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1 Tartalmi összefoglaló
Az Internet és a World Wide Web megjelenése mind
gyakorlati, mind elméleti szempontból jelentıs mértékben
növelte az információ-visszakeresés fontosságát. Sokféle
visszakeresı módszer került kidolgozásra az elmúlt fél
évszázad során, melyeket ma is folyamatosan fejlesztenek
tovább.
A klasszikus módszerek egyike a vektortér módszer
(Vector Space Model – VSM). Már két évtizede tudjuk, hogy
a VSM nem vezethetı le következetesen azon matematikai
fogalmakból, melyeken alapszik, de ezidáig nem született
megfelelı megoldás a problémára. Disszertációmban egy
egységes, következetes, formális információ-visszakeresı
keretrendszert adok meg és bemutatom, hogy ennek
alkalmazásával

az

általánosított

vektortér

módszer

(Generalised Vector Space Model – GVSM), az LSI módszer
(Latent Semantic Indexing model) és a VSM helyes
matematikai

formalizmust

kap,

gyakorlattal.
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amely

konzisztens

a

Az egységes keretrendszerben új, konzisztens visszakeresı
módszereket adok meg: az entrópia- és valószínőség-alapú
módszert, valamint a kifejezetten Webes információvisszakeresésre

használható

kombinált

fontosság-alapú

módszert. Utóbbit a WebCIR Webes keresımotorban
implementáltuk,

mely

szintén

bemutatásra

kerül

a

dolgozatban.
A megadott módszerek relevancia-hatékonyságát kísérleti
úton vizsgáltam meg. Az entrópia- és valószínőség-alapú
módszerek in vitro kiértékelése során 5 és 19 százalék közti
javulás volt mérhetı a VSM és LSI módszerekkel szemben.
A WebCIR keresımotor in vivo tesztelése során kapott
eredmények alapján – a Yahoo!, Altavista, és MSN
kereskedelmi keresımotorok eredményeivel összehasonlítva
– mondhatjuk, hogy a WebCIR visszakeresı és rangsoroló
technológiája versenyképes alternatívát jelent.
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2 Tézisek
Az értekezés új tudományos eredményei az alábbiakban
foglalhatók össze:
1. Információ-visszakeresı
rendszere

módszerek

egységes

keret-

Az
információ-visszakeresésre
adott
definíciókat
megvizsgálva észrevehetjük, hogy azok nem különbözı
interpretációi az IR-nek, hanem nagyon hasonlóak. Ezt alapul
véve megadtam az információ-visszakeresés egységes
formális keretrendszerét.
(a) Megadtam a visszakeresés elvének matematikai
mértékelméleten
alapuló
definícióját.
A
dokumentumokat (és a keresıkérdéseket) a fuzzy
halmazelmélet segítségével határoztam meg [Chapter
3.2]. Majd a visszakeresést, mint két fuzzy halmaz
metszetének számosságával definiált függvényt
tekintettem [Lemma 4.1].
(b) Megmutattam, hogy az így megadott egységes
keretrendszerben, az általánosított vektortér-modellt, a
rejtett szemantikus indexelést (LSI) és a klasszikus
vektortér-modellt

újradefiniálva
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azok

helyes

matematikai
formalizmust
kapnak,
konzisztensek a gyakorlattal [Chapter 4].

melyek

2. Entrópia- és valószínőség alapú visszakeresı módszerek
Az új mértékelméleti megközelítés lehetıvé teszi további, új
és

az

elmélettel

konzisztens

visszakeresı

módszerek

megadását. A fuzzy entrópiát és a fuzzy valószínőséget alapul
véve új visszakeresı módszereket adtam meg, melyek
konzisztensek a matematikai hátterükkel.
(a) A visszakeresı függvényben a fuzzy entrópiát véve
mértéknek megadtam az Entrópia-alapú visszakeresı
módszert [Chapter 5.1].
(b) A visszakeresı függvényben a fuzzy valószínőséget
véve mértéknek megadtam a Valószínőség-alapú
visszakeresı módszert [Chapter 5.2].
(c) A módszerek relevancia-hatékonyságát sztenderd
teszt-kollekciókon mértem. A gyakorlati eredmények
alapján a VSM és LSI módszerekéhez képest
átlagosan 5% és 19% közti hatékonyság növekedést
tapasztaltam, mely azt mutatja, hogy a mértékelméleti
megközelítésen alapuló egységes keretrendszer jó
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alapja lehet új és hatékony visszakeresı módszerek
kifejlesztésének [Chapter 5.3].
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3. Kombinált
fontosság-alapú
visszakeresı módszer

Webes

információ-

A World Wide Web speciális tulajdonságai miatt a modern
webes keresık jellemzıen olyan visszakeresı módszereket
használnak,

melyek

módszereken,

részben

részben

pedig

klasszikus
a

visszakeresı

Webgráf

speciális

tulajdonságain alapulnak.
(a) Az (1.a) és (2.b) tézispontokban megfogalmazott
keretrendszert

és

valószínőség

alapú

módszert

használva új webes információ-visszakeresı módszert
adtam meg, mely tartalmi- és link alapú fontosságon,
valamint hasonlóságon alapul. A módszert a WebCIR
nevő keresımotorban implementáltam [Chapters 6.4
and 7].
(b) A

WebCIR

keresı

relevancia-hatékonyságának

kiértékelésére 4 különbözı módszert alkalmaztam,
majd az eredményeket az Altavista, Yahoo!, és MSN
keresık

eredményeivel

hasonlítottam

össze.

A

kísérletek eredményei azt jelzik, hogy a Kombinált
fontosság-alapú

Webes

visszakeresı

módszer

versenyképes alternatívát jelenthet [Chapter 7.7].
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