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Kivonat A dokumentumkollekciókban történő eligazodás kapcsán hasznos segítséget képesek nyújtani a különféle intelligens adatvizualizációs
eljárások. Egy lehetőség, ha a dokumentumkollekció alkotóelemeire mint
irányítatlan, súlyozott gráf csúcsaira tekintünk, a köztük lévő kapcsolatok erősségeit pedig a dokumentumpárokat jellemző hasonlóságértékek
adják, majd az előzőek szerint deﬁniált gráfot jelenítjük meg valamilyen
gráfrajzoló eljárás segítségével.
Az eﬀéle megközelítések alkalmazása során azonban – különösen nagy
méretű adatbázisok esetében – gyakorlati nehézségekbe ütközhetünk.
Nagy számú csúccsal és éllel rendelkező gráfok esetében nehézkessé válhat
azok áttekinthetősége, valamint a csúcsok koordinátáinak meghatározásáért felelős optimalizációs számítások konvergenciája is lassú lehet.
Az általunk megvalósított alkalmazás – korábbi munkáinkra [1,2] is építkezve – dokumentumkollekciók vizualizációját hajtja végre azok kulcsszavaira támaszkodva. Előnye, hogy a vizualizációs szempontból nehézséget jelentő méretű korpuszok megjelenítését is lehetővé teszi azáltal,
hogy a dokumentumok hierarchikus klaszterekbe történő besorolásának
elvégzése után bizonyos csomópontokat összevonva ábrázol. A tematikus dokumentumegyüttesek aprólékos felépítésének megismerésére pedig
felhasználói interakció útján nyílik lehetőség.
A teljes dokumentumgráf megjelenítésével kapcsolatos nehézségek olyan
módon kerültek tehát áthidalásra, hogy az alkalmazás inicializálása során a dokumentumok kulcsszavaik alapján történő klaszterezéseként előálló főbb témák – melyek száma jellemzően jóval elmarad a dokumentumok számától – kirajzolása történik meg. A klaszterezés végrehajtása
egy különösen jól skálázódó algoritmus segítségével [3] történik, amivel akár százezres nagyságrendű dokumentumkollekciók klaszterezése is
megoldható az alkalmazás inicializálása során. A vizualizálandó korpusz
klasztereinek feldolgozását megkönnyítendő, a dokumentumklasztereket
összegző, azokat a többi klasztertől megkülönböztető kulcsszavak kiválasztása és megjelenítése történik meg információelméleti megfontolások
mentén.
Demóalkalmazásunk a Magyar Nemzeti Szövegtárban található újságcikkek vizualizációját hajtja végre. Amiatt ugyanakkor, hogy az alkalmazás
bemenetéül egy egyszerű – a megjelenítendő dokumentumok kulcsszavait tartalmazó – szöveges állomány szolgál, így adaptálása más jellegű
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szövegekre könnyen végrehajtható. Természetesen a bemeneti állomány a
kulcsszavak mellett tartalmazhat egyéb adatokat is (pl. dokumentumközi
hivatkozással kapcsolatos információkat), így ezek beépítése sem okozna
nehézséget a vizualizációs eljárásba.
Kulcsszavak: automatikus kulcsszókinyerés, dokumentumvizualizáció
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