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Precognox szöveges keresési megoldások 
 

A Precognox kereső megoldása egy intelligens, fejlett kereső rendszer, amely 

komponensei segítségével jól szolgálja nagy szervezetek szabad szöveges 

keresési igényeit. 

 

Kiemelten foglalkozik a személyazonosítás, névkeresés kérdésével, amely 

különösen a sokféle nemzetiségű személy személyes adatainak keresése során 

vet fel komoly kérdéseket és állítja nehezen megoldható problémák elé a 

fejlesztőket. A megoldás során használt komponenseket használja 

megoldásaiban az amerikai US Customs and Border Protection és az Airbnb is. 

Ennek a kérdésnek a problematikáját írja le alábbi cikkünk részletesen: 

https://www.precognox.hu/blog/szemelyazonositas-nevkereso-boston-maraton/  

 

A Precognox által szállított szöveganalitikai megoldások a következő 

szoftvertermékeket tartalmazhatják: 

TAS – Data Collector – internetes adattartalmak strukturált letöltése, elérhetővé 

tétele belső rendszerek számára. Erre lehet szükségünk, ha a szervezet 

információ forrásai között interneten elérhető tartalmak is vannak. 

 

TAS – Enterprise Search keresőmotor – jogosultság kezeléssel, és tömeges 

keresési lehetőséggel 

 

TAS – Search Log Analyzer – keresési logok elemzésére, mely segít feltárni azt, 

hogyan használják a felhasználók a keresőnket 

 

TAS – Thesaurus Manager – tezaurusz-építő modul, amely az adott 

szakterületen, felhasználási körben használt szavakkal segíti a jobb és 

eredményesebb keresést 

 

TAS – Tagger – automatikus tartalom címkéző, amely segíti megtalálni az 

egymáshoz témában kapcsolódó dokumentumokat, találatokat 

 

https://www.precognox.hu/blog/szemelyazonositas-nevkereso-boston-maraton/


2 
 

 

A Basis Technology (USA) hivatalos rendszerintegrátor partnereként és 

viszonteladójaként: 

Basis RNI Rosette Name Indexer (18 nyelv, köztük a magyar támogatásával) – Ezt 

a névindexelő, névkereső megoldást használja többek között a US Border 

Control, illetve az Airbnb is. 

 

Basis REX Rosette Entity Extractor – Egy skálázható megoldás entitások 

(emberek, szervezetek, helyek, dátumok, …) szövegben történő beazonosítására 

20+ nyelven. 

 

MEGJEGYZÉS: Lehetőség van arra is, hogy ezen termékek bármelyikét meglévő 

keresőrendszerekhez illesszük, nem előfeltétel a Precognox TAS Enterprise 

Search termék szállítása. 

 

 

Bevezetés folyamata 

 

A rendszerelemzőnk által az ügyfél szakértőinek aktív részvételével, a jelenlegi 

munkafolyamatok feltérképezésével végzett rendszertervezés után, a fenti 

szoftvertermékek testre szabásával egyedi, integrált megoldás kerül 

bevezetésre.  

 

A rendszertervezés személyes konzultációt igényel, lehetőség szerint a jelenleg 

használt szoftverek és adatok megismerésével. 

 

A megrendelő által elfogadott, végleges követelménylista és funkcionális 

specifikáció alapján történik meg a pontos rendszer architektúra tervezése, és a 

szoftver testre szabási feladatok meghatározása. 

 

A projekt megfelelő minőségének biztosításához szükséges a valódi adatokhoz 

hasonló tesztadatok rendelkezésre bocsátása a megrendelő által. 

 

A tesztadatok és a konfigurált szoftverkomponensek egy folyamatosan bővülő 

tesztkörnyezetben kerülnek kipróbálásra és tesztelésre cégünk QA csapata által. 

 

Az összes követelményt teljesítő komplex szoftverrendszer a megrendelő teszt 

infrastruktúráján kerül átadásra, melyet átvételi tesztelés követ.  
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Egy keresés bevezetési projekt várható ütemezése 

 

A választott keresési megoldás a megrendelés, és végleges specifikáció 

elfogadása után 2-10 hónappal kerülhet szállításra a megrendelő részére. 

 

Az általunk szállítható szoftvertermékek részletes műszaki leírását a mellékletek 

tartalmazzák. 

 

 

 

Mellékletek 
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Rosette Entity Extractor (REX)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

  

                                                
1 https://www.basistech.com/text-analytics/rosette/entity-extractor/ 
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Az eszköz célja 

Egy skálázható megoldás entitások (emberek, szervezetek, helyek, dátumok, …) 

szövegben történő beazonosítására 20+ nyelven. 

Elvárások 

- Strukturálatlan adatok feldolgozása 

- Az entitások nagy pontosságú beazonosítása 

- Többnyelvűség támogatása 

- A bemenet szabad szöveg lehet 

- Cloud és On Premise2 szoftver verzió is rendelkezésre áll 

- Saját fejlesztésű szoftverbe beépíthetőség 

Megvalósítás 

Az entitások kulcsszereplők a szövegekben, mint pl. szervezetek, emberek, helyek, 

termékek, dátumok, stb. A szöveg analízis és a gépi tanulás statisztikai modelljének a 

felhasználásával a Rosette feltérképezi az entitásokat, struktúrába rendezi és 

megtisztítva adja vissza azokat. 

Fontosabb jellemzők 

- 20 támogatott nyelv 

- 18 entitás típus 

- Intuitív cloud API3 

- Személyre szabható SDK4 

- Gyors és skálázható 

- Folyamatos stressz tesztelés5 és fejlesztés 

- Gyártói szoftvertámogatás (support) 

 

Az entitások feltérképezése (továbbiakban entity extraction) elengedhetetlen a szöveges 

tartalmak digitális elemzéséhez, mint pl. közösségi média statisztikák, pénzügyi 

kimutatások és hírszerzés. A Rosette lehetővé teszi 

- személyek azonosítását nemzetbiztonsági okokból és csalások felderítését 

- vásárlói visszajelzések feldolgozását termékfejlesztéshez 

- kutatások elemzését 

                                                
2 On Premise: helyben telepített 
3 API: Alkalmazás Programozási Interfész, az eszközzel való kommunikációt segíti. Cloud API: 
felhőben elérhető API, nem helyben telepített szofver elérése távoli rendszereknek. 
4 SDK: Software Development Kit, az eszköz saját fejlesztésű szoftverbe való integrálását segítő 

csomag 
5 Stressz teszt: A szoftver tesztelése szélsőséges körülmények között, pl. nagy mennyiségű bemenő 
adattal. 
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- feldolgozható adat kinyerését nyílt forrású hírszerzéshez 

- célzott keresés futtatását tartalomelőállításhoz és ajánlómotorokhoz 

 

A Rosette Entity Extractor lehetővé teszi az eszköz betanítását saját adatokon, így saját 

entitás vagy entitás csomag is létrehozható. Például orvosi adatokkal való betanítás 

után kinyerhetők a betegségek, gyógyszerek, gyógymódok, stb. 

 

A Rosette Entity Extractor egy erős hibrid megoldása a következő eljárásoknak. 

Statisztikai modell 

A statisztikai modell nagy mennyiségű tréning adatból képezett korpuszt használ arra, 

hogy megállapítsa bizonyos entitások gyakori előfordulását egy mondaton belül, akár 

különböző nyelveken. 

A Rosette Entity Extractor mögött egy külön data team foglalkozik a magas minőségű 

tréning adatok előállításával. Az adatok válogatását a taggelési6 folyamat követi, melyet 

minden esetben natív humán erőforrás végez. 

Mintaillesztés 

Sok entitás beazonosítható véges számú minták segítségével. Ilyenek pl. a dátumok és 

e-mail címek. Az entity extractor felhasználja az előre elkészített mintákat, így pl. egy 

dátum összes lehetséges előfordulását képes megtalálni. 

Nyilvántartók és entitás listák 

A Rosette Entity Extractor-ban felhasználhatók különböző elérhető nyilvántartások vagy 

listák elemei is a beazonosításhoz. Egy specifikusabb terület-re szánt entity extractor-

nak elengedhetetlen, hogy domain specifikus7 legyen. 

Technikai leírás 

Kezdeti erőforrás igény (On Premise) 

- x86_64 CPU legalább 4 maggal 

- Legalább 16GB RAM  

- 35GB lemez (a logok növekedésével ez nőhet) 

- 64-bit Linux, Windows, vagy macOS 

- 64-bit JDK 1.8 vagy frissebb 

                                                
6 Taggelés: A folyamat amikor az entitást egy humár erőforrás (annotátor) beazonosítja. Az 
annotátorok a szövegnek megfelelő natív emberek. 
7 Domain specifikus: az adott szakterületet jól ismerő 
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Elérhetőségi és platform támogatás 

A fejlesztéshez elérhető 

- Cloud API 

- On Premise API 

- Java SDK 

Integrálás 

Az entity extractor a következő szoftverekbe integrálható: 

- Elasticsearch8 

- RapidMiner9 

- Solr10 

- Precognox TAS platform 

Környezeti támogatás 

- cURL 

- Python 

- PHP 

- Java 

- R 

- Ruby 

- C# 

- Node.js 

Támogatott nyelvek 

- Magyar (2018. szeptembertől) 

- Arab 

- Egyszerűsített kínai 

- Tradicionális kínai 

- Holland 

- Angol 

- Francia 

- Német 

- Héber 

- Indonéz 

                                                
8 Elasticsearch: Elosztott RESTful keresőmotor, https://www.elastic.co/products/elasticsearch 
9 RapidMiner: Data Science szoftverplatform, https://rapidminer.com/ 
10 Solr: Nyílt forráskódú keresőplatform, http://lucene.apache.org/solr/ 
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- Olasz 

- Japán 

- Koreai 

- Maláj 

- Pastu 

- Perzsa 

- Portugál 

- Orosz 

- Spanyol 

- Urdu 

- Vietnámi 

Entitás Típusok 

- Személy (person) 

- Hely (location) 

- Organizáció (organization) 

- Termék (product) 

- Cím (title) 

- Nemzetiség (nationality) 

- Vallás (religion) 

- Pénz (money) 

- Bankkártya (credit card) 

- URL 

- Szám (number) 

- Azonosító (ID number) 

- Telefonszám (phone) 

- E-mail 

- Távolság (distance) 

- Dátum (date) 

- Idő (Time) 

- Koordináta (lat/long) 

 

Megjegyzés: Nem minden nyelv esetében van támogatva, minden entitás típus.  
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Rosette Name Indexer (RNI)11 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                                
11 https://www.basistech.com/text-analytics/rosette/name-indexer/ 
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Az eszköz célja 

Identitások és szervezetek nevének azonosítása meglévő adatbázisok, listák alapján, 

áthidalva nyelvi, nyelvtani és emberi hibákból adódó akadályokat. 

Elvárások 

- Nevek (személy, cég, helyszín) egyezésének számolása 

- Hasonlósági pontszám képzése a kiértékelés eredményeként 

- Az eredmények rangsorolása 

- Többnyelvűség támogatása 

- Nyelvtani és emberi hibák feloldása 

- Cloud és On Premise szoftver verzió is rendelkezésre áll 

- Saját fejlesztésű szoftverbe beépíthető 

Megvalósítás 

A nevek egyezésének beazonosítása kulcs fontosságú feladat a pénzügyi 

megfelelésekkel, a csalások elleni törekvésekkel, a hírszerzéssel, a bűnüldözéssel és a 

személyazonosság igazolásával kapcsolatos területeken. Az azonosítás problémákba 

ütközhet, ha az adatokban elírások, aliasok, becenevek, titulusok szerepelnek, esetleg 

mindez különböző nyelveken. 

 

A Rosette Name Indexer ezt a kihívást hivatott megoldani nyelvészeti és tudásbázis 

alapú megoldásokkal, melyek összehasonlítják és egyezést keresnek személyek, 

szervezetek és helyszínek neveiben. Az indexert számítógépes nyelvész szakértők építik. 

Fontosabb jellemzők 

- 18 támogatott nyelv 

- Személyek, szervezetek és helyek azonosítása 

- Növeli a keresési pontosságot 

- Az eredmények rangsorolása relevancia szerint hasonlósági pontszám alapján 

- Intuitív cloud API12 

- Személyre szabható SDK13 

- Gyors és skálázható 

- Folyamatos stressz tesztelés14 és fejlesztés 

- Gyártói szoftvertámogatás (support) 

                                                
12 API: Alkalmazás Programozási Interfész, az eszközzel való kommunikációt segíti. Cloud API: 
felhőben elérhető API, azaz nem helyben telepített. 
13 SDK: Software Development Kit, az eszköz fejlesztésbe való integrálását segítő csomag 
14 Stressz teszt: A szoftver tesztelése szélsőséges körülmények között, pl. nagy mennyiségű bemenő 
adattal. 
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Piacvezető indexelési modell 

A Rosette vegyíti a gépi tanulás módszereit a hagyományos név egyezést vizsgáló 

eljárásokkal, hogy kiszámolja az egyezés mértékét, a hasonlósági pontszámot. Ennek 

segítségével a Name Indexer képes maximalizálni a pontosságot és a fedést az 

alkalmazástól függően. 

 

A Rosette Name Indexer piacvezető eljárással a gépi tanulást hívja segítségül a nagy és 

komplex listák gyártása helyett. Így soha nem látott egyezésekre is fény derülhet, 

valamint az exponenciálisan növekvő listák sem jelentenek gondot. Például egy három 

elemű név (vezetéknév, középső név, keresztnév) 13 különböző nyelvtani variációval 

számolva (13x13x13) 2197 elemet jelent. A drága és kevésbé pontos listák helyett a 

Rosette minden elem belső szerkezetének a vizsgálatával ér el egy jóval kisebb 

lábnyomú eredményt, melyhez fejlett nyelvészeti algoritmusokat használ. 

 

A Name Indexer a háttérben élvonalbeli NLP15 technológiákat használ, mint pl. neurális 

hálók, hidden Markov modell és átírási szabályok. 

Technikai leírás 

Kezdeti erőforrás igény (On Premise) 

- x86_64 CPU legalább 4 maggal 

- Legalább 16GB RAM  

- 35GB lemez (a logok növekedésével ez nőhet) 

- 64-bit Linux, Windows, vagy macOS 

- 64-bit JDK 1.8 vagy frissebb 

Elérhetőségi és platform támogatás 

A fejlesztéshez elérhető 

- Cloud API 

- On Premise API16 

- Java SDK 

Integrálás 

Az name indexer a következő szoftverekbe integrálható: 

                                                
15 NLP: Natural Language Processing: Természetes nyelvek feldolgozása: A természetes nyelvek 

feldolgozása, megértése az ML fontos kutatási területe az ember-gép kommunikáció emberközelibbé 
tétele érdekében 
16 On Premise: helyben telepített 
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- Elasticsearch 

- RapidMiner 

- Solr 

- Precognox TAS platform 

Környezeti támogatás 

- cURL 

- Python 

- PHP 

- Java 

- R 

- Ruby 

- C# 

- Node.js 

Támogatott nyelvek 

- Magyar (2018 szeptemberétől!) 

- Arab 

- Egyszerűsített kínai 

- Tradicionális kínai 

- Angol 

- Francia 

- Német 

- Görög 

- Olasz 

- Japán 

- Koreai 

- Pastu 

- Perzsa 

- Portugál 

- Orosz 

- Spanyol 

- Thai 

- Urdu 
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Név párosítási eljárások 

 

Fonetikus hasonlóság 

 

Átírásból adódó helyesírási 

különbségek  

Becenevek 
 

Hiányzó szóköz vagy kötőjel 

 

Titulus és tisztség 
 

Csonka név összetevők 
 

Hiányzó név összetevők 
 

Sorrend 
 

Monogram 
 

Inkonzisztens névelválasztások 

adatbázisok között  

Ugyanaz a név különböző 

nyelven  

Szemantikailag hasonló nevek 

 

Szemantikailag hasonló nevek 

különböző nyelven 
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TAS – Data Collector 
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Általános információ 

 

A Data Collector szolgáltatás - a TAS szöveganalitikai platform részeként – képes az 

interneten található strukturálatlan adatokat (szöveges tartalmakat) letölteni oly 

módon, hogy a tartalmakat strukturált formába rendezni, ezáltal elérhetővé teszi más 

információs rendszerek számára, illetve alkalmassá a további feldolgozásra, elemzésre 

vagy vizualizálásra. 

A Data Collector által legyűjtött tartalmak azonnal hasznosíthatóak, vagy alapjául 

szolgálhatnak a TAS Platform további, egymásra épülő moduljaival megvalósítható 

szöveganalitikai munkafolyamatoknak. 

 

Az adatgyűjtési folyamat részletei 

- a megrendelő által megjelölt weboldalak (vagy azon belül található 

részegységek) adatai (szöveges tartalmai) a szolgáltatás által legyűjtésre 

kerülnek 

- a további lépéseket (adattisztítás, adatgazdagítás, validálás) szakembereink 

felügyelete mellett valósítja meg a rendszer 

- a folyamat végeredményeként olyan strukturált adatbázis jön létre, mely már 

alkalmas a további adatfeldolgozásra (elemzés, vizualizálás) vagy alapjául 

szolgálhat további szöveganalitikai megoldásoknak 

- a legyűjtött, megfelelő formátumú tartalmak biztosítása, átadása a 

megrendelő felé (akár egy authentikált, jelszóval védett csatornán keresztül) 

 

Jellemzők 

- a szolgáltatás képes egy webhelyről legyűjteni a látható adatokat, 

metaadatokat (címkéket, képleírást) vagy akár a lapszámozást. 

- az aloldalak, a dinamikus, trükkös lapozású, hierarchikus, diavetítéssel 

rendelkező vagy többnyelvű tartalmú, esetleg bejelentkezést igénylő oldalak 

sem okoznak problémát az adatlegyűjtés folyamán 

- rejtett adatok esetén egy screenshot-megoldást kínálunk (képernyőkép az 

adatok eredeti pontos megjelenítésével) 

- a robots.txt által – megjelölt tartalmakat tiszteletben tartjuk, így azok nem 

kerülnek letöltésre 

- számos különböző dokumentumból és képformátumból (PDF, táblázatkezelő, 

diagram vagy képfájlformátumok) lehetséges a szövegkinyerés 

- a kimeneti formátum: JSON kiterjesztés, de egyéb formátum is lehetséges 

(például MySQL adattábla, melynek elemzése, vizualizálása azonnal 

lehetséges a legismertebb business intelligence eszközökkel (részletek a 

technikai leírás menüpontban) 

- speciális (további szoftverfejlesztést igénylő) egyedi megoldás szállítása is 

lehetséges 

 

Mire használhatók a legyűjtött tartalmak? 

- Kutatásokhoz, fejlesztési projektekhez 

- Újabb tartalmak, publikációk megírásához 
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- Szolgáltató-, információnyújtó-, tematikus gyűjtőoldalak, blogok, közérdekű- 

és open data portálok adatokkal történő feltöltéséhez 

- Elemzések, statisztikák, vizualizációk létrehozásához 

- Vállalati folyamatok / működés biztosításához, adatmentésre (webhely, 

internetes adatbázis állapotának lementéséhez) 

- Konkurenciafigyeléshez 

- Sajtófigyeléshez 

- Kereshető adatbázisok létrehozásához 

- Mesterséges intelligencia megalkotásához, gépi tanuláshoz 

- Adatváltozások nyomon követéséhez 

 

A TAS Data Collector megjelenése 

A TAS Data Collector GUI lehetőséget nyújt a letöltési adatfolyam figyelemmel 

kísérésére. A kezelőfelület megjelenése a TAS Platform arculatához illeszkedik. 

 

 

 
Data Collector kezelőfelület 

 

A kezelőfelület az alábbiakról ad tájékoztatást: 

- források áttekintése: melyek vannak bekötve, honnan mennyi rekord érkezik, 

mennyi a valid és mennyi a hibás rekord  

- össz-rekordszám áttekintése, időbeni alakulásuk 

- gyűjtés állapota 

- mikor futott a gyűjtés 
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Technikai leírás (követelmények, integráció, felhasznált nyílt forráskódú 

szoftverek) 

 

Kezdeti erőforrásigény (On Premise – helyszíni telepítés esetén): 

x86_64 CPU legalább 4 mag 

legalább 16GB RAM  

35GB merevlemez (a tárolókapacitás bizonyos esetekben megnövekedhet) 

64-bit Linux, Windows, or macOS - 64-bit JDK 1.8 vagy felette  

 

Elérhetőség ás platform támogatás 

Fejlesztőknek 

 

Cloud API – On Premise API – Java SDK elérhető 

 

Integráció más szolgáltatásokkal 

TAS Platform 

Tableau 

RapidMiner 

PowerBI 

Google Data Studio 
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TAS - Enterprise Search 
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Általános információ 

 

A TAS Search egy olyan speciális és tág keretek között testre szabható vállalati 

keresőmegoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozás saját vagy külső adatforrásból 

származó (pl.: TAS Data Collector-ral az internetről letöltött) adataiban, 

dokumentumaiban történő keresést, illetve a találatok megjelenítését. A TAS Search egy 

Lucene (Elasticsearch) alapú keresőmotor, amely a TAS szöveganalitikai platformon 

belül, akár a TAS további szolgáltatásaival kiegészülve működik. 

Jellemzők 

- testre szabható keresőfelület szűrési lehetőségekkel, mely azonosítja és 

megjeleníti (kiemeli) a keresési eredményeket 

- nyelvi szempontból releváns válaszok (nem csak a karakteralapú egyezést, 

hanem a szöveg nyelvi jellemzőit is figyelembe veszi 

- segíti a keresést az iparági kifejezéseket tartalmazó szakszótár használatával 

(TAS Thesaurus Manager szolgáltatás igénybe vétele esetén), ezért a keresési 

kifejezés több formában is megtalálható (pl. bicikli - kerékpár) 

- számos utólagos találati szűrési lehetőség áll rendelkezésre, melyek vagy az 

eredményekben található minták (például a gyakori kifejezések), vagy az 

egyes tárolt információk (pl.: dátum, forrás, szerző stb.) alapján kerülnek 

kialakításra 

- a keresőmező igény esetén beépített kulcsszójavaslatot is tartalmazhat 

 

További jellemzők 

- iparági vezető megoldást kínálunk személyek (személynevek) 

beazonosítására: a kereső még akkor is képes releváns találatot 

megjeleníteni, amennyiben a kereső kifejezést (nevet) hibás helyesírással 

(elgépeléssel), álnevekkel, köznyelvben használatos becenevekkel, más nyelvi 

karakterrel (pl: cirill betűkkel) adtuk meg (a rendelkezésre álló nyelvek listája 

a Műszaki jellemzőkben található) 

- a Rosette Name Indexer segítségével a személyeken túl a helyszínek és 

szervezeti nevek beazonosítása is lehetséges 

- a kereső a szövegekben felismeri az entitásokat (személyek, helyek, 

szervezetek, termékek, címek, nemzetiségek, vallások, pénznemek, 

bankkártya adatok, URL-ek, számok, azonosítók (kötött formátumú, tanítható 

tulajdonsággal rendelkező generális entitás), E-mail-ek, földrajzi távolságok, 

időpontok, földrajzi koordináták) 

- Találat mentési lehetőség: kijelölhetünk és menthetünk egyesével találatokat 

vagy egyszerre az összeset csv/tsv/xml/json formátumban 

- keresési sablonok: lehetőség van a gyakori kereséseket sablonba menteni 

majd később betölteni így nem kell újra összeállítani a keresést 
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A keresési folyamat jellemzői 

 

A felhasználói felület használata során a felhasználó - egyszerű és összetett keresési 

funkciók között választhat. Az egyszerű keresés gyors kereséshez, míg a összetett 

keresés a kifinomultabb és részletesebb keresésekhez van optimalizálva. 

 

A keresésben használható operátorok 

- Logikai operátorok: dokumentumok metszetére, uniójára vagy bizonyos 

dokumentumok kizárása 

- Csoportosítási feltételek: al-lekérdezések létrehozása 

- Helyettesítő keresések: egy- vagy több karakteres keresések 

- Hasonlósági keresések: keresések, melyek olyan kifejezéseket fedeznek fel, 

amelyek hasonlóak egy meghatározott kifejezéshez, anélkül, hogy pontosan 

egyeznének 

- Közelségi keresések: a közelségi keresés olyan kifejezéseket keres, amelyek 

egy adott távolságon belül találhatók a szövegtestben 

- Tartománykeresés: a dátum, a numerikus vagy a karakterláncok tartományai 

megadhatók 

A fenti operátorok használatához külön kisegítő dokumentációt biztosítunk. 

 

A találati eredmények megjelenítése 

A felhasználó megtekintheti a keresés eredményének összes elérhető részletét. Például: 

- cím (dokumentum neve) 

- keresési eredmény forrása 

- keresési találat létrehozási dátuma 

- a találat módosítás dátuma 

- a dokumentum releváns részei a keresett kifejezéssel kiemelve 

- egy dokumentum részletesebb előnézete 

- vagy bármely más részlet, amely a keresett dokumentumban elérhető 

 

A TAS Search kezelőfelület 

A TAS Search kezelőfelülete a TAS Platform (TAS Cloud szolgáltatás) keretein belül vagy 

On Premise (lokálisan telepítve) hozható létre. A felület megjelenése a TAS Platform 

arculatához illeszkedik, de lehetőség van egyedi keresési kezelőfelület kialakítására is. A 

több felhasználó által egyidejűleg használható kezelőfelület - a keresési eredmények 

vizualizálása és a keresési felület további részei is - széles körben testre szabható. Az 

alkalmazott megoldás minden esetben az ügyfél igényeitől függ. 
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Készítettünk egy bemutató oldalt is, ahol megismerhető és kipróbálható a felhasználói 

felület. Itt lehetőség nyílik egyszerű és összetett keresések elvégzésére. A keresési 

kifejezések és találatok akár több nyelvűek is lehetnek az indexelt tartalom 

függvényében. Az alábbi képeken egy összetett keresést és egy találati megjelenítést 

mutatunk be. 

 

 
Összetett keresés a kezelőfelületen 

 

Találati megjelenítés szűrési lehetőségekkel 
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TAS Enterprise Bulk Search kezelőfelület 

Amennyiben tömeges keresési megoldásra van szükség, akkor erre is van megoldásunk, 

a Bulk Search, amely lehetővé teszi keresések tömeges futtatását. Ilyen esetben két 

adatbázis metszetét keressük.  

Az egyik adatbázis az indexelt adatainkat tartalmazza, ezt hasonlítjuk össze egy általunk 

összeállított második adathalmazzal. A jelenleg támogatott feltölthető formátumok: XLS, 

XLSX, UTF-8 kódolású XML, CSV, TSV. 

A második adatbázist egyszerűen feltölthetjük a felületre, ahol automatikusan lefut az 

összehasonlítás (keresés) – ezzel azt az eredményt érjük el, mintha minden rekordra 

külön keresést indítottunk volna. Ezen a felületen csak a találatok száma jelenik meg, de 

egyetlen kattintással átléphetünk az TAS Enterprise Search felületre, ahol a konkrét 

találatokat is megtekinthetjük. 

 

 

Enterprise Bulk Search kezelőfelülete 

Műszaki jellemzők 

- a nagy volumenű egyidejű keresések különböző hozzáférési szinteken is 

megvalósíthatók 

- integráció a Basis Technology iparág vezető Rosette Name Indexer 18 

nyelven (angol, német, francia, spanyol, portugál, orosz, magyar, görög, olasz, 

japán, pastu, perzsa, arab, kínai (hagyományos és egyszerűsített), urdu, thai, 

Koreai) 

- integráció Rosette Entity Extractorral az entitások azonosításához (nevek, 

dátum, telefonszámok) 

- a strukturált és strukturálatlan adatok automatikus indexelése 

- indexelési megoldások szabványos formátumokhoz: RTF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, CSV, TXT, HTML, XML, PDF, PS 

- speciális indexelési lehetőség további fájlformátumokhoz 



24 
 

- más adatfeldolgozó rendszerek elérhetősége API-n keresztül 

- dokumentumhozzáférési korlátozás LDAP-kompatibilis hozzáféréskezeléssel 

- az adatokhoz való hozzáférési jogok beállíthatóak: a felhasználók számára 

különböző szintű hozzáférési jogok rendelhetők 

 

Technikai leírás (követelmények, integráció, felhasznált nyílt forráskódú 

szoftverek) 

 

Kezdeti erőforrásigény (On Premise – helyszíni telepítés esetén): 

szerver 

Docker kompatibilis Linux 

16 GB RAM 

20 GB merevlemez kapacitás 

x86_64 CPU legalább 4 maggal 

 

Támogatott nyelvek 

Bármely nyelv 

 

Integráció más szolgáltatásokkal 

Bulk Search 

TAS Platform 

 

Elérhetőség 

TAS Cloud felhőszolgáltatás (authentikáció / engedélyezés) 

TAS On Premise – lokálisan telepített megoldás (authentikáció / engedélyezés) 

Önálló, lokálisan telepített megoldás (authentikáció nélkül) 
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TAS - Search Log Analyzer   
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Általános információ 

 

A TAS Search Log Analyzer kifejlesztésének alapgondolata egy olyan elemző eszköz 

létrehozása volt, amely a TAS Search vállalati keresőben megvalósult keresésekre 

(felhasználói naplóra és a keresési előzményekre) vonatkozó információkat tartalmazza. 

A Log Analyzer megmutatja a keresések folyamán használt kifejezéseket, gyakoriságukat 

és hatékonyságukat. 

 

Rendszerjellemzők 

- keresési naplók tárolása 

- keresési kifejezések és egyéb keresési események (pl. dátum, felhasználói 

azonosító) jellemzőinek tárolása 

- a megfelelő keresési eredmények szűrése és felsorolása konfigurálható 

sorrendben 

- kompatibilitás a TAS Search és a Thesaurus Manager szolgáltatásokkal a 

Precognox TAS Platformon belül 

- elérhetőség a népszerű böngészőkben, intranet / internet interfész  

- felhasználói hozzáférés korlátozás (hitelesítés / engedélyezés) 

- többnyelvűség támogatása (a böngésző nyelvi beállításai alapján 

automatikusan észlelhető) 

- elérhetőség más informatikai rendszerek számára API-n keresztül 

 

A felhasználói felület és jellemzői 

 

A Search Log Analyzer használatával elemezhetőek a TAS Search keresőfelületén indított 

keresések, ezáltal lehetővé téve a felhasználó számára a TAS Search vállalati kereső 

hatékonyabb kihasználását. A Search Log Analyzer a felhasználónak lehetőséget ad 

arra, hogy megvizsgálja a legnépszerűbb (leggyakoribb) kereséseket, vagy 

összehasonlítsa a top kereséseket egy adott időszakban, így nyújtva betekintést a 

keresési trendekbe. 

  

A felhasználóbarát felület számos lehetőséget kínál a felhasználónak: szűkítés dátum, 

keresések száma alapján, vagy például összehasonlítások megjelenítése. Az 

eredmények sorrendje megváltoztatható (paraméterezés szerinti rendezés). 

 

A kezelőfelület megmutatja, hogy mit és hogyan használnak a felhasználók a TAS Search 

keresőben. A kezelőfelület a következőket jeleníti meg: 

  

- keresési kifejezések: a keresett kifejezések listája 

- az adott időszakban megvalósult keresések száma: a kifejezések listája a 

keresések számának csökkenő sorrendjében 

- szűrési lehetőségek: szavak, kifejezések, keresések és találatok száma, 

felhasználók, indexek, trendek, dátumtartomány (időszak) alapján 
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Kezelőfelület fő oldala 

 

Magyarázatok 

 

- legnépszerűbb keresések: a kifejezések listája a keresések száma szerint 

csökkenő sorrendben (az elmúlt 30 napban). A lista megjeleníti a kifejezést és 

a keresések számát. 

- gyakori keresések eredmény nélkül: a 0 keresési eredményt tartalmazó 

kifejezések listája a keresések számának csökkenő sorrendjében (az elmúlt 30 

napban). A lista megjeleníti a kifejezést és a keresések számát. 

 
Keresések menüpont 
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- pozitív és negatív keresési trendek: a tendenciákban az összehasonlítás 

alapja az elmúlt 30 nap, és az azt megelőző 30 nap. Pozitív trendek esetén a 

kifejezések a változás százalékában csökkenő sorrendben vannak felsorolva. 

Negatív trendek esetén a kifejezések növekvő sorrendben szerepelnek a 

változás százalékában. A lista a keresési kifejezéseket és a változás százalékát 

mutatja. Az értékek nem mínusz / plusz jelként jelennek meg, hanem lefelé / 

felfelé nyilakkal és színekkel. A legnagyobb érték a legnagyobb pozitív érték, a 

legkisebb érték pedig a legnagyobb negatív érték. Ha a rendszernek még 

nincs 60 napos keresési előzménye, akkor az előzmény időszak két részre 

kerül felosztásra és összehasonlításra. Amennyiben a referencia-

dátumtartományban a keresések száma 0 volt, akkor a „Változás” oszlopban 

az „X számú új keresés” jelenik meg a %-os érték helyett (mivel a változás 

százaléka ebben az esetben nem számítható). 

 

 
Trendek menüpont 

 

- a top keresések összehasonlítása: a Top 5 keresés összehasonlítása a „Top 

keresések” mezőben. Statikus gráf, 30 napos adatokkal, egynapos 

felbontással. 
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Összehasonlítás menüpont 

 

Hogyan működik? 

 

A TAS Search Log Analyzer szolgáltatás a Precognox TAS Platform részét képezi és azon 

belül működik, szorosan kapcsolódva a TAS Search vállalati keresőhöz. A specifikáció és 

az árajánlat elkészítése mindig az ügyféligények figyelembevételével történik, ennek 

során figyelembe vesszük az alábbiakat: 

- feladat összetettsége 

- speciális követelmények, egyéni fejlesztési igények 

- határidő 

 

Technikai leírás (követelmények, integráció, felhasznált nyílt forráskódú 

szoftverek) 

 

Kezdeti erőforrásigény (On Premise – helyszíni telepítés esetén) 

x86_64 CPU legalább 4 mag 

legalább 16GB RAM  

35GB merevlemez kapacitás (növekedhet a felhasználás függvényében) 

64-bit Linux, Windows, or macOS - 64-bit JDK 1.8 vagy felette  

                                                

Elérhetőség és platform támogatás 

Fejlesztéshez 

Cloud API - On Premise API - Java SDK elérhető 

 

Integráció más termékekkel 

Precognox TAS Platform  

Tableau 

Rapid Miner 

Power BI  
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TAS - Thesaurus* Manager 

*Tezaurusz - szókapcsolati szótár 
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Általános információ 

 

A TAS Thesaurus Manager egy tezaurusz-építő modul, mely a TAS Search vállalati 

keresőmotor optimálisabb és szofisztikáltabb működését segíti elő.  

 

A Thesaurus Manager a keresőszavak közti fogalmi kapcsolatok definiálását és 

ellenőrzését teszi lehetővé, így megkönnyítve a releváns találatok elérését és ezáltal a 

TAS Search-ben történő hatékonyabb keresést. 

 

A kezelőfelületen a szópárok közötti kapcsolat definiálható az alábbiaknak megfelelően: 

- szinonima 

- helyes forma 

- elírás 

- szűkebb kifejezés 

- tágabb kifejezés 

- nincs kapcsolat 

 

A részletekért tekintse meg a Szópárok jellemzői és a Munkafolyamat menüpontokat. 

 

Jellemzők 

 

A tezaurusz-építő modul által a TAS Search felületén sokkal relevánsabb találatok 

megjelenítése válik lehetségessé, mivel a megadott szókapcsolatok mennyisége és 

minősége meghatározza a keresési folyamat kifinomultságát. 

Azzal, hogy a Thesaurus Manager-ben szókapcsolatok kerülnek kialakításra, a keresési 

folyamat jelentősen optimalizálható, mivel nem szükséges többszöri keresést indítani 

hasonló kifejezések esetén (pl.: USA->Amerikai Egyesült Államok->Egyesült Államok-). 

 

Szópárok jellemzői 

 

- mindenképp tartalmaznia kell egy alap kifejezést 

- tartalmazhat egy kapcsolódó kifejezést (kapcsolódó szó, második kulcsszó) 

- megadható a két kifejezés relációja (szinonima, nincs kapcsolat, szűkebb vagy 

tágabb kifejezés, helyes forma, elírás)  

- valamint megadható egy kategória, ami segít eldönteni az annotátoroknak és 

reviewereknek hogy milyen szakterületekhez kötődik a szópár 

- valid (éles) szókapcsolat létrehozásához meg kell adni a kapcsolódó kifejezést 

és a relációt is 

 

Munkafolyamat 

 

Bármely felhasználó felvehet egy új szópárt (megadva az alap kifejezést is) annotálásra, 

minimálisan ennyi információval már elmenthető a szópár. Már a szópár felvitelénél, 

vagy később, magánál az annotálásnál (ez igaz a további mezőkre is) felvehető a 
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kapcsolódó kifejezés. Ezt követően megadható a két kifejezés relációja, illetve egy 

kategória, hogy melyik szakterülethez tartozik az adott szópár, így olyan Reviewer-hez 

kerül a szó, aki az adott terület szakértője. Felvitel után a szópár annotálható (a ki nem 

töltött mezőket megadja az annotátor). Ezt egy reviewernek el kell fogadnia. Az 

elfogadott szópárokat a Deployer-ek élesítik. Ettől kezdve a TAS Search vállalati 

keresőben a következő keresés már a szópár figyelembevételével történik meg. 

 

A munkafolyamat szerepkörei 

 

Annotátor: alap szerepkör, az annotálásra felvett szópárokat kezelheti 

Reviewer: rendelkezik annotátor joggal is, ő már el is fogadhatja a korábbi 

annotálásokat 

Deployer: rendelkezik mind annotátor, mind reviewer szerepkörrel, telepítheti is a már 

elfogadott szópárokat éles felhasználásra (pl. keresésben) 

 

Expertise: a szerepköröktől függetlenül minden felhasználóhoz rendelhetünk egy 

szakterületet, amely megegyezik a szópárokhoz rendelhető kategóriákkal. Így 

biztosítható, hogy az adott kategóriában lévő szópár a megfelelő szakértelmű 

felhasználóhoz kerüljön. 
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Munkafolyamat ábra 

 

Jellemzők 

- Kompatibilitás a Precognox TAS Platformon üzemeltetett Search vállalati 

keresőszolgáltatással a Thesaurus Service szolgáltatáson keresztül. Bővebben 

lsd. Technikai leírás - Precognox TAS Search 

- Elterjedt böngészőkön, intranet/internet felületen történő elérhetőség 

- Felhasználói hozzáférés korlátozás (authentikáció/authorizáció) 

- Többnyelvű feliratok támogatása (böngésző nyelvbeállítása alapján 

automatikusan detektálva) 
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A felhasználó felület 

 

A Thesaurus Manager megjelenése megfelel a TAS Platform arculatának. A kezelőfelület 

(GUI) felhasználóbarát és használata könnyen elsajátítható. A felület testre szabható, 

lehetséges az elemek egyenkénti módosítása az ügyféligényeknek megfelelően. 

 

 
 

A felület elérhető a TAS Cloud-on keresztül vagy lehetséges a helyszíni telepítés (On 

Premise) is. 

 

Hogyan működik? 

 

A TAS Thesaurus Manager szolgáltatás a Precognox TAS platform részét képezi és azon 

belül működik. A specifikáció és az árajánlat elkészítése mindig az ügyféligények 

figyelembe vételével történik, ennek során figyelembe vesszük az alábbiakat: 

- feladat összetettsége 

- speciális követelmények, egyéni fejlesztési igények 

- határidő 

 

Technikai leírás (követelmények, integráció, felhasznált nyílt forráskódú 

szoftverek) 

 

Kezdeti erőforrásigény (On Premise – helyszíni telepítés esetén) 

x86_64 CPU legalább 4 mag 

legalább 16GB RAM  

35GB merevlemez kapacitás (növekedhet a felhasználás függvényében) 



35 
 

64-bit Linux, Windows, or macOS - 64-bit JDK 1.8 vagy felette  

                                                

Elérhetőség és platform támogatás 

Fejlesztéshez 

Cloud API - On Premise API - Java SDK elérhető 

 

Integráció más termékekkel: 

Precognox TAS Platform   
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TAS – Tagger 
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Általános információ 

 

A TAS Tagger kifejlesztésének alapötlete egy olyan szoftver létrehozása volt, amely 

képes kinyerni és meghatározni a kulcsfontosságú kifejezéseket és témákat (címkék) a 

szöveges tartalmakból. Ezen kifejezések és a megnevezett entitások (személynevek, 

helyek, szervezetek, dátumok, stb.) azonosítása számítógépes nyelvészeti és gépi 

tanulási módszerekkel és eszközökkel történik. Az alkalmazott módszerek és eszközök 

kombinációja az ügyfél igényeitől függ. 

 

A címkézendő szöveges tartalmak típusai különbözőek lehetnek: interneten megjelenő 

szövegek (cikkek és egyéb dokumentumok), tudományos tartalmak (esszék, 

disszertáció, közzétett kutatások), üzleti dokumentumok (szerződések, jegyzetek) vagy 

akár e-mailek. 

Jelenleg a címkézés magyar és angol nyelven érhető el, de természetesen más nyelvű 

szövegek címkézése is lehetséges. 

 

Jellemzők 

 

A nagyobb szöveges tartalmak (szövegtestek) címkézésével a megoldás javítja a 

dokumentumok (szöveges tartalmak) használatának hatékonyságát, mivel a címkézés 

által adatgazdagítás történik (a címkék metaadatok), ezáltal növekszik az adatminőség. 

Így például könnyebben kereshetővé tehetők a dokumentumok vagy akár az e-mailek. 

Ezen felül a TAS Tagger megoldása akár a szövegek automatikus (gépi tanulás alapú) 

osztályozásához is szolgáltathat adatokat. 

 

A Tagger szolgáltatás alkalmazása tehát hatékonyabb munkavégzést biztosít, így mind 

üzleti, mind szervezeti előnyt is jelent. A szolgáltatás költségei (folyamatos használat 

esetén havi díjas szolgáltatási formájában) pedig könnyen kalkulálhatóak. 

 

A címkézési folyamat 

- a címkézendő szöveges tartalmak (dokumentumok, szövegtestek)  

 meghatározása vagy a címkézésre kijelölt szöveges tartalmak legyűjtése a 

TAS Data Collector segítségével 

- címkék meghatározása 

- a kapott címkék pontosságának meghatározása 

 

Amennyiben a címkézendő tartalom nem áll rendelkezésre strukturált adatbázisként, 

akkor a megjelölt szöveges tartalmak legyűjtését a TAS Data Collector szolgáltatás is 

elvégezheti. Ezután a TAS Tagger elemzi a szövegtestet és automatikusan meghatározza 

a címkéket. A lehetséges (felhasználható) címkék listáját az ügyfél akár előre is 

meghatározhatja. Ilyen esetben egy szakmai-szakterületi címke-adatbázist építünk a 

felhasználóval együttműködve. Ez az adatbázis fogja tartalmazni az előre meghatározott 

címkéket és a gépi tanulási modell ezt az adatbázist használja a címkézési folyamat 
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során. A címke-adatbázis változása esetén a megállapított címkék is automatikusan 

megváltoznak.  

Ezt az újra tanítási metódust (címke-adatbázis változtatás) a felhasználó a TAS Tagger 

felhasználói felületén keresztül tudja megvalósítani, ahol a címkézési folyamat is 

nyomon követhető. 

A TAS Tagger kezelőfelületén lehetőség van arra is, hogy a címkék közötti relációt 

(tágabb és szűkebb kifejezések, alá- és mellérendelés) meg lehessen határozni. Például: 

a talált kifejezések, mint például az autó, a busz, a motorkerékpár, az autóbusz, a 

teherautó mind a „jármű” szóhoz kapcsolódnak. A Tagger egyúttal (a megadott 

kapcsolatok által) felismeri a szinonimákat, mint például a bicikli-kerékpár szópár. A TAS 

Tagger kezelőfelületén lehetséges a címkék közötti kapcsolatok felülvizsgálata – 

historizált vagy vizuális formában. 

A címke elfogadása után a szoftver tárolja azt. A rendszer egyúttal a szöveges tartalmat 

is tárolja. 

 

Minél több kapcsolat és reláció van meghatározva, annál pontosabb címkézési 

eredmények érhetők el. Ezért mindig fontos, hogy a címke-adatbázis precízen kerüljön 

kialakításra. 

 

 
A kifejezések közötti kapcsolatot bemutató gráf 

 

A TAS Tagger kezelőfelület megjelenése 

A TAS Tagger kezelőfelület a TAS Platform (TAS Cloud szolgáltatás) vagy On Premise 

(lokálisan telepített) keretein belül hozható létre. Megjelenése megfelel a TAS Platform 

arculatának. A kezelőfelület (GUI) felhasználóbarát és használata könnyen elsajátítható. 

A felület testre szabható, lehetséges az elemek egyenkénti módosítása az 

ügyféligényeknek megfelelően. 
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A TAS Tagger kezelőfelülete 

 

Szolgáltatások 

- Tagger kezelőfelület 

- a TAS Tagger által létrehozott címkék (automatikus vagy előre meghatározott 

címkék) 

- API a TAS Tagger szolgáltatás integrációjához 

- beállítható hozzáférési jogosultságok (admin, szerkesztő, csak olvasó) 

- kapcsolattartás és karbantartás 

- projekt nyomon követes 

 

Hogyan működik? 

 

A TAS Tagger szolgáltatás a Precognox TAS platform részét képezi és azon belül 

működik. A specifikáció és az árajánlat elkészítése során figyelembe vesszük az 

alábbiakat: 

- feladat összetettsége 

- speciális követelmények, egyéni fejlesztési igények 

- határidő 

 

A feladat komplexitásától függően többféle módszert alkalmazunk az ügyfél igényeinek 

legjobban megfelelő megoldás kialakítására. Ezek a módszerek: 

- entitásfelismerés (NER) 

- kulcskifejezés kinyerés 

- gépi tanulás az adatok annotálásával vagy a már megjelölt szövegtestek 

használatával 

- a fent említett módszerek kombinációja 
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Technikai leírás (követelmények, integráció, felhasznált nyílt forráskódú 

szoftverek) 

 

Kezdeti erőforrásigény (On Premise – helyszíni telepítés esetén) 

x86_64 CPU legalább 4 mag 

legalább 16GB RAM  

35GB merevlemez kapacitás (növekedhet a felhasználás függvényében) 

64-bit Linux, Windows, or macOS - 64-bit JDK 1.8 vagy felette  

                                                

Elérhetőség és platform támogatás 

 

Fejlesztéshez 

Cloud API - On Premise API - Java SDK elérhető 

 

Integráció más termékekkel: 

Precognox TAS platform  

 


