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Bevezetés 

A heterogén alkalmazások izolációjának felszámolása már évtizedek óta igény. 

Az információs silók alkalmazása ugyanis sok kedvezőtlen tulajdonságot 

rejteget magában, ugyanakkor ezek a felszámolását előirányzó vállalati 

alkalmazásintegráció (Enterprise Application Integration – EAI) nagymértékben 

javítja az információs hatékonyságot. Az EAI egyik legkézenfekvőbb 

alternatívája az alkalmazások interfészének felhasználásával történik. Az 

interfészen keresztüli integráció fontos vonzata a SOA (Service Oriented 

Architecture) előnyeinek érvényesülése, így a nagy belső kohézió, a laza 

csatolás és a konzisztencia. 

Az általam kutatott alkalmazásintegrációs eljárások csoportját sémaillesztésnek 

nevezik, amelyek szintén az interfész alapú integrációt tesznek lehetővé. A 

sémaillesztés lényege, hogy az integrálandó interfészek sémáinak egyes 

entitásait megfeleltjük egymásnak, így azonos szemantikai jelentéstartalmú 

sémaentitások vesznek részt az alkalmazásokon átívelő műveletek esetében. 
 

Sémaillesztési technikák optimalizálása 

 

Korábbi kutatásaim során megmutattam, hogy az sémaillesztési eljárások 

teljesítménye szcenáriófüggőek. Ezen kutatások eredményeképpen olyan 

technikákat javasoltam, amelyek alkalmasak a szcenáriófüggően optimalizálni 

sémaillesztési eljárásokat, illetve több rendelkezésre álló sémaillesztési eljárás 

esetén a megfelelőt kiválasztani. 

A jelenlegi kutatás keretén belül ezen technikák finomhangolására, illetve 

alkalmazhatóságuk vizsgálatára is sort kerítettem. A paraméteroptimalizációs 

eljárások keretén belül, a pontosságmutató maximalizáláson alapuló technikákat 

a pontosságmutatók javításánál leírt eredményeimnek megfelelően alakítottam. 
 

A sémaillesztési pontosságmutató javítási 
 

Folyamatosan kutatom az általam azonosított (sémaillesztési) elvágó 

küszöbérték probléma kiküszöbölésének lehetőségeit. Korábban a 

pontosságkiértékelés módosítására tettem javaslatot, most ezen módosított 

pontosságkiértékelési mutatók alternatíváit vizsgáltam meg. Vizsgálataim arra 

vonatkoztak, hogy a javasolt mutatókban az arányított számokat mely esetben 

érdemes (az általam javasolt) küszöbérték függvény segítségével számolni és 

mikor érdemes az eredetileg adott halmazszámosságokat figyelembe venni. Arra 



a következtetésre jutottam, hogy – leszámítva néhány különleges esetet – a 

módosított mutatók esetében a tagsági függvényt érdemes használni. 

Ezen felül vizsgáltam még a tagsági függvény szcenárió-specifikus ideális 

alakjának meghatározási lehetőségeit. Egyrészt vizsgáltam a rendelkezésre álló 

referenciaértékek függvényében, az ideális küszöbérték függvényeként, másrészt 

kidolgoztam egy fuzzy logikát alkalmazó tanulásos eljáráson alapuló megoldást 

is a problémára. Ezen módszerrel kapott eredmények vizsgálata szintén a 

kutatásom tárgyát képezte. 

 

Sémaillesztési eljárás kidolgozása 

 

Az általam kifejlesztett sémaillesztési eljárás a sémaillesztés irodalmában 

fellelhető hatékony technikákat alapul véve olyan lingvisztikus és strukturális 

sémaillesztési technikákat tartalmaz, amelyek komplex (hibrid) módon értékelik 

ki az egyes sémaillesztési entitások szemantikus hasonlóságát. 

Jelen kutatás tárgyát képezte a komplex hasonlóságkiértékelő szempontjából 

megfelelő lingvisztikus sémaillesztési eljárás lehetőségeinek vizsgálata. Több 

különböző szintaktikus és vokabuláris módszer alkalmazását vizsgáltam. A 

vokabuláris módszerek alkalmazásának legnagyobb hátránya a szintaktikus 

technikákkal szemben a megnövekedett lekérdezési idő, amely már jelentős 

mértékben rontja az alkalmazott sémaillesztési eljárás kiértékelési 

hatékonyságának futásidő aspektusát. Ezért egy olyan megfelelően komplex 

szintaktikus módszer alkalmazása mellett döntöttem, amely az elnevezési 

konvenciókban jelentkező jelentős különbségek ellenére is képes a hatékony 

sémaillesztésre. 
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