásokat is támogasson.

Az NLIDB esetében tehát a szótár felépítése, a szinonimitás és a többnyelvűség megfelelő

kezelése egy értékorientált, de legalábbis ahhoz nagyon hasonló megközelítéssel volna
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indokolt. Természetesen, ezekben az esetekben is dolgozhatnánk ontológiák felhasználásával

(lásd pl. [31, 32, 66, 81, 95, 96]), azonban az ontológiafejlesztés mai gyakorlata jellemzően

az ún. felső (top-level), illetve az alsó, ún. szakontológiákra koncentrálódik – egyetemes,

általánosan használható ontológia nem áll rendelkezésre; kifejlesztése pedig egy–egy szűk

területre is nagyon időigényes és költséges. Ráadásul az ontológiák sokkal jobban

koncentrálnak az adatszerkezetet lefedő fogalmakra, mint a tényleges értékek között fennálló,

sok esetben ad hoc viszony leírására.

A WordNet [33] és a hozzá hasonló tezauruszok (thesaurus) és glosszáriumok (glossary)

már sokkal kézenfekvőbb megoldást jelenthetnek, azonban az ezekre felépített, ill. felépíthető

logikai következtetők jellemzően a szövegfeldolgozást, nem a fizikai adatszervezést

támogatják; főleg nem a heterogén forrásból származó adatok integrálásának folyamatát.

Megfelelő szervezéssel azonban lehetőség nyílik arra, hogy hasonló glosszáriumok segítségével

olyan integrált katalogizálást biztosítsunk, amely egy heterogén adatbázis-környezetre feltett

lekérdezésre is képes megfelelő válaszokat előállítani.

1. Helyettesíthetőség és fedés

Legyen adott egy DB = <R, r,Σ> adatbázis. Jelölje ri(Ω) DB adatbázis reprezentatív

példányát, ahol Ω a DB adatbázis univerzális sémájának felel meg. Az Ω sémáról

feltételezzük, hogy 0NF, azaz attribútumértékei értékhalmazok is lehetnek, míg a NULL

kitöltéseket mindenhol üres halmaznak (∅) tekintjük.

18. Definíció (%/A–helyettesíthetőség). Legyen t1, t2 egy–egy ennese az Ω sémára
illeszkedő ri(Ω) relációnak, továbbá legyen % egy olyan bináris, tranzitív és reflexív reláció,
amelyre

% : DOM(A)×DOM(A)→ {>,⊥},

ahol > a logikai igaz, míg ⊥ a logikai hamis szimbólumot jelöli, és A ∈ Ω. Azt mondjuk, hogy
t1 helyettesíthető t2-vel valamely A attribútumot és a % relációt tekintve, ha %(t1[A], t2[A]) =

>, és ezt a tényt t14
%
At2-vel jelöljük.

Legyen például A = nyelvtudás, ⊆ pedig a közismert részhalmaz-reláció. Ebben az

esetben {angol} ⊆ /nyelvtudás-helyettesíthető {angol, spanyol} nyelvtudással.

Természetesen a definíció kiterjeszthető attribútumok halmazára is.

19. Definíció (Φ/R–fedés). Legyen t1, t2 egy–egy ennese valamely Ω sémára illeszkedő
ri(Ω) relációnak, továbbá legyen Φ = {%1, %2, . . . , %n} egy olyan bináris, tranzitív és reflexív
relációkból halmaz, amelyre

%i : DOM(Ai)×DOM(Ai)→ {>,⊥},
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bármely i indexű %i relációra és különböző Ai ∈ Ω (Ai 6= Aj, ha i 6= j) attribútumra. Azt
mondjuk, hogy t1 fedhető t2-vel valamely R ⊆ Ω attribútumhalmazra és Φ relációhalmazt
tekintve, ha

∀Ai Ai ∈ R ⇒ t14
%i

Ai
t2,

, ahol %i az Ai attribútumnak megfelelő reláció. Ezt a tényt t1vΦ
Rt2-vel jelöljük.

A fedés illusztrálására legyen Ri = {személy, képzettség, nyelvtudás}, ⊆ pedig a

részhalmaz-reláció jele. Legyen továbbá adott az 5.1. táblázatban szereplő Ri sémára

illeszkedő r(Ri) reláció. A reláció alapján azt mondhatjuk (természetes kulcsukkal jelölve a

különböző enneseket), hogy

Gipsz Jakab v{⊆,⊆}
{képzettség,nyelvtudás} Ency Klopédia

Ency Klopédia v{⊆}{nyelvtudás} Egyén Egyed

személy képzettség nyelvtudás

Gipsz Jakab {könyvtár} {angol}

Egyén Egyed {informatika} {angol, spanyol}

Ency Klopédia {informatika, könyvtár} {angol}

5.1. táblázat: Egyszerű példa a fedés illusztrálására

Vegyük észre, hogy a fedés – és ennek megfelelően a helyettesíthetőség is –

attribútumértékekre vonatkozik, amelyek függetlenek az előállítás folyamatától, de pl. az

idő változásától nem. Vagyis a fedés közvetlenül nem alkalmazható pl. származtatott

attribútumok, nézetek által előállított értékek halmazára. A következő definíció

a helyettesíthetőséget még általánosabb formájában, származtatott attribútumokra is

kiterjeszti.

20. Definíció (Kiterjesztett %/A–helyettesíthetőség). Legyen adott egy fi n-változós
(n > 0) függvény (származtatott attribútum). Jelöljön t1, t2 enneseket egy tetszőleges
ri(Ω) relációban. Azt mondjuk, t1 kiterjesztéssel helyettesíthető t2-vel az fi származtatott
attribútumon, egy megfelelő bináris, tranzitív és reflexív % relációt tekintve, ha

∀x1 . . .∀xn−k %(fi(x1, x . . . , xn−k, t1[A1], . . . t1[Ak]), fi(x1, . . . , xn−k, t1[A1], . . . t1[Ak])),

ahol xj-k változószimbólumok, és ahol fi az enneseknek csak k ≤ n attribútumának értékéből
származtat értéket feltéve, hogy Al ∈ Ω (l = 1 . . . k).

Könnyen belátható, hogy k = n = 1 választással a 18. definíció állításához jutnánk.

5. Állítás. A kiterjesztett %/A–helyettesíthetőség mindig eldönthető.
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Bizonyítás. Legyen az fi származtott attribútumot leíró Pi predikátumunk interpretációja

úgy definiálva, hogy Pi(a1, a2, . . . an, b) = > akkor és csak akkor, ha fi(a1, a2, . . . , an) = b

bármely ai és b kitöltés esetén. A kiterjesztett helyettesíthetőség Pi predikátum segítségével

felírt változata ugyanúgy csupa univerzális kvantorral van lezárva, ennek megfelelően az erre

illeszkedő bármely logika az ún. Bernays–Schönfinkel–Ramsey osztály része, amely mindig

eldönthető [21].

Hacsak félreértéshez nem vezet, a továbbiakban kizárólag kiterjesztett helyettesí-

thetőséget értünk majd helyettesíthetőség alatt, ill. a fedésre úgy tekintünk, hogy az

értelmezett származtatott attribútumokra is.

2. Katalógusok

Univerzális adatszerkezetek segítségével, mint amilyenek általában a katalógusok, egy

jóval nagyobb kifejezőerejű és képességű indexelési technikát vezethetünk be.

21. Definíció (Teljes Φ/R–katalógus). Legyen GΦ
R = <V,E> egy irányított gráf,

amelyben V elemei attribútumértékek egy rendezett halmazai, míg <vi, vj> ∈ E akkor és
csak akkor, ha vi, vj ∈ V, vi 6= vj és vivΦ

Rvj. Az ilyen tulajdonságú GΦ
R gráfot teljes Φ/R–

katalógusnak nevezzük.

6. Állítás. A teljes Φ/R–katalógus erősen összefüggő részei klikkeket alkotnak.

Bizonyítás. Mivel Φ elemei tranzitívak, ezért bármely két csomópont között ha van

irányított út, akkor közvetlen útnak is lennie kell. Tehát ha két csomópont ugyanabban

az erősen összefüggő komponensnek a része, azaz legalább egy–egy irányított út van a

csomópontok között mindkét irányban, akkor közvetlen él is van közöttük mindkét irányban.

Tehát valóban klikket alkotnak, a klikk definíciójának megfelelően.

Mivel a klikk elemei lényegében nem megkülönböztethetőek a felhasználó szemszögéből,

ezért érdemes ezeket egyetlen ennesként kezelni. A gráf egy előrendezés (pre-ordering)

reprezentációja, így bizonyos élek „kikövetkeztethetőek”, a gráfot érdemes jelentősen

redukálni.

22. Definíció (Φ/R–katalógus). Legyen GΦ
R = <V,E> egy teljes katalógus, amelyből a

redukált G′ΦR = <V′,E′> katalógust (röviden katalógust) úgy kapjuk meg, hogy V′ elemei
GΦ

R klikkjeinek felelnek meg, és v′i, v′j ∈ E′ akkor és csak akkor, ha v′i 6= v′j és

∃vi∃vj∀vk vi ∈ Ci ∧ vj ∈ Cj ∧ vk ∈ Ck ∧ Ci 6= Cj ∧ Ci 6= Ck ∧ Cj 6= Ck ∧

∧ <vi, vj> ∈ E ⇒ <vi, vk> /∈ E ∨<vk, vj> /∈ E,

ahol v′i, v′j a Ci, Cj ⊆ V klikkeknek megfelelő csomópontok és Ck ⊆ V tetszőleges klikk.
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7. Állítás. A Φ/R–katalógus DAG.

Bizonyítás. Az egy hosszú körök a definíció szerint nem lehetségesek. Tegyük fel indirekt

módon, hogy a redukált katalógus nem DAG. Ha a redukált katalógusban van olyan

irányított kör, amelynek valamely vi és vj csomópont is egy eleme, akkor ez csak úgy

lehetséges, hogy a teljes gráfban különböző klikkek elemei közötti irányított körök vannak.

A 6. állítás szerint ezek szükség szerint egyetlen klikket alkotnak, nem lehetnek különbözőek;

ez ellentmondás.

2.1. Keresés támogatása a katalógusokban

Az ri(Ω) reláció fizikai szervezésére felépített katalógus feladata a hatékony keresés

kiszolgálása. A keresés esetében tételezzük fel, hogy k egy egy |Ω|-változós függvény, amely

egy adott K kereső kifejezésre egy r(Ω) ⊆ ri(Ω) relációt ad eredményül. Ha a keresőkulcs

valamely attribútumra nem kitöltött, akkor pontosan úgy kezeljük, mintha ott NULL állna.

A K kereső kifejezés, persze, ugyanolyan ennes, mint ri(Ω) bármely eleme. Az általánosság

megsértése nélkül, az egyszerűbb leírás kedvéért tételezzük azt is fel, hogy a katalógusnak

mindig csak egyetlen gyökere van (a csupa NULL elemből álló rekord). Az adott feltételek

mellett a keresési eljárást a 6. algoritmus írja le.

Az algoritmus működési elve nagyon egyszerű, hiszen keres mindenekelőtt – a gyökérből

indulva – egy olyan elemet, amelyet a kereső kifejezés fed. Ha ilyen elem nincs, akkor

értelemszerűen a gráf csomópontjai által reprezentált ennesek egyike sem felel meg a keresési

feltételnek. Ha mégis akadna ilyen, akkor a tranzitív tulajdonság felhasználásával az új

kezdőpontnak a talált csomópontot veszi. Ha az adott csomópont fedi a kereső kifejezést,

akkor a csomópont által reprezentált enneseket kerestük. Ha nem, akkor rekurzívan

folytatjuk a keresést a talált csomópontból mint új gyökérből kiindulva.

Az algoritmus véges időben lefut, hiszen a DAG gráfban csak az irányítás mentén

„halad”, a gráf pedig véges. Ha az algoritmus „nem halad” a gráfban, akkor vagy megtalálta

a keresett csomópontot vagy bizonyossá vált, hogy a kereső kifejezésnek megfelelő csomópont

nincs a gráfban. Legrosszabb esetben O(|V|) futási idejű.

Könnyen belátható, hogy a katalógus és az azt felhasználó algoritmus támogatja a

részkulcs alapú keresést is, hiszen a rendezési reláció az attribútumok összességére, így

azok részhalmazaira is érvényes – feltéve, hogy a keresésben részt nem vevő attribútumokra

NULL értéket írunk. A gráf segítségével szemléltethetjük a keresés legfontosabb lépéseit.

Tegyük fel, hogy R′ ⊂ R nem üres attribútumhalmaz mint részkulcs alapján szeretnénk

keresni. Ha valamely tetszőlegesen megválasztott vj csomópontban vagyunk, akkor a

részkulcs alapú kereséshez minden olyan vk csomópontot meg kell vizsgálnunk, amelyhez

létezik <vj , vk> ∈ E irányított él, és amelyre a vjvΦ
R′vk. Legrosszabb esetben valamennyi

vk gyökerű részfát be kell járnunk, ami akár a teljes gráfot is jelentheti. Átlagos esetben,

ha a gráf átlagos fokszáma k, akkor k/2 elágazást járunk be minden csomópontban. Mivel
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Algoritmus 6: Egyszerű keresési algoritmus katalógusokra [45, 46]

Input: GΦ
Ω = <V,E> (redukált) katalógus, K kereső kifejezés

Output: ri(Ω) részhalmaza

function Csonkol( t, K) returns r;

begin

forall A ∈ Ω do
if K[A] = NULL then r[A] := NULL ; else r[A] := t[A];

end

return r;
end

function Search( v, K) returns r;

begin

forall <v, vnext> ∈ E do

if Csonkol( vnext, K) vΦ
Ω K then

return Search( vnext, K);

end

if KvΦ
Ω Csonkol( v, K) then

return v;

end

end

return ∅;
end

v := gyökérelem;

if KvΦ
Ωv then return v; r := Search( v, K);

return r;
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az elágazások számával a gráfban található irányított utak átlagos hossza logaritmikusan

csökken – kiegyensúlyozott gráfot feltételezve –, ennek alapján a részkulcs alapú keresés

átlagos komplexitására O(k logk n) adódik, amennyiben k > 1. Ha k ≤ 1, akkor O(|V|)
átlagos költsége van a részkulcskeresésnek, hiszen ebben az esetben legfeljebb lineáris

költségű rendezésről beszélhetünk.

Az eljárás helyességének belátásához a redukált katalógus néhány érdekes tulajdonságát

is bizonyítani kell.

8. Állítás. Legyen GΦ
R = <V,E> egy redukált katalógus. A vi, vj ∈ V csomópontjaira

vivΦ
R vj akkor és csak akkor áll fenn, ha van a gráfban egy irányított út vi és vj között.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy vivΦ
R vj fennáll. Ha <vi, vj> ∈ E, akkor a tétel „akkor”

állítása teljesül. Amennyiben <vi, vj> /∈ E, akkor a Φ/R–katalógus definíciója szerint kell

lennie olyan vk ∈ V csomópontjainak, amelyre <vi, vk> ∈ E és vivΦ
R vkvΦ

R vj egyaránt

teljesül. A tétel „akkor” állításának igazsága pontosan akkor igaz, ha rekurzív módon, vk-

ból vj irányított úttal elérhető. A rekurziót és V végességét felhasználva a tételnek ez a fele

valóban mindig teljesül.

Hasonló logikával, ha vi és vj között van irányított út, akkor az irányított út minden

vk csomópontjára vi vΦ
R vk vΦ

R vj teljesül. A tranzitivitás miatt éppen ezért vi vΦ
R vj is

értelemszerűen következik.

Az állítás egyenes következménye az alábbi tétel.

9. Állítás (Kerettétel [45, 46]). Legyen GΦ
R = <V,E> egy redukált katalógus. A létezik

irányított vi, vj ∈ V csomópontjai között úgy, hogy vi vΦ
R vj, akkor a gráfban levő vi és

vj között található összes irányított út tartalmazza az összes olyan vk ∈ V csomópontot,
amelyre vi vΦ

R vkvΦ
R vj.

A kerettétel fontos következménye, hogy a 6. algoritmus valóban helyes, hiszen bármelyik

összehasonlítható, fedett csomóponton keresztül eljuthatunk a keresett csúcshoz. Ilyen

értelemben a gyökérből a keresett csomópont irányába tartó irányított út egyformán

megfelel. Párhuzamos bejárási algoritmusok segítségével a keresett csomópontot a

legrövidebb találhatjuk meg.

Látni kell azt is, hogy a 6. algoritmus üres relációt ad vissza, ha a megfelelő csomópont

nem létezik a gráfban. A hagyományos keresési eljárások mellett azonban ez lehetőséget

ad arra is, hogy a pontos találatok helyett közelítő találatokat is keresni lehessen. Ha pl. a

katalógus keresési kulcsának attribútum jellegű elemeit, mint egy súlyozás nélküli vektorteret

fogjuk fel, akkor ott, ahol a keresési algoritmus „elakad”, ott találhatóak a vektortér alapján

a keresőkulcshoz legközelebbi elemek.

23. Definíció (Adathasonlóság). Legyen GΦ
R = <V,E> egy redukált katalógus és K egy

kereső kifejezés. Vezessük be az alábbi jelöléseket és fogalmakat:
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(a) Jelölje min(K) azon csomópontok maximális halmazát – ezt K kereső kifejezés alsó
korlátjának fogjuk nevezni –, amelynek elemei az alábbi tulajdonsággal bírnak:

min(K) = {v | v ∈ V ∧ ∃vi vi ∈ V ∧<v, vi> ∈ E ∧ ¬vivΦ
R K ∧ v vΦ

R K vΦ
R vi},

ahol ¬ a logikai tagadás jele.

(b) Hasonlóan jelölje

max(K) = {v | v ∈ V ∧ ∃vi vi ∈ V ∧<vi, v> ∈ E ∧ ¬KvΦ
R vi ∧ vi vΦ

R K vΦ
R v}

a gráf adott tulajdonságú csomópontjainak maximális halmazát, amelyet K kereső
kifejezés felső korlátjának fogunk nevezni.

(c) Jelölje végül sim(K) azon csomópontok maximalis halmazát, ezeket K-hoz hasonló
adatelemeknek nevezzük, amelyekre ha max(K) ∩min(K) = ∅, akkor

sim (K) = {v | v ∈ V ∧ ∃vi (vi ∈ max(K) ∪min(K)) ∨
(vi ∈ max(K) ∧ <v, vi> ∈ E) ∨ (vi ∈ min(K) ∧ <vi, v> ∈ E) },

egyébként pedig vK = max(K) ∩min(K) (vk 6= ∅) esetén

sim (K) = { v | v ∈ V ∧ ∃vi ((<vi, vK> ∈ E ∧ <vi, v> ∈ E) ∨
∨ (<vK , vi> ∈ E) ∧ <v, vi> ∈ E) }.

A hasonló adatok feltérképezésének algoritmusát a 7. eljárás írja le, amely persze részben

felhasználja az egyszerű keresésnél már alkalmazott Trunc eljárást. Az algoritmus megkeresi

a gráfban azt a helyet, ahol a kereső kifejezésnek megfelelő csomópont a gráfban lennie

kellene. Ha van olyan csomópont, amely a kereső kifejezésnek megfeleltethető, akkor az adott

csomóponton kívül a hozzá kapcsolódó elemeket, ha ilyen csomópont nincs, akkor pedig a

neki megfelelő csomópontot virtuálisan, a gráf szemantikájának megfelelően „beszúrva” a

gráfba a virtuális csomópont környezetét adja vissza.

10. Állítás. A hasonlósági keresés algoritmusa (7. algoritmus) helyes, azaz megfelelő K

kereső kifejezésre pontosan a 23. definíció szerinti sim(K) elemhalmazokat adja eredményül.

Bizonyítás. A sim(K) az adathasonlóság definíciója szerint, a kereső kifejezésnek megfelelő

csomópont, illetve ha az nem része a gráfnak, akkor a neki megfelelő virtuális csomópont

közvetlen, irányított éllel összeköthető csomópontjainak a vizsgálódás szempontjából

legfontosabb kapcsolatait tartalmazza. A megfelelő elemek katalógusbeli felderítéséhez

három esetet érdemes megkülönböztetni:

1. egyrészt vizsgálni kell azt az esetet, amikor a K kereső kifejezésnek megfelelő

csomópont a gráf része,

2. másrészt ha esetlegesen nem része a gráfnak, de tartalmaz olyan v ∈ V csomópontot,

amelyre KvΦ
Ωv teljesül,
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Algoritmus 7: Hasonlósági keresés katalógusokra [45, 46]

Input: GΦ
Ω = <V,E> (redukált) katalógus, K kereső kifejezés

Output: ri(Ω) részhalmaza

function SimSearch( v, K) returns r;1

begin2

global F ;3

r := ∅;4

forall <v, vnext> ∈ E do5

if KvΦ
Ω Csonkol( vnext, K) and Csonkol( vnext, K )vΦ

ΩK then6

r′ := { vi | <vj , vnext> ∈ E ∧<vj , vi> ∈ E };7

r′′ := { vi | <vnext, vj> ∈ E ∧<vi, vj> ∈ E };8

F := >; return r′ ∪ r′′;9

end10

else if KvΦ
Ω Csonkol( vnext, K) then11

r′ := { vi | ∃vj <vj , vnext> ∈ E ∧ vjvΦ
ΩK ∧ <vj , vi> ∈ E };12

r′′ := { vi | ∃vj <v, vj> ∈ E ∧ KvΦ
Ωvj ∧ <vi, vj> ∈ E };13

r := r′ ∪ r′′;14

F := >; return r;15

end16

else if Csonkol( vnext, K) vΦ
Ω K then17

r′ := Search( vnext, K);18

if F = > then return r′ ;19

r := r ∪ r′;20

end21

end22

if r = ∅ then return r := {v} ∪ { vi | <v, vi> ∈ E } ;23

else return r ;24

end25

F := ⊥;26

v := gyökérelem;27

if K vΦ
Ω v then return v ;28

return Search( v, K);29
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3. végül, de nem utolsó sorban, ha nincs K kereső kifejezésnek megfelelő csomópont és

őt fedő elem sincs a gráfban.

Mindegyik esetben az első lépés a K kereső kifejezésnek elem (potenciális helyének)

megkeresésével kezdődik, azaz megkeressük azt a csomópontot a gráfban, amelyikből

közvetlen él vezet vagy vezethetne a K kifejezésnek megfelelő csomópontba. A 7. algoritmus

iteratív eljárása ezt teszi, mindig pontosan egy közvetlen irányított élre tekintve előre, az

irányítás mentén. Ha a következő, pontenciálisan vizsgálandó elem egy K-nak megfelelő

vnext csomópont (1. eset: 6. sor), akkor a találati halmazunk az algoritmus a definíciónak

megfelelő csomópontokkal tér vissza ezen a pontos, miután a globális F változót > értékre

állította. Mivel a bejárás rekurzív módon, csomóponttól csomópontig terjedt az irányított

élek mentén, fontos jelezni a visszalépés során, hogy már van találati halmazunk; ez az F

változó jelentősége.

Ha a következő vnext csomópont nem K-nak megfelelő, de azt fedi (2. eset, 11. sor),

akkor vnext a tranzitivitás és a redukált gráf tulajdonságai alapján fedi az összes olyan

csomópontot is (min(K)), amelyet K fed, de ennél több csomópontot is fedhet vnext. Éppen

ezért a megfelelőket kiválasztva, sim(K) definícióval azonos logikai állítás mentén a 12. sor

kiválogatja a kívánt elemek min(K) elemhalmazhoz köthető részét. Fontos látni, hogy ilyen

esetben r′ tartalmazza a max(K) halmazt is, hiszen min(K) minden elemét fedik max(K)

elemei, így r′ feltételei törvényszerűen magukban foglalják max(K) elemeit is.

Ha a gráf irányítását virtuálisan megfordítanánk, akkor v és vnext szerepe felcserélődik,

így közvetlenül alkalmazhatjuk rá a fenti gondolatmenetet. A 13. sor ténylegesen csak

irányítás fordított figyelembe vételében tér el a 12. sortól, tehát a 13. sor a 23. definíció

max(K) elemhalmazokhoz tartozó csomópontjait válogatja össze, beleértve a min(K)

halmazt is.

A keresett sim(K) találati halmaz ebben az esetben – értelemszerűen – a kettő uniója.

Mivel az eljárás során sim(K) közvetlenül előállt, ezért F értékét > értékre kell állítani,

hogy a visszalépéseknél további feldolgozásra ne kerüljön sor.

A visszalépések alkalmával mindig 19. sorra térünk vissza, ahol ezt a változót kiértékelve

eldöntjük, hogy mi legyen a teendő. Ha van K kifejezést fedő csomópont, akkor visszatérünk

a talált értékekkel, egyébként a fát továbbra is be kell járnunk szélességi kereséssel, hiszen

nincs ebben az esetben a gráfban olyan csomópont, amely a K-nak megfelelő csomópontba

tartó éleket összefogja a 9. állítás alapján. Emiatt a gyökérelemből indulva, legrosszabb

esetben, az összes lehetséges utat meg kell vizsgálni.

Amennyiben gráfban eljutottunk a 23. sorig (3. eset), akkor az adott csomópontból

további utak már nem járhatóak be, és bizonyosan nincs K-t fedő csomópont a gráfban.

Ha lenne, akkor a keresési algoritmus (6. algoritmus) helyessége miatt F > értékre lenne

beállítva. Két lehetőség azonban még előfordulhat: vagy a kereső kifejezés szempontjából

„zsákutcában”, vagy egy visszalépési csomópontban vagyunk. Visszalépési csomópont alatt

értve azon csomópontjait a gráfnak, amelyeket a keresés során bejártunk, de abból tovább
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is tudtunk lépni az irányított élek mentén egy újabb csomópontba.

Ha „zsákutcában” vagyunk, azaz nincs több olyan közvetlen él mentén elérhető

gráfbeli csomópont, amely összehasonlítható lenne K-val, akkor r értéke bizonyosan az

alapértelmezett érték (∅), hiszen az iterációs ciklus egyetlen feltétele sem teljesül ilyekor,

így r nem kaphatott más értéket. A 9. állítás miatt ebben az esetben nem lehet K-t fedő

csomópont a gráfban. Ennek megfelelő a zsákutca azt is jelenti, hogy az adott v pont min(K)

része, tehát sim(K) része is, csakúgy mint az össze v csomópontból közvetlenül irányított

éllel elérhető csomópontok is.

Ha az eljárás során visszatérési csomópontban vagyunk, akkor szükségszerűen – a fenti

változatok mindegyike alapján –, r értékét az ∅ értéktől külöbözőre állítottuk, és ezt

változatlanul is kell hagyjuk. Miért? Mert a gráfbejárás során vagy találtunk fedő elemet,

vagy találtunk olyan elemet, amely fedi a v csomópontot és v-t fedi K, tehát v nem lehet

része a sim(K) halmaznak.

Az eljárás a gráf végesség és DAG volta miatt bizonyosan véges időben befejeződik.

Legrosszabb esetben az algoritmus műveleti ideje O(|E|) nagyságrendjébe esik, hiszen a

szélességi bejárás során akár a teljes gráfot, ill. összes élt is be kellhet járnia, illetve meg

kellhet vizsgálnia. A bejárt csomópontok címkézésével a legrosszabb esetben az algoritmus

legfeljebb |V| lépésben megáll.

2.2. Adatbázis-kezelést támogató műveletek katalógusokban

Természetesen, sok esetben nem csak egy konkrét érték vagy annak valamilyen közeli

elemeit érdemes keresni, hanem általában valamilyen tulajdonsággal (nem) rendelkező

elemeket is. A katalógusokban két további lényeges keresési műveletet definiálunk, amelyek

a minimum és a maximum követelményeknek való megfelelést reprezentálják. Ha a

katalógusokat adatállományok indexelésére, azaz fizikai adatbázis-kezelésre alkalmazzuk

(lásd pl. [89]), akkor ezek a műveletek különös jelentőséget kaphatnak, hiszen pl. a kiválasztás

kifejezetten „minimum követelményeket megfogalmazó” művelet.

24. Definíció (Korlátos keresések). Legyen GΦ
R = <V,E> egy redukált katalógus és K

egy kereső kifejezés. Az olyan kereséseket, amelyekben azon v ∈ V elemei által reprezentált
enneseket keressük, amelyekre v vΦ

R K, illetve K vΦ
R v rendre felső, illetve alsó korlátos

keresésnek nevezzük.

Az alsó- és a felső korlátos keresési eljárásokat a 8, illetve a 9. algoritmus definiálja.

A keresési műveletek minden esetben halmazokat, szigorú értelemben véve a gráf

csomópontjainak halmazát, egy (nem jelzett) indirekcióval pedig a gráf csomópontjai által

reprezentált ennesek halmazát adják eredményül. Adatbázis-kezelés fizikai struktúrájának

szervezése kapcsán érdemes ezekre a halmazokra (de nem a katalógusokra) a közismert
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Algoritmus 8: Alsó korlátos keresési algoritmus katalógusokra [46]

Input: GΦ
Ω = <V,E> (redukált) katalógus, K kereső kifejezés

Output: ri(Ω) részhalmaza

function LowerBound( v, K) returns r;

begin
r := ∅;
forall <v, vnext> ∈ E do

if Csonkol( vnext, K) vΦ
Ω K then

return Search( vnext, K);

end

if KvΦ
Ω Csonkol( vnext, K) then

r := Search( vnext, K);

end

end

if KvΦ
Ω Csonkol( v, K) then return {v} ∪ r; else return r ;

end

v := gyökérelem;

if KvΦ
Ωv then return v; r := Search( v, K);

return r;

Algoritmus 9: Felső korlátos keresési algoritmus katalógusokra [46]

Input: GΦ
Ω = <V,E> (redukált) katalógus, K kereső kifejezés

Output: ri(Ω) részhalmaza

function UpperBound( v, K) returns r;

begin
r := {v};
forall <v, vnext> ∈ E do

if Csonkol( vnext, K) vΦ
Ω K then

r := r∪Search( vnext, K);

end

if KvΦ
Ω Csonkol( vnext, K) then

if Csonkol( vnext, K) vΦ
Ω K then r := r ∪ {vnext} ; else return r ;

end

end

return r;
end

v := gyökérelem;

if KvΦ
Ωv then return v; r := Search( v, K);

return r;
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5.1. ábra: Alkalmazottak adatbázisa alapján létrehozott katalógus.

halmazműveleteket, így az uniót, metszetet, különbséget és a komplementert1 is értelmezni.

2.3. Katalógusok alkalmazásairól

A katalógusok gyakorlati alkalmazásának lehetőségét az 5.2. táblázat által reprezentált

0NF relációs adatbázison keresztül fogjuk illusztrálni. Mivel az adatbázis ebből az egyetlen

relációból áll, ezért értelemszerűen a reláció az adatbázis reprezentatív példánya is egyben.

A reláció leírása esetében azért az angol terminológiákat és leírást választottuk, hogy a

morfológiai sokszínűségből adódó problémákat elhanyagolhassuk a továbbiakban, ezáltal a

példáinkat egyszerűsíthessük. A relációban szereplő attribútumok értékei minden esetben

halmazok, esetenként egyetlen elemből álló halmazok.

Name Language skills Experience

John English Java

Kate English, German, Hungarian .Net, Java, SQL

Paul German, Hungarian .Net, Java

Emily English, German SQL

5.2. táblázat: Alkalmazottak példaadatbázisa a katalógusok működésének illusztrálására

Tegyük fel, hogy a az alkalmazottak esetében pedig egy {⊆,⊆}/{Skills, Experience}–
katalógust hoztunk létre, a reláció elemeit ezekbe be is rendeztük (5.1. ábra). Tegyük fel

továbbá, hogy a NULL mellett adott egy univerzális konstans is, amely a „mindenséget”

reprezentálja. Jelöljük ezt UNIVERSE szimbólummal, és formálisan az alábbi módon

definiáljuk:

UNIVERSE =
⋃

A∈Ω

DOM(A).

1 A relációs adatmodellhez való igazítás érdekében A halmaz komplementerán az ri(Ω) \ A halmazt
célszerű érteni.



Adatbázisok természetes nyelvű lekérdezésének egyes tudásmérnöki problémáiról 63

John

��

//_________ K

Gyökér

00

..

// Emily // Kate

Paul

MM

5.2. ábra: A kereső kifejezés alapján módosított katalógus.

Ha azt szeretnénk megtudni, hogy mely alkalmazottaknak vannak pl. az SQL

programozási tapasztalataik, akkor a LowerBound függvény alkalmazásával a K =

{NULL, {SQL}} kereső kifejezésre Emily és Kate jelenik meg találatként. Ha arra lennénk

kíváncsiak, hogy melyik alkalmazottunk beszél legfeljebb angolul, akkor pedig a UpperBound

algoritmust a K = {UNIVERSE, {English}} kereső kifejezéssel kell alkalmaznunk. A

gyökérelem mellett John személyét meg fogja találni e felső korlátos keresési algoritmus.

Amennyiben egy hasonló lekérdezést SQL nyelven akarnánk megfogalmazni, akkor ezt

csak körülírással tehetnénk meg, hiszen a lekérdezés logikai kifejezésébe olyan összetett

feltételt kell megadni, amely lehetővé teszi egyrészt a kereső kifejezés által maximálisan

megengedhető elemek halmazát, másfelől viszont kizárja, hogy ezen felül bármely más elem

is előfordulhasson.

A katalógusok a hagyományos relációs adatbázis-technológia kifejezőerejét is bővíthetik.

Ha ugyanis egy olyan alkalmazottat keresnénk, aki alkalmas lehet angol nyelvtudást, továbbá

Java és PL/SQL programozási gyakorlatot igénylő feladat elvégzésére, akkor bár ilyen jelöltet

nem, de hasonlót mindenképpen találunk (lásd 5.2. ábra). Ehhez a SimSearch eljárást kell

meghívnunk a K = {English, {Java, PL/SQL}} kereső kifejezéssel. A hasonlósági keresés

(sim(K)) eredményeképpen John és Kate lenne az ideális jelölt, hiszen John csomópontja

eleme a min(K) halmaznak, míg Kate csomópontja közvetlen irányított éllel elérhető John

csomópontjából.

Egy összetettebb feladatként képzeljünk el egy Ω = {hely, környék, elérhetőség, ár}
0NF sémát egy utazási ügynökségnél. A hely az utazási célpontot, a környék a

helyszín közelében megtalálható szórakozási lehetőségeket és szolgáltatásokat tartalmazza,

az elérhetőség az odajutás lehetséges módjait, míg az ár az utazásra felszámított díjat

jelenti. A sémára egy {⊆,⊆,≤}/{környék, elérhetőség, ár} katalógust építünk fel.

Az utazási iroda ügyfele az adatbázisból egy olyan üdülési célállomást sz-

eretne elérni, amely tengerpart, múzeum és biliárd szalon közelében van, hajó-

val vagy repülőgéppel elérhető és közelítőleg 1000 pénzegységbe kerül az üdülési

lehetőség megvásárlása. Könnyű belátni, hogy a SimSearch algoritmus a K =

{{tengerpart, múzeum, biliárd szalon}, {hajó, repülőgép}, 1000} kereső kifejezésre való
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alkalmazása a keresési találatnak leginkább megfelelő lehetőségeket fogja eredményképpen

megmutatni akkor is, ha az ügyfél igényeit nem lehet teljes egészében kielégíteni.

Ha az adatbázisból olyan utazási célokat szeretnénk kinyerni, amelynél pl. tengerpart

mindenképpen szerepel és gépjárművel elérhető, de nem kerül többe, mint 2000 pénzegység,

akkor a keresett elemeket LowerBound eljárás K = {{tengerpart}, {gépjármű}, NULL}
kereső kifejezéssel és az UpperBound eljárás K = {UNIVERSE, UNIVERSE, 2000} kifejezéssel

vett eredményének metszete szolgáltatja.

Megjegyezzük, hogy a katalógusok a tezauruszok számítógépes alkalmazásaiban is jól

hasznosíthatóak, hiszen a tezauruszok leírásában szereplő tipikus relációk is jellemzően

előrendezési relációk2.

3. Eredmények értékelése

A megépített modell és annak jóságának eldöntése nehéz feladat több okból is.

Egyrészt a modell eredményei nem összemérhetőek a szakirodalomból jól ismert rangsoroló

vagy neurális hálózatokat tartalmazó megoldásokkal, hiszen a hasonlósági keresési eljárás

a rendezési relációk mentén egyértelmű, levezethető válaszokat ad, a válaszok közötti

megkülönböztetéstől vagy preferenciától függetlenül. Ennek megfelelően csak azt lehetne

egy ilyen összehasonlító vizsgálattal megállapítani, hogy a hasonlósági eljárás milyen rejtett

kapcsolatokat nem fed fel az adatbázisok egyes értékei között – de ez nem feltétlenül a

modell vagy az eljárás hibája, hiszen magától a rendezési reláció megválasztásától és az

adatoktól is jelentős mértékben függ. Ráadásul közvetlenül nem áll rendelkezésre olyan

adatbázis és hozzá tartozó korpusz vagy teszthalmaz, amely alkalmas lenne kifejezetten a

bemutatott modell jóságát jellemezni. Ugyanakkor rendelkezésre áll közvetett bizonyíték,

ez azonban szükségszerűen a modellt felhasználó keretrendszer egyéb jellemzőitől is függ. A

következőkben egy ilyen közvetett bizonyítékot és annak sajátosságait fogjuk áttekinteni.

A modellt és az arra épülő Fürkésznek elnevezett algoritmust az ACM (Association

for Computing Machinery) éves rendes versenyén, a KDDCup (Knowledge Discovery &

Data Mining Cup) rendezvényen alkalmaztuk sikeresen, 2005-ben. A feladat szerint adva

volt 800.000db felhasználói keresőkifejezés, amelyet kétszinten, 7 fő és 67 alkategóriába

(céltaxonómia) kellett besorolni. A feladat több okból is igencsak nehéz [49, 50]:

• a besorolandó keresőkifejezések (dokumentumok) meglehetősen rövidek (90%

legfeljebb öt szóból áll),

• alapvetően zajosak – a dokumentumok 30%-a elírást, értelmetlen karaktersorozatot

2 A „lásd” (RT: related topic), a „rész-egész” (BT, NT: broader/narrower topic) ilyen, de a kvázi-
szinonímia „úgy, mint” (UF: used for) és inverze, a „lásd még” (SA: see also)– főleg a fokozottság eseteit
tekintve, gondoljunk pl. fut, szalad, rohan szavakra – is legtöbbször ilyen tulajdonságú.
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(szemét), hibás ékezetes betűket, nem angol (pl. svéd, spanyol, magyar) nyelvi elemeket

tartalmaz,

• nagyon kis teszthalmaz áll csak rendelkezésre (111 db),

• a keresőkifejezésekben található névelemek feloldhatatlanok általában külső szótár,

adatbázis nélkül,

• a kategóriák nem rendelkeznek szemantikai leírással, így nem tudjuk, minek kellene

egy–egy kategóriában benne lennie.

5.3. ábra: A Fürkész algoritmus magas szintű működési blokkvázlata.

A fentiek tükrében az általánosan bevált szövegosztályozási eljárásokat nem lehetett

közvetlenül alkalmazni, hiszen a legfőbb paraméter, a sok adat eleve nem állt rendelkezésre.

A szükséges tanulóminták az Internet segítségével lettek összegyűjtve úgy, hogy a

keresőkifejezésekben szereplő szavakat szótár és szabályrendszer alapján szűrtük és

szótöveztük, majd megfelelő keresőmotoroknak továbbítottuk. A tanulómintát elő lehetett

állítani, mivel a versenyben szereplő kategóriák két keresőnek, a LookSmart3 és a Zeal4

taxonómiafáival (fogalmi osztályok hierarchikus viszonyával) közelítőleg megegyezett. Bár a

3search.looksmart.com – 2005 óta a kereső jelentősen átalakult

4A www.zeal.com nyílt, tematikus kereső 2006-ban megszűnt.

search.looksmart.com
www.zeal.com
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keresőkifejezések alig több, mint a felére lehetett így választ kapni, számos járulékos és fontos

információt is kinyerhettünk a keresőmotorokból mind a kifejezésekre, mind a kategóriákra

vonatkozóan. Minden kategóriához ugyanis tartozik egy legfeljebb két mondatból álló

meghatározás, leírás, amely a kategóriába tartozó elemek kategóriához való rendelésének

szabályát, definícióját rögzíti. Ennek megfelelően a keresőkifejezésekre adott válaszokra,

találat esetén az előfordulás szövegkörnyezetének leírására, a kategóriák leírására, végül

pedig a taxonómia szerkezetére építhettük megoldásunkat. A megoldás általános felépítését

az 5.3. ábra foglalja össze.

Gondot jelentett azonban, hogy a keresőkifejezésnek megfelelő kategóriákat az említett

keresők sokszor csak a kategóriafa több, nagyon mélyen fekvő szintjén (4–15) rögzítette,

amelyet sokféleképpen lehetett a felső két kategóriaszinthez társítani. Ráadásul, a két kereső

felépítése bár nagyon hasonló, számos különbséget is észre lehetett venni – tehát szükség volt

a taxonómiák integrálására.

A probléma megoldását egy háromlépcsős architektúra megvalósítása jelentette. Az első

lépcsőben a taxonómiákat újrarendeztük és összefésültük. A második lépcsőben az így

kapott taxonómia, illetve a rendelkezésre álló különféle tanulóadatok felhasználásával az

egyik leghatékonyabb ismert neurális háló alapú szövegbányászati szoftvert, az ún. HITEC

osztályozó rendszert5 tanítottuk be. A HITEC osztályozó a keresők által nem feldolgozott,

illetve a találattal nem rendelkező keresőkifejezésekre javasolt taxonómiabeli csomópontokat.

Végül a harmadik fokozat a keresés és osztályozás eredményeit leképezte a versenyben

használt 67 elemű céltaxonómiára, gyakoriság szerint sorrendezve őket.

Mind az integráció, mind a céltaxonómiára való leképezés kulcsfontosságú eleme

a megfelelő indexelés, amelyhez nem célszerű közvetlenül felhasználni a már meglévő

taxonómiafákat, hiszen az integráció ebben az esetben csak azonos, vagy topologikusan

ekvivalens esetben vezethet eredményre. Tegyük most fel, hogy a taxonómiafa mindkét

kereső esetében specializálódást fejez ki, azaz egy adott csomópont alkategóriái a csomópont

valamilyen tematikus felosztását, aleseteit vagy altípusait jelképezik – ennek megfelelően

irányított körmentes gráfot határoz meg. Mivel a taxonómiafa különböző a két kereső

esetében, az aleseteket ezért úgy modelleztük, hogy a taxonómia egy–egy csomópontja között

ha van tematikai kapcsolat, akkor a jellemző szavak szintjén is megjelenik, azaz kell legyen

fogalmi átfedés a taxonómia kapcsolódó elemei között.

Jelölje C a taxonómia elemeit, a fogalmi osztályok teljes halmazát, és wc a C ∈ C fogalmi

osztály jellemző kifejezéseinek szemantikus lezárását [49, 50, 91]. Szemantikus lezárás alatt –

némi leegyszerűsítéssel élve – a fogalmi osztályra jellemző szavak és szinonimáinak maximális

halmazát értjük. Itt jegyzendő meg, hogy implicit módon ezen a ponton a szótáralkotó

ontológiai felépítése is megjelenik majd a taxonómiafa építésében. Legyen ← : C × C két

Ci, Cj ∈ C fogalmi osztály között fennálló közvetlen kapcsolat szimbóluma. A ←(Ci, Cj)

(infix alakban: Ci←Cj) reláció pontosan akkor igaz, ha valamely taxonómiafában Ci

5categorizer.tmit.bme.hu

categorizer.tmit.bme.hu
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a Cj leszármazottja, továbbá Ci, Cj közötti ún. tf-idf (term frequency, index document

frequency [12]) érték pozitív. Pontosabban, a gyakori kifejezések esetében megköveteljük,

hogy bizonyos kifejezések egy alsó βtf korlátnál gyakrabban (tf ≥ βtf) szerepeljenek, míg

a gyakoriságuk legfeljebb βidf fogalmi osztályra korlátozódjék (idf ≤ βidf. A ← reláció

tranzitív lezárását is vezessük még be, jelölje ezt a L99 : C ×C reláció. Azaz ha G = <C,←>
egy irányított gráf, akkor valamely C1, C2 ∈ C esetében az infix alakban írt C1L99C2 akkor

és csak akkor igaz, ha létezik a gráfban irányított út C2 csomóponttól C1 csomópontig.

A meghatározások garantálják, hogy ha a forrásként használt kereső taxonómiája

körmentes irányított gráfot definiált, akkor a leképezés eredményeképpen kapott G =

<C,←> gráf is DAG. A G gráf természetszerűleg a két taxonómiafát integrálja – erre lehet

és érdemes a felügyelt tanulást elvégezni.

Amennyiben az osztályozó a keresőmotorok által adott találatokat kiegészítik (ez

mintegy 320.000db keresőkifejezés kiértékelését jelentette), akkor szükség van még a

taxonómiafa leképezésére a feladatkiírásban szereplő 67 elemű céltaxonómiára. A naiv

eljárás, miszerint ha valamely Ci fogalmi osztály elérhető a céltaxonómia valamely Kj

fogalmi osztályából, akkor Kj osztályba soroljuk, több szempontból is hibás eredményre

vezethet. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy bár a tématerületek az első két szinten

akár élesen is elválhatnak, a taxonómiafa 4–15. szintjén az egymásrahatások következtében

átfedések jelentkezhetnek. Másrészt a verseny 67 fogalmi osztálya korántsem fedi le a

keresőmotorok teljes taxonómiafáit még a legmagasabb szinten sem, így a versenyben nem

szereplő osztályokat is célszerű leképezni a céltaxonómiára az információvesztés elkerülése

végett. Harmadrészt szembesülni kellett azzal a jelenséggel is, hogy a taxonómiafában

a gyökérelemektől való távolság nem feltétlenül fejez ki a „távolságot” egy adott

tématerülettől. Pl. az amerikai futball ausztráliai eseményei a sport rovatból három, míg a

földrajzi kategóriákon belül lévő Ausztrália fogalmi osztályból öt lépésben érhető el.

Látni kell azonban, hogy a keletkezett GL99 = <C,←> gráf voltaképpen egy

teljes katalógus, ha a rendezési relációnak a L99 bináris, tranzitív relációt alkalmazzuk.

Természetesen, ennek redukált változatával érdemes foglalkozni, így feltételezzük a

továbbiakban, hogy GL99 egy katalógus. A GL99 katalógust közvetlenül keresőkifejezések

osztályozására nem lenne célszerű használni, hiszen a hasonlósági keresés nem különbözteti

meg és nem is rangsorolja a hasonlóság eredményeképpen kiadott gráfcsomópontokat,

legfeljebb a keresési teret lehetne szűkíteni vele. Ugyanakkor a fogalmi kategóriák

céltaxonómiához való rendelésére már könnyebben alkalmazható, hiszen a fa szintjeinek

erősen korlátos volta jelentősen csökkenti a találati bizonytalanságot.

Hogyan működik a leképezés? Legyen GL99
0 = <C0,←> a céltaxonómia katalógusa a

L99 rendezési reláció mentén, ahol C0 a céltaxonómia 67 osztálya. Ha a keresőmotorok

taxonómiájában a GL99
0 gyökérszintjével azonos szinten levő további fogalmi osztályok is

szerepelnek, akkor ezeket az céltaxonómiában szereplő Other kategóriába képeztük le. Ezek

után nincs más teendőnk, mint hasonlósági kereséseket végezni a GL99 katalógus C0 \ C
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csomópontjaira. A találatok kivétel nélkül a GL99
0 gráf gyökérelemeihez kötődnek. A

Fürkész algoritmus az osztályozó és a keresőmotor által megjelölt osztályokhoz egy–egy

találati értéket rendel, és ezekkel súlyozva vetíti az eredményeket a céltaxonómiára. Mivel

a feladatban legfeljebb öt fogalmi osztály adható meg, így a legnagyobb öt súllyal szereplő

elemet választja ki az algoritmus a jelöltek közül.

keresőmotorok HITEC + naiv HITEC + katalógus

Pontosság 61,111% 43,222% 48,562%

Felidézés 0,026% 40,047% 36,019%

F-mérték 0,05% 41,517% 41,361%

5.3. táblázat: Fürkész algoritmus jellemzői az ACM KDDCup 2005 teszthalmazra

A leképezés eredményeit az 5.3. táblázat foglalja össze. Az egyes értékek az alábbi képlet

alapján számítódtak ki:

Pontosság =
∑

i helyesen ci osztályba besorolt keresőkifejezések száma∑
i összes ci osztályba sorolt keresőkifejezések száma

Felidézés =
∑

i helyesen ci osztályba besorolt keresőkifejezések száma∑
i összes, szakértő által ci osztályba sorolt keresőkifejezések száma

F-mérték =
2× Pontosság× Felidézés

Pontosság + Felidézés

A táblázat azt jelzi, hogy a katalógus alkalmazása a keresőmotorok és a HITEC osztályozó

eredményeire az F-mérték helyben hagyása mellett a pontosságot jelentősen javítja –

értelemszerűen a felidézés kárára. Azaz a hasonlósági keresés sokkal jobban közelíti az

ideálisnak tekinthető osztályozást, mint a naiv leképezés – hiszen több, mint 12%-ot javít

rajta, ugyanakkor a hasonlósági keresés velejárójaként „többlet” osztályok is megjelennek,

ez pedig a felidézést rontja. Mivel az eredmény jósága a keresőmotorok és a szótárak

taxonómiafájától is függ, így minden negatívum és pozitívum is részben ezen eszközök

használatával magyarázható. Ugyanakkor a katalógusok használatának eredményeképpen

tapasztalható jelentős eredményváltozás egyértelműen igazolja a hasonlósági keresés erejét

és létjogosultságát.

Itt jegyzendő meg, hogy az ACM KDDCup 2005 versenyen Fürkész algoritmus mind a

pontosság, mind a kreativitás kategóriában második díjat ért el úgy, hogy ez volt az egyetlen

olyan sikeres megoldás6, amely nem eljárások adaptív alkalmazásával ért el kiemelkedő

eredményt.

6A versenyben az F-mértékre vonatkozóan volt alsó korlát meghatározva, így kerülve el a félmegoldások
beadását. Sikeresnek tekinthető az a megoldás, amely a megadott 30%-os F-mértéket átlépte.
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4. Összefoglalás

A fejezetben egy új tárolási, indexelési eljárást mutattunk be, amely sokrétűen

alkalmazható különféle adatbázisbeli keresési feladatok ellátására. Maga az eljárás a

leginkább használt relációs adatbázisok elméletéhez és az objektumorientált szemlélethez

egyaránt alkalmazkodik, hiszen nem csak attribútumokra, hanem származtatott,

intenzionális jellegű attribútumokra, illetve ilyen funkciót ellátó tagfüggvényekre is

közvetlenül alkalmazható. Beláttuk, hogy az eljárás eldönthető és legrosszabb esetben is

lineáris időben számítható.

Megmutattuk, hogy az új tárolási struktúra hogyan, illetve milyen feltételek mentén

támogatja hatékonyan a kereshetőséget. A pontos kereshetőség mellett definiáltunk

három teljesen újszerű keresési szolgáltatást, amelyek a katalógusok alkalmazhatósági körét

kitágítják. Az egyes definíciók minden esetben konkrét algoritmusokat is bemutattunk,

amelyek legrosszabb esetben szintén lineáris időben számíthatóak.

Az új katalóguskereső eljárások használata a keresési kifejezőerőt jelentősen megnövel-

hetik. Példának okáért támogatja a felső korlátos keresést, amely relációalgebrai kifejezéssel

csak körülményesen, nehezen kiértékelhető formában adható meg, főleg nagy elemszámú hal-

mazok esetében. Hasonlóan jelentős hozzáadott értéket képvisel a hasonlósági keresés, amely

a keresett elemhez, a katalógusban használt előrendezési reláció segítségével a leginkább ha-

sonlatos elemeket találja meg. Természetesen, ha az adatbázisban megtalálható a keresett

elem is, akkor az eredményhalmaz azt (is) tartalmazza. Mutattunk demonstratív példákat

arra vonatkozóan, hogy a hasonlósági keresés miként támogatja a természetes nyelvek pon-

tatlanságából és sokszínűségéből adódó problémák kezelését.

Az eljárások hátránya ugyanakkor, hogy legrosszabb esetben a műveleti idő jelentősen

meghaladja bármely tipikus indexelési eljárás korlátját. Éppen ezért a katalógus

alkalmazási területét érdemes olyan helyeken alkalmazni, ahol a katalógus biztosította

többletszolgáltatás nem párosul kritikus feldolgozási idővel. Ilyen terület pl. az

adatbányászat, illetve sok esetben a nem valós idejű (offline) szövegfeldolgozás és –

bányászat. Az ilyen területeken való alkalmazásra jó példa az ACM KDD 2005 versenye,

ahol a 2. helyezett megoldás [49, 50] taxonómiák közötti leképezésének meghatározására

alkalmaztuk. A katalógusokat nem használó megoldás neurális hálójának ún. F-mérték

szerinti eredményét jelentősen, mintegy 7,33%-kal javította (0,3970-ról 0,4261-re).



6. Összefoglalás

Elméletben, a gyakorlat egyszerű.

(Trygve Reenskaug)

A fenti kódok hibásak lehetnek – én csak

bebizonyítottam, hogy helyesek, nem próbáltam

ki őket.

(Donald E. Knuth)

Az NLIDB célja, mint láthattuk, egy helyesen megfogalmazott (tetszőleges) természetes

nyelvű kérdést egy neki megfelelő adatbázis-lekérdezésre, SQL utasításra tudjon fordítani,

illetve az előállított SQL utasítást az őt támogató adatbázisokra illeszteni legyen képes.

Az eddigi megoldások az NLIDB megvalósítására négy lényegesen különböző paradigmával

közelítettek (az egyes típusok sajátosságait az 1. fejezet foglalja össze), azonban ezek a

megoldások jellemzően nem veszik érdemben figyelembe az adatbázis tervezője által az

adatbázis szerkezetében tárolt világmodell már eleve adott információit.

Az egyetlen kivétel az egyes adatbázisok E-R–modelljén alapuló NLIDB-k, ugyanakkor

meglehetősen érzékenyek az adatszerkezetek változtatására. A célunk az volt, hogy

megmutassuk, az E-R–modell alapú megoldásnál univerzálisabb, kifejezetten relációs

adatbázisokra épülő NLIDB több lehetőséget rejt magában, mint amennyit más megoldás

eddig kínálni tudott. Meg kell azonban azt is említeni, hogy az NLIDB felépítésének

mi kizárólag a formális részével foglalkoztunk, azaz mindig feltételeztük, hogy bizonyos

fokú nyelvi (morfológia, szintaktikai) feldolgozás már megtörtént, az algoritmusainkat pedig

kizárólag formális leírás nyelvtanához igazítottuk.

A bevezetőben szó ejtettünk arról is, hogy a szakirodalomban megtalálható megoldások

az egyre bonyolultabb és változatosabb nyelvi szerkezetek feldolgozása mellett a

hordozhatóság kérdésére helyezik a hangsúlyt. A két legfontosabb mérce, amely egy NLIDB

jóságát ennek megfelelően az NLIDB által feldolgozható mondatok, nyelvszerkezeti típusok

köre, illetve a feldolgozási mód hordozhatósága határozza meg.

A hordozhatóság fogalma azonban nagyon rugalmasan értelmezett a szakirodalomban,

sokan sokféle tulajdonságot értenek alatta. A leginkább idézett Adroutsopoulos és társai ([8])

pl. többféle hordozhatóságot is megkülönböztetnek, ugyanakkor ebből egyedül a tématerület

(topic) hordozhatósága az egyetlen, amely az NLIDB tudományterületén belül kezelhető.

Ugyanakkor a tématerület hordozhatóságának kritériuma, miszerint valami alkalmazható

más területen meglehetősen aluldeterminált, hiszen kellően sok munkával (vagy futási idővel)
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bizonyosan alkalmazható tetszőleges tématerületre szinte minden módszer.

Martin és társai ([65]) a hordozhatóságon sokkal szigorúbb fogalmat értettek, amelynek

lényege, hogy az NLIDB akkor hordozható, ha az rögzített lexikon, formális nyelvtan

segítségével, a felhasználó részéről minimális nyelvi és informatikai tudás feltételezve

akár összetett adatbázis-lekérdezéseket is előállítani képes. A megfogalmazás nagyon jól

megragadja azokat a tipikus kibúvókat, amelyek mögé az egyedi megoldások bújni szoktak

miközben hordozhatóságot hirdetnek magukról. Ugyanakkor hibája, hogy a tématerület

bővítését alapvetően kizárja, hiszen csak azt tekinti hordozhatónak, ami már a születésétől

fogva tetszőleges tématerületen eleve működőképes – a rögzített lexikon, nyelvtan ugyanis

mást nem tesz lehetővé. Márpedig a hordozhatóság éppen a tranziensek kezeléséről kell

szóljon, mivel a tudomány jelenlegi állása szerint nincs olyan univerzális formalizmus,

amely minden tématerület minden kommunikációs helyzetét és igényét a hozzá kapcsolódó

adatbázisok világával össze tudná kötni.

Éppen ezért az NLIDB felépítését eddig mindig szűk tématerületre fókuszálva képzelték

el, hogy a felhalmozott tapasztalatok alapján az univerzalitás irányába haladhassunk.

A hordozhatóság tehát az alulról építkezés elvének a kulcsfogalma, azaz annak a

megközelítésnek a legfontosabb kritériuma, amely az univerzalitást kisebb tématerületek

bővítésével, zökkenőmentes összekapcsolásával képzeli el.

Kifejezetten a relációs adatbázisokra épülő NLIDB esetében egy könnyen ellenőrizhető,

teljesen formális definíciót adtunk a hordozhatóság kritériumára a 2. fejezetben, amely

magában foglalja a két, fentebb is említett fogalomhasználat legfontosabb elemeit.

A relációs felépítéshez a definiáltuk szemantikát leíró adatbázis fogalmát. A szemantikát

leíró adatbázisoknak azért van kiemelt jelentőségük, mert ezek a szerkezeti sajátosságaikban

tárolnak nem ad hoc jellegű szemantikai információkat, így a szemantika viszonylagosan

jól megragadható, formálisan kezelhető. Hozzá kell tennünk, hogy a szemantikát leíró

adatbázis kapcsán definiált hivatkozási függvény és is-a reláció a relációs adatbázis-kezelők

implementációiban mindig jelen levő REFERENCES (infix alakú) SQL-kulcsszóra leképezhető.

Az is-a reláció pontosabb megragadásához, persze a kulcsok definiálásának képessége is

szükséges, amit a tipikus implementációk a PRIMARY KEY kulcsszóval képesek biztosítani.

A relációs adatbázisok esetében a kulcsok mindig egyediek definíció szerint, tipikusan

ezek alapján azonosítunk enneseket, rekordokat. Az NLIDB, illetve a valós életben

az azonosítást szintén egyfajta kulcsokkal, de korántsem egyedi kulcsokkal végezzük.

A 3. fejezetben ezt a fajta természetes nyelvi azonosítást definiáltuk, természetes kulcsoknak

nevezve ezeket. Rámutattunk arra, hogy ez az információ mindig jelen van az adatbázisban.

Az NLIDB univerzális szerkezetének kialakítása kapcsán nem feltétlenül kell tartatunk

a kulcsok jelöletének sokszínűsége (vö. homonímia) miatt, hiszen a természetes nyelvben az

asszociációk, a természetes fogalomkapcsolatok vagy a szövegkörnyezet egyértelműen kĳelöli

számunkra a jelentéstartalmat – amennyiben a közlés tartalma nem többértelmű. Éppen

ezért egy olyan adatbázis-szerkezetet dolgoztunk ki, amelyben a természetes kulcsok egyben
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kulcsok is a hagyományos relációs adatbázis-terminológia fogalmai szerint. Tegyük hozzá,

hogy bármely, a természetes adatbázisra illeszthető lekérdezést jelentéstartalmi változás

nélkül átalakíthatunk algoritmikusan egy a különböző entitásokat egyértelműen azonosító

kulcsokat tartalmazó relációs adatbázisra is. Magát az algoritmust a 3. fejezetben szintén

bemutattuk.

A leképezés során egy nagyon jellegzetes adatbázis-szerkezethez juthatunk, amelynek

csak természetes kulcsokat tartalmazó elsődleges, és rájuk hivatkozó kapcsolótáblaként

viselkedő sémái vannak. Ezt az adatbázis-szerkezetet neveztük el normalizáld természetes

adatbázisnak (NNDB). Az NNDB az adattárházak világában ismert ún. csillagséma

szerkezethez hasonlítható [63, 58], amelyben az elsődleges sémák a dimenziók és a másodlagos

sémák a ténytábláknak képzelhetők el.1 A 3. fejezetben beláttuk, hogy az NNDB alapú

rendszer egy hordozható NLIDB, amennyiben az formális nyelvtant képez le adatbázis-

szerkezetekre és az NNDB előállítására szolgáló algoritmust helyesen alkalmazzák. A

leképezési algoritmus nem zárja ki az emberi tényezőt.

A természetes adatbázisok teljesen új megközelítést jelentenek az NLIDB területén.

Jelenleg egyetlen olyan NLIDB megvalósítás[92, 93, 94] ismeretes, amely NNDB alapokon

szerveződött. Az NNDB kínálta lehetőségek mindenekelőtt a birtokos (genitivuszos)

szerkezetek feldolgozásában jelentettek áttörést, hiszen az NNDB alapokon elsőként sikerült

magyar nyelvre teljes körűen értelmezni és algoritmikusan adatbázis-lekérdezésekre fordítani

ezt a nagyon sokféleképpen használható szerkezetet. A leképezési algoritmust, illetve annak

háttérét a 4. fejezetben mutattuk be. Hogy a megoldás mekkora előrelépést jelent, azt

a 4.2. táblázat illusztrálja.

Míg az NNDB a fogalmak szövegkörnyezetének megfelelő jelentéstartalmat, illetve

a hozzá kapcsolódó formális lekérdező kifejezést elő tudja állítani, addig a különféle

jelentéstani finomságokból származó problémák kezelésére már nem alkalmas. A

szinonimitásból eredő problémákat jellemzően egy előfeldolgozó modul szokta magára

vállalni. Az 5. fejezetben bemutattunk egy katalógusnak nevezett indexelési eljárást, amely

összetett adatszerkezetekre is képes közelítő keresést megvalósítani az adatbázis tartalma,

illetve a rendelkezésre álló adatok között fennálló előrendezési reláció ismerete alapján.

Beláttuk, hogy a katalógus alkalmazása nem csak relációs, hanem objektumorientált

adatbázisokra is részben kiterjeszthető. Bár az eljárás a fizikai réteg szolgáltatásait

jelentősen kibővíti, és esetenként jelentősen csökkenti a feldolgozás költségét (pl. a felső

korlátos keresés tekintetében), mindazonáltal legrosszabb esetet tekintve O(n) műveleti időt

igényelhet, ahol n a különböző keresési kulcsértékkel bíró rekordok száma.

Olyan területeken, ahol az adatbázis mérete a számítási kapacitásokhoz képest nem nagy

(kis n), az egyes attribútumok értékkészlete viszonylag kicsi, illetve ahol a szolgáltatás

biztosításához a feldolgozási sebesség nem feltétlenül kritikus ott az eljárás nagyon jól

1 Megemlítjük, hogy az adattárházak esetében a hordozhatóságnak a skálázható adatszerkezet felel meg,
de ezen a pontos a hasonlóságok véget is érnek.
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alkalmazható. Kiemelendő például az ACM (Association for Computing Machinery) KDD

(Knowledge & Data Discovery) éves versenyén 2005-ben 2. helyezett algoritmus éppen egy

ilyen katalógust alkalmazott [49] egy szövegosztályozási feladat hatékony kiszolgálására,

sikerrel.
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