
1. Bevezetés

1.1. Motivációk
Az információk szinte végtelennek tûnô tárháza nem

csupán elônyöket rejt magában. A weben megtalálha-
tó dokumentumok sok esetben hibásak, hiányosak, vagy
egyszerûen rossz minôségûek. A felmerülô tartalmi hiá-
nyosságok a formai hibáknál nehezebben deríthetôk
fel, viszont döntôen befolyásolják az adott dokumen-
tum hasznosságát és fogyaszthatóságát. Ebben a hely-
zetben ígéretesnek és fontosnak tûnik egy objektív
minôségvizsgálati mérce felállítása. 

Ebben a cikkben az internetes tömegkommunikáci-
óban kiemelkedô szerepet játszó hírportálokkal foglal-
kozunk. Ennek egyik oka, hogy egy internetes újság,
mint haszon orientált szervezet esetén nem csupán a
felhasználók, azaz az olvasók kíváncsiak egy-egy ol-
dal, vagy összetartozó oldalcsoport (rovat) minôségé-
re, hanem maga az üzemeltetô is. A magasabb színvo-
nal több látogatót vonz a hírportál olvasói táborába,
elégedettebb olvasókat eredményez. Ez hosszabb tá-
von lehetôséget nyújt – például a hirdetéseken keresz-
tül – a vállalati profit növelésére. Ezért egy megbízha-
tó minôsítést segítô módszer nemcsak az olvasók igé-
nyeinek kielégítését segíti, hanem egyértelmûen az
adott portál üzemeltetôjének érdekeit is szolgálná.

A másik okunk, hogy hírportálok minôségét vizsgál-
juk, az e portálokat jellemzô nagyobb forgalomban és
a portál strukturáltságában rejlik. Így lehetôvé válik a
dokumentumok nagyobb, összetartozó egységeinek,
rovatainak vizsgálata és azok tulajdonságainak össze-
hasonlítása.

1.2. Korábbi megközelítések
Az internet elterjedése maga után vonta egy új tu-

dományág, a webes adatbányászat kialakulását. En-
nek célja, hogy elemezze, értelmezze, és hasznosítha-

tóvá tegye a világhálón megjelenô nagymennyiségû
adatot és kapcsolataikat. A cél mindig egyfajta tudáski-
nyerés, azonban a különféle alkalmazásokhoz igazod-
va egészen eltérô technikák születtek ennek elérésére.

A ma fellelhetô publikációk zöme – jó közelítéssel –
az alábbi három csoport valamelyikébe sorolható be:

– struktúra analízis,
– tartalom analízis, illetve
– a felhasználói viselkedés elemzése.
A struktúra analízis célja a világháló dokumentumai

között hiperhivatkozásokkal kialakult struktúrák felisme-
rése és megtalálása [1,2]. A megismert strukturális jel-
lemzôket használják ki például az intelligens keresô-
rendszerek [3]. Számos kutatás nem pusztán a web szer-
kezetét igyekszik felderíteni, hanem az elektronikus le-
velek vagy más kommunikációs forma használatának
vizsgálatával az internethasználók közti kapcsolatokat
próbálja feltárni [4]. 

A tartalom analízis esetében a cél a webes doku-
mentumok osztályozása különféle szempontokból. Az
eddigi kutatások többsége a dokumentumok tartalom
alapján történô klasszifikációjával [5] vagy automatikus
feldolgozásával [6] foglalkozik. Ezeken a területeken
az adatbányászati technikák mellett sokszor a gépi ta-
nulás, mesterséges intelligencia eredményeit is alkal-
mazzák, erre adnak példát az információkeresô és -osz-
tályozó ágensek [7]. Fontos észrevétel, hogy az osztá-
lyozás speciális esetéhez jutunk a dokumentumok mi-
nôségének meghatározásával is. Webes dokumentu-
mok minôségének vizsgálata az eddigi irodalomban ki-
zárólagosan csak a dokumentumok keresésével, pon-
tosabban a találatok rangsorolásának keretein belül
tárgyalták [3].

A felhasználók modellezése a webes adatbányászat
legfrissebb területe. Az egyik legtöbbet vizsgált problé-
ma a felhasználók böngészési szokásainak leírása, a
felhasználói viselkedés modellezése és elemzése [7].
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nek segítségével következtetünk a vizsgált hírportál oldalcsoportjainak minôségére. Bemutatjuk az ehhez szükséges össze-

tett rendszert és eredményeinket egy jelentôs hazai tartalomszolgáltató adatain demonstráljuk.



Statisztikai elemzéseken túl ma már számos módszer
ismert gyakori útvonalak és egyéb tipikus viselkedési
mintázatok megtalálására [9,10]. Ezeket az eredmé-
nyeket a felhasználói magatartás elôrejelzésében, és
az erre épülô adaptív, személyre szabott szolgáltatást
kínáló weboldalak fejlesztésében hasznosítják [11]. Ezek
mellett a módszerek mellett megjelent néhány modell
alapú megközelítés is, ezek közül a legjelentôsebbek
a rejtett Markov-modelleken (HMM) alapuló kutatások,
melyeket egyre szélesebb körben alkalmaznak [12,13].

Az általunk felhasznált ötlet alapja a fenti megköze-
lítések vegyítése. A felhasználókról megszerezhetô tu-
dás segítségével, a böngészési szokásait leíró modell-
re alapozva próbáljuk meghatározni a portál egy-egy
összetartozó oldalcsoportjának, rovatának minôségét. 

Ez párhuzamba állítható a legelterjedtebb szabad-
szavas keresô, a Google által alkalmazott minôsítési el-
járás, a page-rank módszerével. A page-rank a felhasz-
náló böngészését – az egész webre vonatkozó konk-
rét adatok hiányában – a lehetô legegyszerûbben egy
a hiperhivatkozásokon történô bolyongással modellezi,
majd a modell bizonyos paramétereinek segítségével
minôsíti a dokumentumokat [14].

Az általunk vizsgált esetben feltételezzük, hogy a
minôsíteni kívánt oldalakon történô böngészésrôl nap-
lóállományok, weblogok állnak rendelkezésünkre. Ezek
segítségével a felhasználó böngészésének egy részle-
tesebb modelljét tudjuk megadni, kiszámolni. A kapott
modell fogja tartalmazni azokat a paramétereket, me-
lyeket a dokumentum csoportok minôségeként lehet
értelmezni. Ez a weblogra építô megközelítés megjele-
nik a page-rank egy változatában is [15].

1.3. A minôség fogalma
Eddig nem terjedt el a minôségnek akár korlátozot-

tan is elfogadott meghatározása. A következôkben vé-
giggondoljuk, hogy mi szükséges egy megfelelô definí-
cióhoz, milyen megfontolásokra támaszkodhatunk.

A minôség definiálása során egy messzemenôen
szubjektív fogalmat igyekszünk megfelelôen absztrakt-
tá tenni. Amennyiben egy hírportál rovatai között sze-
retnénk megtalálni a „legjobbat” vagy éppen a leggyen-
gébb minôségût, biztosak lehetünk abban, hogy nin-
csen tökéletes választás, ugyanis az általunk hozott dön-
tést nagy valószínûséggel befolyásolja egyéni ízlésünk,
értékrendszerünk. Megoldásképpen statisztikai megkö-
zelítéssel élhetünk, megpróbálhatjuk kifejezni egy „átla-
gos felhasználó” nézeteit. Ez általában még mindig
nehezen megoldható probléma marad az összes fel-
használó viselkedésére vonatkozó adatok hiánya miatt. 

Azonban ha az internetes hírportálok felhasználóira
korlátozzuk vizsgálatainkat, akkor megfelelô kiinduló-
pontot jelent, hogy ezen hírportálok rögzítik az általuk
lebonyolított forgalmat, azaz tárolják a felhasználóktól
a portálhoz érkezô oldallekérdezéseket. Ezt a folyama-
tot elektronikus naplózásnak, a kapott adathalmazt –
mely többek közt tartalmazza a kliens anonim azonosí-
tóját, a lekért dokumentumok azonosítóját, a kérés idô-
pontját – pedig naplóállománynak, weblognak nevezzük. 

Élünk azzal a feltevéssel, hogy egy dokumentum
vagy rovat minôségén keresztül befolyással van a bön-
gészés menetére. Tehát a minôsítés feladata megfo-
galmazható úgy, hogy a weblogból, valamint a felhasz-
nálókra vonatkozó a priori feltételezéseinkbôl kiindulva
megalkotunk egy böngészési modellt, amely leírja a fel-
használó viselkedését a minôség és a hangolandó para-
méterek függvényében, majd a rendelkezésre álló web-
log alapján ezt a modellt összhangba hozzuk a való-
sággal. Ily módon lehetôségünk lesz egy implicit módon
definiált, reprodukálható minôségi mérce felállítására.

2. Modellezés és szimuláció – 
egy komplex rendszer

2.1. A megoldás alapgondolata
A minôsítési rendszer magvát egy felhasználói mo-

dell alkotja Ez a felhasználónak a böngészés során mu-
tatott viselkedését írja le olyan módon, hogy egy adott
böngészési helyzetben meghatározza, jellemzi a felhasz-
náló valószínûsíthetô következô oldalletöltését. A mo-
dell stochasztikus, azaz a felhasználó egyes helyzetek-
ben lehetséges cselekvéseinek valószínûségeit adja meg,
és ennek a valószínûségi eloszlásnak megfelelôen a fel-
használó döntése egy véletlen kísérlettel realizálható.

A modell paraméterein keresztül implicit módon de-
finiáljuk a minôséget. A modellben megjelenik, hogy a
böngészés során meglátogatott oldal minôsége miként
befolyásolja a böngészés további folyamatát. A modell
paramétereinek értékei nincsenek elôre rögzítve. Cé-
lunk azon paraméterértékek meghatározása, amelye-
ket a modellbe behelyettesítve a modell a legponto-
sabban írja le egy adott portál valódi böngészésébôl
származó webes naplóállomány tulajdonságait. Így a
minôség meghatározása egy modellillesztési problémá-
ra vezethetô vissza.

Az ismeretlen értékû paraméterek meghatározására
sokféle módszer létezik. A modellben szereplô paramé-
tereket valamilyen optimalizációs eljárás segítségével
hangoljuk. Ehhez szükség van az aktuálisan vizsgált
paraméterekkel ellátott modell jóságának (vagy hibájá-
nak) ismeretére. Ezt az értéket esetünkben a modell
segítségével szimulált weblog és az eredeti naplóállo-
mány hasonlósága fogja megadni. Így az iteratívan szi-
mulációkkal, összehasonlításokkal és paraméter-vál-
toztatásokkal dolgozó optimalizáció végén megkapjuk
azt az – immár paraméterezett – modellt, mely a lehe-
tô legközelebb áll a felhasználók mért természetéhez.
A kinyert paraméterek között fognak szerepelni a kere-
sett minôséget leíró paraméterek is.

2.2. A felhasználói modell
A felhasználót leíró modell megalkotása során el

kell döntenünk, hogy a böngészés folyamatát milyen
szempontok szerint vizsgáljuk meg, mik lesznek a mo-
dellben szereplô alapfogalmak. Fel kell térképeznünk a
modellezendô jelenségeket, és végül a kialakult mo-
dellt megfelelô matematikai formába kell öntenünk. 
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Elôször megadjuk a kritériumok azon két csoportját,
amelyeket a modellünktôl elvárunk. A modellezendô te-
rületrôl, a felhasználók viselkedésérôl alkotott elôzetes
elképzeléseinkbôl és információinkból nyilvánvalóan ki-
alakulnak azon elvek, amelyeket minden modellalkotá-
si folyamatban érdemes figyelembe venni. Vegyük sor-
ra ezeket.

Általános kritériumok
Ellenôrizhetôség: minden használható modelltôl el-

várhatjuk, hogy ellenôrizhetô legyen, vagyis létezik olyan
módszer, amelynek segítségével meg tudunk adni egy
hibamértéket a modell és a valóság viszonyának jel-
lemzésére. Látni fogjuk, hogy ez az általunk választott
modell esetén többféleképpen is megoldható. A szük-
séges mértékek megtalálásához a statisztika adja az
alapot.

Kiszámíthatóság: a modellezés során a modell he-
lyességének mérésére használt érték gyakran a modell
által jósolt események és a valóság összehasonlításán
alapul. Ezért szükségszerû, hogy az összehasonlítás-
hoz szükséges jellemzôk hatékonyan számíthatók le-
gyenek a modellbôl. Ez bármely típusú modellillesztés
vagy optimalizálás alapja. Elôfordulhat, hogy a modell
leírásából nem számolható ki közvetlenül az összeha-
sonlítás tárgyát képezô érték. Ilyen például a szto-
chasztikus modellek túlnyomó többsége. Ez ugyan meg-
nehezíti a modellillesztés hatékonyságát, de szimuláci-
ók segítségével – sok esetben – kezelhetô marad a pro-
bléma.

Értelmezhetôség: elvárható még, hogy a modellben
használt feltételezések indokolhatóak és a modellben
szereplô paraméterek intuitív módon értelmezhetôek
legyenek. Az egyes modelljelöltek vizsgálata során az
átláthatóság és a kisebb hibázási lehetôség érdeké-
ben érdemes az egyszerûbb modelltôl a komplexebb
felé haladni.

Területspecifikus elvárások
A böngészés, illetve a minôség fogalmának tulajdon-

ságaiból kiindulva az alábbi elvárásaink lehetnek:
Idôbeli stabilitás: a modellillesztés eredményeként ka-

pott paraméterértékektôl elvárjuk, hogy ne mutassanak
erôs változásokat rövidtávon. Ennek az a priori feltéte-
lezés ad alapot, hogy a vizsgálni kívánt globális jellegû
tulajdonságok tekintetében sem a böngészés folyama-
tának törvényszerûségei, sem a benne résztvevô szere-
plôk (felhasználók és a portál) nem változnak gyorsan.

Térbeli stabilitás: ez alatt azt értjük, hogy a modell-
nek érzéketlennek kell lennie az aktuálisan vizsgált fel-
használók halmazának nagyságára. Azaz ha a felhasz-
nálóknak csak egy véletlenszerûen kiválasztott részét
tekintjük, akkor azok viselkedését is jellemezze megfe-
lelôen a modell, mindaddig, míg számuk elegendô a szto-
chasztikus megközelítés alkalmazásához. A térbeli sta-
bilitás fogalmát nemcsak a felhasználók oldaláról lehet
megközelíteni, hanem a hírportálok rovatainak szemszö-
gébôl is. Ekkor azt – az elôzôvel analóg módon –, csak
a portálon szereplô rovatoknak egy véletlenszerûen vá-
lasztott részhalmazánál vizsgáljuk.

A minôség rovatmérettôl való függetlensége: a rova-
tok mérete, azaz a hozzájuk tartozó dokumentumok
száma ne befolyásolja nagyobb mértékben a rovat mi-
nôségét. 

A minôség függetlensége a téma népszerûségétôl:
a rovathoz kötôdô téma popularitásától lehetôleg füg-
getlen legyen a modellillesztésbôl adódó minôség érté-
ke. Ez jogos kívánalom, hiszen minden témában lehet
színvonalas vagy éppen kevésbé jó minôségû rovatot
létrehozni. Tipikus példát adnak az utóbbiakra a való-
színûleg témájukból kifolyólag magas látogatottságú,
ám a többinél gyengébb minôségûnek mért rovatok.
Lényeges megszorítás, hogy az eddigi eredmények csak
a naplózott portál rovatminôségeinek összehasonlítá-
sára alkalmas mutatókat adtak, a portál egészének mi-
nôsége nem összehasonlítható a mérésen kívüli inter-
netes tartalmakkal.

Sajnos ez utóbbi elvárás megvalósulása nehezen
ellenôrizhetô, hiszen a népszerûség mérésének nehéz-
sége összemérhetô a minôség mérésének problémájá-
val. Elsô megközelítésként a rovatot összességében
meglátogató olvasók száma megfelelô mértéknek tûnik,
hiszen egy téma népszerûsége várhatóan megjelenik a
témához tartozó rovat látogatottsági számaiban, de a
látogatottságot nyilván befolyásolja a rovat minôsége is.

Észrevehetô, hogy az utolsó két elvárásunk nem köz-
vetlenül a modellre, hanem a kívánt minôsítés milyen-
ségére vonatkozik. Mivel a minôsítô rendszer magvát a
modell képezi, ezért a minôségre vonatkozó elvárása-
inkat is a modell tulajdonságainak helyes megválasztá-
sával tudjuk elérni.

A modell szereplôi és egységei
A modell két legfontosabb elemét egyrészt a bön-

gészést végzô felhasználók, másrészt az általuk meg-
látogatott oldalak, illetve azok csoportjai, a rovatok ad-
ják. Ezt a két fogalmat kapcsolja össze a böngészés
folyamata, amelynek kapcsán az idôbeliségre is ki kell
térnünk, hogy definiálhassuk a böngészés egységét.

A felhasználó: az a személy, aki az interneten ke-
resztül meglátogatja az általunk vizsgált hírportál olda-
lainak valamelyikét. Az így kapott olvasók körét azon-
ban érdemes leszûkíteni azokra a felhasználókra, akik
legalább néhány oldalt letöltöttek, hiszen az egy-két ol-
dalkérést tartalmazó böngészések túl rövidek az olda-
lak hatásainak mérésére.

A felhasználókra vonatkozó legfontosabb feltétele-
zésünk, hogy homogének. A valóságban az olvasók
nyilvánvalóan nem egyformák, ám a következôkkel in-
dokoljuk feltételezésünket:

– A felhasználók homogenitását valamilyen elôfeldol-
gozás segítségével fokozhatjuk, például osztályoz-
zuk az olvasókat az általuk letöltött oldalak száma
alapján. 

– A böngészést végzô emberek nagy száma miatt a
modellben szereplô homogén, de statisztikailag át-
lagos jellemzôket mutató felhasználók sokasága kö-
zelítôleg egyenértékû lesz a valóságban inhomo-
gén felhasználó halmazzal.

Internetes tartalmak minôsítése
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Az elôzô két megfontolást kombinálva egy kevert
modellhez jutunk, amelyben az elôfeldolgozás osztá-
lyozása után minden megkapott felhasználói csoportra
külön-külön illesztjük a modellt, majd az utófeldolgozás
során a kapott modelleket összevetjük. Az általunk
vizsgált modellekben nem használtunk elôfeldolgozást,
így a késôbbiekben a kevert modell megvalósítása
egyfajta ellenôrzésként is szolgálhat.

A rovatok: a böngészés tárgyai. Vizsgálatunk tár-
gyát képezô portál közel 40.000 dokumentumot tartal-
mazott. Mivel az oldalak letöltésszámának eloszlása jó
közelítéssel hatványeloszlást mutat, még a portál napi
több milliós összletöltésszáma mellett is az oldalak túl-
nyomó többségét csak néhányszor töltik le. Így ezekrôl
az oldalakról nem lesz elegendô információnk, hogy mi-
nôséget mérjünk. Fôként hírportálok esetén további
probléma, hogy az oldalak idôben gyakran változnak.
Ezért vizsgálatunk tárgya az oldalak helyett inkább az
adott portál rovatai. Rovat alatt oldalak egy szervesen
összetartozó csoportját értjük. A rovatok és a hozzájuk
tartozó dokumentumok pontos kiválasztása a site szer-
kezete alapján könnyen megoldható volt.

A rovatokon belül az egyes oldalakat nem külön-
böztetjük meg. Mégis szükség van néhány, az oldalak
szintjét érintô elôszûrésre, például:

– nem létezô, irreleváns vagy értelmetlen 
oldalkérések kiszûrése;

– a portál fôoldalára vonatkozó kérések kiszûrése,
annak túlzott látogatottsága miatt;

– a dokumentumok automatikus frissítésébôl adódó
ismétlôdô letöltések szûrése.

Böngészési sorozat: egy böngészési sorozat, más-
néven session egy adott felhasználótól egy adott idô-
intervallumban a portálhoz beérkezô letöltési kérdések
sorozata. A használandó idôegység kiválasztásakor a
következô szempontokat vehetjük figyelembe:

– A letöltések sûrûsége: minél sûrûbben követik 
egymást a felhasználó letöltései, annál valószínûbb,
hogy ezek összefüggnek. 

– Periodicitás: ha valamilyen ismétlôdô jelleget 
fedezünk fel a felhasználók viselkedésében, 
akkor egy periódus alatt történt letöltések 
egységnek tekinthetôk.
Mivel két egymással összefüggô oldalletöltés között

eltelt idô nagyon változatos lehet ezért a gyakorlattól
eltérôen a nem az oldalletöltések között eltelt idô hosz-
szára alapoztuk a session definícióját. A rendelkezésre
álló adatok mennyiségét figyelembe véve megfelelô-
nek tûnt az egynapos periódus választása. A weblog-
ban egy letöltési kérelemhez, klikkeléshez mint rekord-
hoz a következô mezôk tartoznak: egyedi anonim fel-
használó-azonosító (cookie), a session azonosítója, a
dokumentum azonosítója, a rovat azonosítója, melyhez
a letöltött oldal tartozik, végül a letöltés idôbélyege. 

A modellezendô jelenségek és események
A böngészést jellemzô jelenségek közül a legfonto-

sabb tapasztalat, hogy a felhasználók a böngészés
során folyamatosan „fáradnak”. 

Ha megvizsgáljuk azt a hisztogramot, mely a fel-
használók számát mutatja a mérési idô alatt általuk le-
töltött oldalak számának függvényében (1. ábra), lát-
hatjuk, hogy ez a függvény meredeken csökkenô hat-
ványfüggvény lefutású. Ez azt a feltételezést valószí-
nûsíti, hogy a felhasználót az általa korábban letöltött
oldalak száma nagyban befolyásolja annak eldöntésé-
ben, hogy letölt-e még egy oldalt, vagy befejezi a bön-
gészést. 

1. ábra  
A böngészési sorozatok száma a böngészés során 

letöltött oldalak számának függvényében

Ugyanezt mondhatjuk el, ha csak egy adott rovaton
belüli letöltéseket vizsgálunk. 

A 2. ábrán jól látható, hogy különbözô rovatok ese-
tén eltérô mértékben jelentkezik az elfáradás jelensé-
ge, tehát az adott számú letöltést végzô böngészések
gyakorisága meredekebben csökken bizonyos rovatok
esetén. Ez intuitív módon azt jelenti, hogy bár esetünk-
ben például a külpolitikai rovatot többen nézik meg,
mint az egészséggel foglalkozó rovatot, az olvasók
mégis jellemzôen hosszabb ideig tartozkódnak az
utóbbiban. Ez a jelenség nagy valószínûséggel össze-
kapcsolható a két rovat eltérô minôségével.

2. ábra  
A böngészési sorozatok száma a böngészés során 

adott rovatból letöltött oldalak 
számának függvényében
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Figyelembe vehetjük még a rovatokban található
dokumentumok frissülésének, illetve elévülésének je-
lenségét is. A rovatban található „friss”, azaz az olvasó
számára még új dokumentumok száma érdemben be-
folyásolja, hogy a böngészést az adott rovatban to-
vább folytatja-e. 

Egy böngészés elemi eseményei a következôk: 
• A böngészés (session) kezdete:

a felhasználó minden nap dönt arról, 
hogy böngészik-e aznap, vagy sem. 

• A kezdeti rovatba ugrás:
a böngészési sorozat kezdetekor a felhasználó
rovatot választ, amelyben megkezdi a böngészést. 

• Rovatban maradás:
a böngészés során a felhasználó minden letöltés
után dönthet arról, hogy a következô letöltendô ol-
dal szintén az aktuális rovatból kerül-e ki.

• Rovatváltás:
egy letöltés után rovatot vált a felhasználó.

• A böngészés (session) vége:
a felhasználó úgy dönt, befejezi a böngészést.
Ezek alapján a felhasználó viselkedését a 3. ábrán

látható folyamatábrával írhatjuk le.

3. ábra  
A böngészést végzô felhasználó viselkedésének 
folyamatábrája

A modell létrehozásánál a böngészés négy elemi
valószínûségének definiálására van szükség. Modell-
családunk egyik legegyszerûbb tagjánál az egyes ese-
mények valószínûsége a következô módon számol-
ható:

– Az aznapi böngészés elkezdésének valószínûsé-
ge konstans.

– A kezdeti rovat kiválasztása során az egyes rova-
tok közül az alapján választunk, hogy az eredeti
weblogban a felhasználók milyen relatív gyakori-
sággal tették ugyanezt. Hasonlóan viselkedik a
modell, ha új rovatra váltásról van szó, azaz elsô-
rendû Markov-lánccal modellezünk.

– Minden oldalletöltés után a modell eldönti, hogy
marad-e az adott rovaton belül. Ennek értékét a
következô módon számítjuk:

ahol 
oi az adott rovatból elolvasott oldalak száma, 
ƒi az adott rovat oldalainak frissüléséi rátája, 
mi az adott rovat minôségértéke, 
z pedig egy 0 és 1 közötti szabad paraméter.

– Ha a felhasználó nem marad a rovaton belül, ak-
kor konstans valószínûséggel (y) befejezi az az-
napi böngészését.

2.3. Modellillesztés
A modellillesztés feladata a hírportál által rögzített

weblog alapján meghatározni a modellben szereplô is-
meretlen paramétereket.

Elôfeldolgozás
A modellillesztés a hírportálhoz beérkezô kérések

sorozatát tároló elektronikus naplóállomány, a weblog
alapján történik. A weblog „nyers” változatát úgy kell át-
alakítani, hogy explicit formában is tartalmazza a ké-
sôbbiekben fontossá váló adatokat, mint amilyen pél-
dául a rovat azonosítója. Ezen túlmenôen a felesleges
mezôk kiszûrését, és az esetleges egyéb szûréseket –
például a fôoldalra vonatkozó letöltések kiszûrését – is
el kell végezni. 

A teljes modell jóságának mérése
A felhasználói modellben szereplô ismeretlen para-

méterek értékét - melyek közül számunkra az egyes ro-
vatok minôsége a legfontosabb - egy szélsôérték-kere-
sô eljárás segítségével állapítjuk meg. Ehhez becsülni
kell annak helyességét. Ezt a kulcsfontosságú problé-
mát szimuláció segítségével oldjuk meg. 

A szimuláció egy fázisa során egy adott paraméter-
beállítást használva a felhasználói modell alapján –
sztochasztikus módon – egy böngészési sorozatot állí-
tunk elô. 

Ezt megfelelôen sokszor megismételve egy mester-
séges weblogot kapunk, mely megfelel egy olyan web-
lognak, amelyet az általunk alkalmazott modellel leírha-
tó felhasználók oldalkérései generálnak. Mivel a fel-
használói modell a rovatokról is tartalmaz információt, a
mesterséges weblog egy ezeknek megfelelô tulajdon-
ságú, hasonló minôségû rovatokkal bíró portál mûkö-
dését írja le. Az eredeti és a mesterséges weblog ak-
kor lesz hasonló, ha sikerült jól közelítenünk a valósá-
gos böngészést. Adott modell esetén ez a mérés a pa-
raméterek jóságának meghatározására szolgál, ugyan-
akkor különbözô modelltípusok összehasonlítására is
alkalmas.

A feladat tehát két weblog összehasonlítása. Ezt
elméletileg megtehetjük, de a közvetlen összehasonlí-
táshoz a weblogok nagy mérete miatt ez jelentôs szá-
mítási kapacitást tenne szükségessé. Az igen nagyszá-
mú szimuláció szükségesessége miatt hatékonyabb
megoldásra van szükség. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy-
ha nem direkt módon a weblog adataival, hanem belô-
lük nyert statisztikákkal mérünk.  

Internetes tartalmak minôsítése
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Az általunk megvalósított rendszerben tizenhét kü-
lönbözô statisztikát használtunk. Ezek közül néhány:

• Felhasználó – dokumentum hisztogram:
a felhasználók mekkora hányada tölt le 
adott számú oldalt.

• Session – rovatszám hisztogram:
a böngészési sorozatok mekkora hányada tartalmaz
adott számú rovatra vonatkozó oldalkéréseket.

• Rovatváltási mátrix:
adott rovatból mekkora eséllyel lép át a felhasználó
egy másik rovatba.

• Session – dokumentum hisztogram egy rovatra:
a session-ök mekkora hányadában töltöttek le 
a kérdéses rovatból adott számú dokumentumot.

Hisztogramok összehasonlítását több módszerrel is
elvégezhetjük:

• L2 norma alapú összehasonlítás: a hisztogramok
azonos oszlophoz tartozó értékeinek különbségét
négyzetre emeljük, majd minden oszlopra összeg-
zünk. Minél kisebb az így kapott nemnegatív érték,
annál hasonlóbb a két weblog.

• χ-négyzet próba: a hisztogramokat gyakoriságokat
tartalmazó táblázatként felfogva valójában a feladat
megfogalmazható a klasszikus homogenitásvizsgá-
latként. Ekkor a cél annak a valószínûségnek a meg-
állapítása, hogy az adott gyakoriságértékek mekko-
ra eséllyel származnak azonos eloszlásból – pl. mek-
kora valószínûsége van annak, hogy a valóságban,
illetve a modellben azonos eloszlás szerint változik
a letöltések száma egy sessionben. Éppen ezt a
feladatot oldja meg a gyakran használt statisztikai
χ-négyzet próba. Minél nagyobb a kapott valószí-
nûség, annál inkább hasonlít egymásra a két web-
log.
Több statisztika esetén az egyes hisztogramokra ka-

pott hibaértékek (vagy az utóbbi esetben hasonlóság-
értékeket) súlyozott összegeként kapjuk az adott para-
méterekhez tartozó modell hibáját (jóságát).

Optimalizálás
A modellillesztést egy optimalizáló eljárás végzi, mely

a modell hibáját minimalizálja (vagy a jóságát maximali-
zálja). Ennek megoldására sok algoritmus létezik, leg-
többjük a gradiens alapú szélsôérték-keresô eljárások
körébe tartozik. Ezek legfontosabb elônye a gyorsaság,
azonban mûködésükhöz szükséges a hibafelület gra-
diensének kiszámítása, amire esetünkben nincs köz-
vetlen lehetôség. Sok algoritmus létezik, mely nem hasz-
nálja a gradiens fogalmát, azonban ezek jelen esetben
nem elégségesek. 

Értelmes kompromisszumot kínált a gradiens becs-
lésén alapuló SPSA (Simultaneous Perturbation Sto-
chastic Approximation) algoritmus [16]. A gradiens becs-
léséhez az SPSA néhány véletlenszerûen kiválasztott
irányba lép el a keresési térben (azaz az ismeretlen pa-
raméterek terében), majd az így kapott pontokban vég-
zett szimulációk segítségével számított hibaértékekbôl
approximálható a gradiens. A szimuláció indításakor az

optimalizálandó paraméterek kiindulási értékét általá-
ban véletlen választással adjuk meg.

Az SPSA algoritmus alkalmazásakor felmerülô fôbb
problémák a következôk lehetnek:

• Lokális optimumok:
ezek elkerülésére több kezdôpontból is futtathatjuk
az optimalizáló eljárást.

• Lépésköz mérete:
ennek megválasztására széles körben elterjedt
heurisztikák léteznek. Gyakran használt módszer
például, hogy két jó (az optimumhoz közelebb vivô)
lépés után a lépésközt növeljük, egy jó lépés utáni
hibás lépés esetén viszont csökkentjük azt. 
A növelés legtöbbször additív, 
míg a csökkentés multiplikatív módon történik.

• Zajosság:
a statisztikák használata miatt természetes módon
belép a rendszerbe valamekkora zaj. 
Ennek csökkenését úgy érhetjük el, hogy a 
mesterséges weblog létrehozásakor a szimulációk
során megfelelôen sok sessiont állítunk elô.

3. Eredmények

Az alkalmazási feladat egy hazai vezetô internetes hír-
portál 9 rovatának minôsítése volt. Ehhez rendelkezé-
sünkre állt a hírportál üzemeltetôi által rendelkezésün-
kre bocsátott naplózófájl, melyben 28 egymást követô
nap böngészéseinek adatai szerepeltek. A nyers nap-
lóállomány mérete több tíz gigabájtos nagyságrendû
volt. 

3.1. Az elvégzett szimulációk
A legpontosabb modell kiválasztása érdekében több,

szisztematikusan felépített modellcsaládra végeztünk
szimulációkat. Ezeket mind a χ-négyzet próba szerint,
mind az L2 norma alapú távolság szerint összehasonlí-
tottuk. A legalkalmasabb modell kiválasztása után a
modellillesztés eredményeképpen megkaptuk az opti-
mális paramétereket, ezek között szerepeltek a minô-
ségértékek is. 

Az eredményeket a 4. ábra tartalmazza, a rovatok
témája mellett azok felhasználói látogatottságát és az
általunk becsült minôségét tüntettük fel. 

4. ábra  
Egyes rovatok minôségének és 

látogatottságának értéke
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3.2. A szimulációk erôforrás-szükségletei
A szimulációs program végrehajtása – egy P4, 1,4

GHz-es processzorral – letöltésenként (klikkelésenként)
mintegy 0,7-0,8 ms nagyságrendû idôt vesz igénybe. 

Ismerve a modell által generált felhasználói soroza-
tokban naponta letöltött dokumentumok átlagos szá-
mát, kiszámolható, hogy a 28 napos szimulációk során
alkalmazott 500-as felhasználói létszám mellett egyet-
len szimuláció körülbelül 30 másodpercet vesz igény-
be. Mivel egyetlen optimalizációs fázisban néhány száz
szimulációt végzünk a modellillesztéshez szükséges fu-
tási idô mintegy 130-140 perc. Ha több véletlenszerû-
en kiválasztott pontból is elindítjuk az optimalizációt in-
dítani, akkor ez 10-12 próbálkozás esetén már kitesz
egy teljes napot. A program futásának ez a viszonyla-
gos lassúsága ugyanakkor nem okoz jelentôs problé-
mát, hiszen a minôsítési feladat nem igényel valóside-
jû mûködést.

4. Összefoglalás

Cikkünkben áttekintettük a modell kialakítása során fel-
merült általános tervezési elveket és felvázoltuk a leg-
fontosabb döntési lehetôségeket. A felhasználói mo-
dellek vizsgálatára kidolgoztunk egy komplex rend-
szert, amely a modellben szereplô paramétereket illesz-
ti a valós adatokhoz, a hírportál weblogjához. A model-
lillesztés során többféle statisztika felhasználásával, a
felhasználói modell segítségével mesterségesen szi-
mulált weblogokat hasonlítunk össze az eredeti napló-
fájllal. Így megkaphatók a modellbe épített ismeretlen
paraméterek legvalószínûbb értékei, azaz a hírportálok
rovatainak minôsítése. 

A rendszert implementáltuk és egy jelentôs hazai
tartalomszolgáltató weblogján ellenôriztük.
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A London Logic Budapest Számítástechnikai és Keres-
kedelmi Kft. (LLP) már hét kelet- és közép-európai or-
szágban jelen van szolgáltatásaival. Az angol Manage-
ment Information System-t magyarul általában Vezetôi
Információs Rendszernek fordítják. Ez a rövidítés az LLP
Budapest esetében nem általánosságban az MIS rend-
szerekre utal, hanem arra a konkrét megoldásra, melyet
az LLP Csoport is képvisel, s melynek szintén ezt a ne-
vet adta a MIS AG, egy német vezetôi információs rend-
szereket és üzleti intelligencia megoldásokat fejlesztô
vállalat, melyben 2003 végén az LLP egyik fô partnere,
az angliai Systems Union jelentôs tulajdont is szerzett.

Az Online Analaitical Processing magyarul talán a
következôképpen fordítható: közvetlen elérésû analíti-
kus adatfeldolgozás. Az OLAP egy multidimenziós adat-
bázis, amelybôl a vállalati szükségeletek szerinti üzleti
döntések meghozatalához szükséges, különbözô mély-
ségû információk és összefüggések nyerhetôk ki.

Ma már egyre több vállalatnak van szüksége üzleti
intelligencia megoldások alkalmazására, hogy a piaci
kihívásokra minél gyorsabban tudjanak reagálni. A MIS
Alea üzleti intelligencia megoldás és vezetôi informáci-
ós rendszer a legújabb, amely több mint 900 mûködô
OLAP alkalmazást (vagyis közvetlen elérésû analitikus
adatfeldolgozásra képes adatbázist) vizsgált meg.

Az MIS Alea-t az üzleti döntéshozók igényeire tá-
maszkodva fejlesztették ki, amelynek használata nem
igényel különösebb IT ismereteket, viszont megkönynyí-

ti többek között a stratégiai vállalatvezetést, a költség-
tervezést, az anyavállalat és a leányvállalatok közti je-
lentéskészítést, vagy a hitel- és kockázatkezelést. A nagy-
vállalatok döntéshozói nap mint nap szembesülnek az-
zal a problémával, hogy döntéseiket csak számos, kü-
lönbözô forrásból származó információ birtokában hoz-
hatják meg. Ugyanilyen nehézséget jelent az operatív
szinten dolgozó kontrollerek és gazdasági elemzôk szá-
mára, hogy megfelelô információ birtokában készítsék el
jelentéseiket. Ezek ugyanis megmutatják, hogy a tervek
szerint alakulnak-e az eredmények, és kiváló alapot nyúj-
tanak a döntésekhez, így az eltérés korrigálható lehet.

Egy KPMG tanulmány szerint egy menedzsment ide-
jének 20-30%-át fordítja tervezési feladatok elvégzésére;
egy kb. 1 millió dollár forgalmú cég átlagosan 25 mun-
kanapot fordít cége tervezési és elemzési folyamataira.
Az éves költségvetés elkészítése mintegy 4-5 hónapot
vesz igénybe, az eredmények alakulása alapján viszont
a cég menedzsmentjének már csak 20%-a változtat a
költségvetési terveken. Felmérések bizonyítják, hogy
megfelelô eszközök nélkül a vezetôk vagy alulbecsülik
a költségvetést, vagy teljesíthetetlennek ítélik meg. 

Az MIS csökkenti a tervezésre fordított idôt, ezáltal
csökkenti a költségeket is. A nagyteljesítményû MIS Alea
elemzô eszköz segítséget jelent a vállalatok számára,
mivel megmutatja, hogy a tervek szerint alakulnak-e az
eredmények, és kiváló alapot nyújt azokhoz a döntések-
hez, melyekkel az eltérés korrigálható. Paul Brigitta
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HHHH íííí rrrreeee kkkk
A London Stock Exchange, a Z/Yen Limited és a Sun Microsystems bejelentette, hogy ágazati összefogással
helyre kívánják állítani a világ pénzpiacainak áttekinthetô és szabályozott mûködését. Az együttmûködés
célja a megbízások legjobb feltételek szerinti teljesítése: a piacfenntartó, folyamatos árjegyzésre vállalkozó
piaci szereplôk, valamint a brókerek/kereskedôk kötelesek ügyfeleik ügyleteit a feladáskor elérhetô legjobb
áron teljesíteni. A cégek véleménye szerint az ágazati kezdeményezés jelentôsen egyszerûsítené a legjobb fel-
tételek szerinti teljesítésre vonatkozó elôírás betartását, és segítené a törvényi szabályozás szerinti mûködést.

A vállalatok egy olyan korszerû rendszert fognak tesztelni, mely meghatározza, hogy az idôpont, a volumen,
a piaci feltételek és a kötések szokásos jellemzôit figyelembe véve elfogadható-e az ügyletek teljesítése. A
rendszerben minden nem elfogadható díjú ügylet átadható vizsgálatra a felügyeleti szerveknek. A projekt a
londoni tôzsde, az együttmûködésre önként jelentkezô vásárló és eladó cégeinek ügyleteire fog kiterjedni.

A vállalatok egyre szélesebb köre ismeri a grid computing technológiát és annak elônyeit, egy felmérés ered-
ményei azonban azt jelzik, hogy a legtöbb még nem tett lépéseket annak bevezetése érdekében. Az összesí-
tett grid index értékek hasonlóak az egyes régiókban: Észak-Amerika értéke 4.50, Európáé 4.39, míg a dél-
kelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térségé 4.37. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az egyes régiók vállala-
tainak jelentôs része vizsgálja, tanulmányozza és értékeli az új technológiát.

Általában elmondható, hogy a grid computing és annak elônyei pozitív visszhangra találnak (az indexek
értékei 5.61-4.89 közt vannak), azonban ez egyelôre nem eredményez megfelelô támogatottságot, nem kap-
csolódik hozzá sem elért, sem elvárt megtérülési ráta. A támogatottsági index jelenleg 2.45-ös, a megtérülé-
si pedig 1.89-es értéket mutat. Ez a trend jellemzi a hasonló jelentôségû új technológiák bevezetését is. 

Az európai vállalatok már elértek bizonyos sikereket a számítóhálós technológia bevezetése terén. Az eu-
rópai Oracle Grid Index hat hónap alatt 3.1-rôl 4.39-re emelkedett, ami jelentôs eredmény. A vizsgált európai
országok és az összesített európai index alapját képezô összes érték növekedô tendenciát mutatott.


