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Mi is az a szakértői rendszer?
 mesterséges intelligencián alapuló szoftver rendszer
 jól körülhatárolt, viszonylag szűk szakterület 
ismeretanyagára és humán szakértők tapasztalati tudására 
épül (adatok, tények, szabályok, összefüggések, általános 
és különleges esetek stb.)

 a felhasználó által szolgáltatott adatok alapján képes 
viszonylag bonyolult problémákat megoldani, döntéseket 
hozni, tanácsot adni, válaszolni a felhasználó kérdéseire

 magyarázatadásra képes (feltett kérdések oka, 
kikövetkeztetett eredmény)
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Hogy készül a szakértői rendszer?
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Szakterületi tudás
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Szabályalapú szakértői rendszer 
komponensei
Az eredeti CLIPS két modult tartalmazott:
 produkciós szabályleíró nyelv 
 procedurális nyelv

A szabályleíró nyelv 
fontosabb komponensei
 ténybázis 
 szabálybázis 
 következtetőgép



Szabályalapú szakértői rendszer 
komponensei

 Ténybázis (ténylista): a probléma kezdeti vagy aktuális 
állapotát reprezentálja. Adat, ami alapján 
következtethetünk.

 Szabálybázis (tudásbázis): szabályok halmaza, amely 
leírja, hogy hogyan juthatunk el a problémától a 
megoldásig. 
(A CLIPS csak előrefele következtetést támogat.)



Szabályalapú szakértői rendszer 
komponensei
 Következtetőgép: vezérli a végrehajtást. Illeszti a 
tényeket a szabályokhoz, hogy meghatározza mely 
szabályok alkalmazhatóak.

 Felismer‐végrehajt ciklusban dolgozik:
 llesztés (match): tények szabályok feltétel részéhez 
illesztése (konfliktus halmaz létrehozása)

 Választás (choose): mely szabályok alkalmazhatóak
(konfliktus feloldás)

 Végrehajtás (execute): a győztes szabályban leírt 
akciók végrehajtása 



Szabályalapú szakértői rendszer 
komponensei
Konfliktus feloldási stratégia 
 Frissesség

 Utoljára felkerült szabályok preferálása.
 Specifikusság

 Az a szabály, amely a legjobban illeszkedik az adott 
helyzetre preferált.
Hasznos, ha általános és kivételkezelő 

szabályokkal dolgozunk
 •Ciklusmentesség

 Ugyanazokra az adatokra csak egyszer hajtja végre a 
szabályokat.

 Megakadályozza a ciklusokat 



SZR fejlesztés követelményei
 A feladat jelentős részben igényel kognitív képességeket
 Legalább egy megfelelő szakértő hajlandórészt venni
 A résztvevőszakértők képesek definiálni a problémát
 A résztvevőszakértők képesek közös véleményt kialakítani a 

szakterületi tudásról
 A feladat nem túl bonyolult és jól megfogalmazott
 A feladat alapvetően állandó jellegű
 Konvencionális (algoritmikus) megoldások nem adnak kielégítő 

megoldást
 A környezet képes nem optimális, esetleg helytelen 

megoldásokat tolerálni.
 Adat (minta) és teszt információk rendelkezésre állnak
 A feladatot leírófogalmak száma nem haladja meg a pár százat



A SZR megközelítés helyességének 
igazolása
 A probléma megoldás magas megtérülésű
 A SZR megoldás megőrzi a szakértői tudást, nem veszik el 
értékes információ

 Számos helyen van szükség a szakértői tudásra
 A szakértelmet barátságtalan, vagy kockázatos 
környezetben kell‐e alkalmazni

 A rendszer szakértelme növeli a minőséget, teljesítményt
 A rendszer alkalmazható‐e oktatásra
 A SZR megoldás gyorsabban fejleszthető‐e mint a humán 
szakértői

 A SZR megbízhatóbb, pontosabb mint a humán szakértőé



CLIPS – egy SZR fejlesztői környezet

 CLIPS = C Language Integrated Production System
 Fejlesztették: NASA’s Johnson Space Center (80-as 

évek közepén)
 C nyelvet alkalmazták a megvalósításra, LISP 

szintaktikát követtek
 (C nyelv választása: hatékonyabb kód, LISP fordítóktól való függetlenség, más 

nyelveken írt modulokkal integrálás)

 Alap változat: produkciós szabály interpreter. 
 Objektum orientált kiterjesztés: COOL = CLIPS 

Object- Oriented Language



CLIPS környezet
Mi is ez valójában?
 Klasszikus szabályalapú szakértői rendszer
 CLIPS – szabályleíró nyelv
 CLIPS – kiegészítő komponensek
 Előrekövetkeztetés (CLIPS) vs. visszakövetkeztetés 
(pld. MY‐CIN)



CLIPS környezet
A CLIPS előnyei:
 Magas‐szintű interpreter
 Produkciós szabály interpreter
 Objektum orientált programozási nyelv
 LISP‐szerű procedurális nyelv
 Számos különbözo platformon fut: UNIX, Linux, 
 Windows, MacOS
 Egy public‐domain jól dokumentált szoftver



CLIPS következtetés
 A CLIPS egy előre‐következtető rendszer.

 Illeszti a szabály feltétel részét (LHS) a munkamemória 
tartalmához, és végrehajtja az akció részét (RHS) a 
kiválasztott szabálynak. 

 Kiinduló tények ‐> konklúziók.
 Hátrakövetkeztetésnél (híres példa MYCIN) a cél előre 
ismert és a cél felderítéséhez ennek előfeltételeit vizsgáljuk. 

Ha egy előfeltételnek további előfeltételei vannak, akkor ezt 
részcélnak tekintjük és ugyanúgy felderítjük, mint a célt, mindaddig, amíg 
nincsenek további részcélok.

 Sok esetben használható mindkettő, vagy a két módszer 
kombinációja



Néhány fontos Clips utasítás
• Tény hozzáadása a ténybázishoz:

(assert (first-fact asserted))

• Szabály definiálása:
(defrule first_rule 

(first-fact asserted)
=>

(assert (second-fact asserted)))



“Hello World” CLIPS-ben
(defrule start 
(initial-fact)

=>
(printout t “Hello, world!” crlf))



Tények
• A tények egyszeru kifejezések, amelyek

tartalmaznak egy relációnevet, és opcionálisan
további rekeszeket. Példa:
(person (name “John”))

• Gyakran használunk keret struktúrákat:
(deftemplate) konstrukció



Példák tényekre
CLIPS> (deftemplate course “electives” (slot number))

CLIPS> (assert (course (number

(course (number
<Fact-1> 

CLIPS> (facts)

comp674))
comp672)))

f-0(course 

f-1(course 

For a total

(number comp674)) 

(number comp672)) 

of 2 facts

CLIPS> (retract 1) CLIPS> (facts)

f-0 (course (number comp674)) For a total of 1 fact



Tények törlése
• Tényeket lehet törölni, visszavonni

(retract 
(retract

<fact-index>) 
2)

• Több tény törlése
(retract 1 2)



Template példa
• Több deklaráció egyszerre:

(deffacts 
(student 
(student

• Eredmény:

student-Ids
(name Tarzan)) 
(name Jane) (age 19)))

(student (name Tarzan) (age 18))
(student (name Jane) (age 19))



Szabályok (1)
• Feltételek (LHS) => Következmények (RHS)
• Szintaktika:
(defrule <rule-name> [<comment>]

[<declaration>] ; salience
<patterns>* ;LHS, premises, patterns,

;conditions, antecedent

=>
<actions>*) ;RHS, actions, consequent



Szabályok (2)
• Példa:

(defrule class-A-fire-emergency 
(emergency fire)

=>
(printout t “FIRE!!!” crlf))

• Egy szabálynak több premisszája lehet:

(defrule class-B-fire-emergency 
(emergency fire)
(fire-class B)

=>
(printout t “Use carbon dioxide 

crlf))
extinguisher”



Agenda
• Ha a LHS mintái illeszkednek az érvényes

tényekhez, akkor a szabály aktiválja a CLIPS és
felrakja az agendára.

• Szabályo sorrendje:
salience (prioritás).

• Ha az agenda üres a program leáll.
• Refraction: minden szabályt egyszer hajt végre a 

rendszer egy adott tényhalmazra => (refresh)



Prioritás kezelése  ‐ salience
• Alaphelyzetben az agenda egy stack..
• A legutoljára aktivált szabályt hajtja végra.
• Salience, prioritás változtat a sorrenden.
• Alapértelmezett érték: 0.



Konfliktus feloldási stratégia
• Frissesség

– Utoljára felkerült szabályok preferálása.
– CLIPS time-tag-ek

• Specifikusság
– Az a szabály, amely a legjobban illeszkedik az adott helyzetre preferált.
– Hasznos, ha általános és kivételkezelo szabályokkal dolgozunk

• Cilkusmentesség
– Ugyanazokra az adatokra csak egyszer hajtja végre a szabályokat.
– Megakadályozza a ciklusokat
– Használt szabályok újratöltése (refresh) )



Konfliktus feloldási stratégia
• Elsődleges a prioritás.
• 7 stratégia állítható:

– The depth strategy
– The breadth strategy
– The simplicity strategy
– The complexity strategy
– The LEX strategy
– The MEA strategy
– Szabadon további stratégia 

definiálható
• szintaktika: (set-strategy <strategy>)



Változók
• Változó neve ? Karakterrel kezdodik:
• Példa:
(course (number

• Változókat használunk
– Mintaillesztés
– I/O
– Tények mutatói

?cmp))



Példák változókra
• (defrule grandfather

(is-a-grandfather ?name)
=>

(assert (is-a-man ?name))
)

• (defrule
grandfather (is-
a-grandfather

=>

?name)

(assert (is-a-father ?name)) 
(assert (is-a-man ?name))
(printout t ?name “ is a grandfather” crlf)

)



Példák tények törlésére
(defrule change-grandfather-fact

?old-fact <- (is-a-grandfather

=>

?name)

(retract ?old-fact)
(assert (has-a-grandchild ?name)
(is-a-man ?name))

)



Dinamikus modell példa

Detection

Isolation

Recovery

Salience



Vezérlési struktúra példa (1)
(defrule detection-to-isolation

?phase <- (phase detection) (declare
(salience –10))

=>
(retract ?phase)
(assert (phase isolation)))

(defrule isolation-to-recovery
?phase <- (phase isolation) (declare
(salience –10))

=>
(retract ?phase)
(assert (phase recovery)))



Vezérlési struktúra példa(2)
(defrule recovery-to-detection

?phase <- (phase recovery) 

(declare (salience –10))

=>

(retract ?phase)

(assert (phase detection)))

(defrule find-fault-location-and-recovery 
(phase recovery)

(recovery-solution switch-device ?replacement
on)

=>
(printout t “Switch device” ?replacement

“on” crlf))



A vezérlési és probléma tudás elválasztása

Detection 
Rules

Recovery 
Rules

Isolation 
Rules

Expert Knowledge

Control 
Rules

Salience
Control Knowledge



Vezérlési struktúra példa(3)
• Az előző szabályok általánosabb formában
(deffacts control-information (phase detection)

(phase-after
(phase-after
(phase-after

detection isolation) 
isolation recovery) 
recovery detection))

(defrule change-phase (declare (salience
-10))
?phase <- (phase ?current-phase)
(phase-after ?current-phase ?next-phase)

=>
(retract ?phase)
(assert (phase ?next-phase)))



Vezérlési struktúra példa(4)
• Fázisok szekvenciájaként (ciklikusan)
(deffacts control-information
(phase detection)
(phase-sequence isolation recovery detection))

(defrule change-phase 
(declare (salience -10))

 ?current-phase <- (?phase ?current-phase) 
(phase-sequence ?next-phase $?other-phases)

 =>
 (retract ?current-phase)
 (assert (phase ?next-phase))
 (assert (phase-sequence $?other-phases ?next-phase)))



CLIPS demó



A megoldandó probléma

Az acélgyártásban használt ún. Linz‐Donawitz
konverter folyamat‐irányítását támogató
tanácsadó rendszer kifejlesztése
(Általános ‐ az ipari modellezésben rendszerint
felmerülő ‐ problémákat kell megoldani, 
általánosan használható keretrendszer születik.)
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Komplex ipari folyamat 
(LD‐konverteres acélgyártás) hibrid 
modelljének fejlesztése



A Linz‐Donawitz konverter
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Linz‐Donawitz konverter

Az acélgyártás fázisai

Hulladékvas berakás
Nyersvas betöltés
Fúvatás tiszta oxigénnel
Adalékanyagok berakása
Mintavétel
Csapolás (acél és salak)
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Linz‐Donawitz konverter
 Feladat

 a keverékösszeállításra vonatkozó tanácsok
 a fúvatási fázisra vonatkozó folyamatirányítási tanácsok

 A folyamat megbízható modelljére van szükség!!!
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Folyamat

(Hibrid
neurális)
modell




egyéb
paraméterek

Valós
hőmérséklet

jósolt
 hőmérséklet

+

-

oxigén



A modellezés lehetőségei
 Elméleti modell (a fizikai‐kémiai egyenletekre
alapoz)
 A bemeneti‐kimeneti viszonyokat leíró összefüggések
rendkívül bonyolultak

 Nincs elegendő ismeret a fizikai‐kémiai folyamatokról
 A folyamat paraméterei, adatai nemmérhetők (egyáltalán
vagy nem kellő pontossággal)

 Sokszor pontatlan, a gyakorlati tapasztalatokból leszűrt
ökölszabályokban megtestesülő tudást is kell használni

 A folyamat viselkedését leíró szakértői vagy fekete‐
doboz modell
 Neurális modell ‐ a folyamat mért adataira alapozzuk
 Szabályalapú rendszer (hagyományos vagy fuzzy) ‐ a 
gyártás során összegyűjtött tapasztalatokra alapozzuk

 Neurális‐szabályalapú hibrid rendszer
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VSzR tanácsadó rendszer
 LD konverteres acélgyártás oxigén előrejelzés 
(betétösszeállítás)

Matematikai (fizikai‐kémiai) modell 
létrehozásának nehézsége

 Rendelkezésre álló információ
 mérési adatok
 általános összefüggések (tapasztalati szabályok)
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A VSZR tanácsadó rendszer alapvető feladatai:
 Adatelőkészítés, ezen belül

 a modellezendő rendszerről mérési, megfigyelési adatok
fogadása

 a mérési, megfigyelési adatok előzetes analízise: az adatok
szűrése, minősítése

 szükség esetén az adatok korrekciója
Modellépítés és modell adaptáció

 a rendelkezésre álló adatok alapján tapasztalati modellek
építése

 a modellek értékelése
 a modell(ek)nek a gyártási folyamatban illetve a
környezeti feltételekben bekövetkező változásokhoz való
adaptálása
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A VSZR tanácsadó rendszer alapvető feladatai:

 Előrejelzés és minősítés
 a fúvatás során felhasználandó oxigén mennyiségének 
előrejelzése, a modell(ek) futtatása

 a javaslat minősítése
 speciális esetek jelzése (amikor megfelelő 
megbízhatóságú előrejelzés nem hozható)

 Utóelemzés, ismeretbővítés
 a gyártási folyamat utóelemzése a folyamat 
eredményének ismeretében

 az utóelemzési eredményből a gyártási folyamatra 
vonatkozó újabb információ kinyerése
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A VSZR tanácsadó rendszer
Üzemmódok:

 fejlesztési (off‐line) üzemmód

 on‐line üzemmód
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A VSzR tanácsadó rendszer

 Fejlesztési üzemmód
 az adatok vizsgálata

 a releváns adatok kiválasztása

 a megfelelő adatelőkészítési eljárások kialakítása

 a különböző modellek létrehozása

 a modellek előzetes tesztelése

 a modellek felhasználási módjának meghatározása

 a modellek, illetve a teljes rendszer időszakos adaptálása
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A VSzR tanácsadó rendszer

On‐line üzemmód
 Az on‐line üzemmód a VSZR rendszer folyamat 
melletti működését jelenti. Az on‐line üzemmód a 
folyamatos gyártás melletti tanácsadás eszköze

 On‐line üzemmódban a rendszer által felhasznált fő 
építőelemek 
 a szabálybázis és 
 a neurális folyamatmodellek
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A VSzR tanácsadó rendszer
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Szabályok 
alapján 
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becslést adó 
szakértő

Bemeneti adat-előkészítő szakértői rendszer
(adatszűrés, adatkorrekció, probléma dekompozíció)

Kimeneti döntéshozó szakértői rendszer

A szakértők kimeneteiből 
kombinált kimenet előállítása

Bemeneti adatok

Vezérlés

O2 javaslat
Nincs javaslat 

(indoklás)



A VSZR rendszer moduljai
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Adagtábla kezelő

Elemzések Elemzések 
felhasználói interfész

Szűrések Szűrések 
felhasználói interfész

Neurális modul Neurális modul 
felhasználói interfész

Szakértői 
modul

Szakértői modul 
felhasználói interfész

H
áttértár

Felhasználó
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Jogi Szakértői rendszerek
Motivációk
 Jogszabályok és szabályozások növekvő száma és 
bonyolultsága

 Globalizáció új bonyolultságot és igényeket hozott a 
szabályozás területén

 Dereguláció és a bürokratikus szabályok csökkentésére 
tett erőfeszítések önmagukban elégtelenek

 Növekvő társadalmi és szakmai igény adekvát 
támogatásra
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Cél: jogszabályok modellezése
 Jogi modellek normatív jogszabályokhoz
 Jogi minősítések & számítások (pl. adózás)
Magyarázatadás & indoklás fontosabb lehet, 
mint a válasz!
 logikai magyarázat
 indoklás: a jogi források megfelelő részei
 egyéb nem jogi források (pl. józan ész)
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Jogi modellezés problémái Jogok és kötelezettségek
 Dialóguson alapul

 jogi párbeszéd
 tények helyett érvek, bizonyíték

 Látszólag inkonzisztens
 ellentmondások feloldása

 Nem csak deduktív (inference vs. reasoning)
 modális: pl. szándékosság (intenció)
 esetjog
 józan ész

 Rengeteg függőség
 nehezen bontható modulokra



Oracle szabályalapú szakértői rendszere
• Oracle Policy Automation
• Oracle Policy Modeling
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A jogszabályok gyakori változása teszi szükségessé a 
szabályok automatizálását

Nehéz pontos és konzisztens döntést
hozni, ha célzott szabályokra van szükség 
a legjobb eredmény érdekében

Biztonsági, geopolitikai és pénzügyi
események okán gyakoriak a jogszabályi
változások. Fontos ezek pontos, akkurátus 
kivitelezése

Költséges IT-projektek és erőforrás-
igényes ügyfélszolgálatok helyett innovatív
megoldások: jobb eredmény kevesebből

Az információ-szabadság okán erősödő
állampolgári igény a jogszabályi
megfelelésre, annak betartására és 
betartatására

Egyre 
összetettebb 
szabályok

Sűrűsödő
jogszabályi
változások

Költségvetési 
nyomás és 
hatékonyság

Számonkér-
hetőség és
átláthatóság
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Mi az Oracle Policy Automation?

Egy szabályrendszer alapján összetett döntések és számítások
elvégzésére képes motor

A felhasználók anyanyelvükön alkotják a szabályokat az alábbi 
eszközök valamelyikének segítségével

 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft Visio

A szabályok mindennemű alkalmazáskódtól külön vannak 
tárolva

- Egyszerűbb tesztelés, karbantartás
- A szabályok megőrzik a forrásanyag formáját
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Mi a szabályzat?

Törvényhozás

Szabályzat

Értelmezés

 A szabályzat a 
következőképpen értelmezhető:

 Egy vállalat vagy közintézmény
jogszabályi 

kötelezettségének értelmezése

 Szabályok, melyeket a vállalat vagy
közintézmény a rá vonatkozó jogszabálynak 
megfelelően alkot, és amelyek mindennapi
működésének alapját jelentik
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Policy Automation: Küldetés & Történelem

20 éve a 
bizonyítottan vezető 
EPA-megoldás

Küldetésünk:
“A nagyvállalati 
szabályzat-
automatizáció 
optimalizálása” 
(EPA)

 Ügyfelelink közt a világ legnagyobb kormányhivatalait és a legnagyobb
1000 globális pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi vállalat némelyikét
tartjuk nyilván

 Az iparági elemzők konzisztensen piacvezetőként tartanak számon
 Ügyfelelink és forgalmunk jellemzően Észak-Amerikai, EMEA-beli, Dél-

kelet-Ázsiai és Ausztrál üzleteinkből adódnak
 Szabadalmazott technológiánk programozási nyelv helyett természetes

nyelven automatizálja a jogszabályt és/vagy szabályzatot, már számos
nyelven elérhető módon

 Arra jött létre, hogy segítse az iparágspecifikus tartalom gyors és 
testreszabott módon történő megalkotását, támogassa a szervezet 
különleges igényeit

 Szabványos, előre elkészített integráció a vezető alkalmazásgyártók
megoldásaival

 Kormányhivatalok az OPA-t használva több tízmillió állampolgárnak 
szolgáltatnak

 A legnagyobb kereskedelmi bankok többmillió ügyfelüknek nyújtanak
OPA-alapú szolgáltatást

 Globális biztosítótársaságok az OPA-t használják napi kárbejelentési
tranzakciók ezreinek támogatásához

 Összetett szabályrendszereken és jogszabályokon alapuló dinamikus
önkiszolgáló alkalmazások és nagy volumenű vállalati automatizációs
megoldások használják az OPA-t
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A társadalmi ROI és a Policy Automation
Alapvető működési mutatók

•A szabályzat gyorsabb 
implementációja
• A hibák súlyos politikai ára
• A választót nem érdekli a 

jogszabály bonyolultsága

• Automatikus döntéshozatal
• (önkiszolgáló)
• Olcsóbb személyzet és több eredmény
• Kevesebb hiba, kevesebb fellebbezés
• Drasztikusan csökkenő bevezetési 

költségek

• Nyílt, átlátható döntéshozatal
• A jogszabályváltozás jobb 

megértése
• A bürokrácia csökkenése

ÉrtékmutatókCél

Közberuházás
megtérülése

Társadalmi
megtérülés

Pénzügyi
megtérülés

Politikai 
megtérülés
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Üzleti felhasználók alkotják a szabályokat természetes nyelven, 
vagyis költség és kockázatmentes módon, nem kell az IT-ra 
hagyatkozniuk
Word, Excel vagy Visio segítségével menedzselve a szabályokat 
nincs szükség képzésre, és a változások is gyorsabban
kezelhetők
A szabály-izomorfizmus garantálja a bizalmat és a szabályok
könnyű átláthatóságát

• A beépített szimuláció és szcenárió-modellezés lehetővé teszi
a szabályok és az eredmények elemzését

• A részletes döntéselemzés auditálható módon dokumentálja, 
hogyan születnek a döntések, konklúziók

• Az automatizált, interaktív szabálytesztelés biztosítja, hogy a 
szabályok helyesen kerülnek bevezetésre és a várt eredményt
adják

• Teljesen SOA-kész, dobozos megoldás = alacsony költség és 
rugalmasság

• SIEBEL-lel, SAP-val integrált
• Nagy teljesítményű következtetési motor időalapú okfejtési

architektúrával

Mit ajánl a Policy Automation?
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Drámaian javuló bevezetési idő és
költség
Egyszerű, olcsó fejlesztés és 
karbantartás
Összetett döntések és határozatok 
esetén is pontos, konzisztens 
eredmények
Jelentős mértékben csökkenti az IT-
ra nehezedő terheket
„Mi lenne, ha?” szcenáriók 
segítségével elemezhető a 
jogszabályi változások ügyfélre, 
állampolgárra gyakorolt hatása
Komplett auditálhatósági képességek

Kulcsfontosságú előnyök

Szabálydokumentum

Modellezés
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A 7 egyedülálló megkülönböztető
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Szabály-izomorfizmus (bejegyzett szabadalom)

A jogszabály vagy
szabályzat

forrásdokumentuma

A végrehajtható dokumentum természetes 
nyelven, melyet az üzleti felhasználó is ért,

módosítani képesMásolás, beillesztés, kijelölés
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Dinamikus Interaktív Interjúk

A lehető 
legkeveseeb 

kérdést teszi fel a
leglogikusabb
sorrendben a

végleges 
határozat

meghozatalához

A kérdések 
automatikusan 
jönnek létre a

forrásdokumentum
alapján, nincs

szükség 
programozásra
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Határozati Jelentés

Automatikusan
megjelenő pozitív

és negatív
megállapítások a
határozati döntés
magyarázataként

Felhasználható az
értesítőlevél vagy

az audit
tartalmának
elkészítésekor

A természetes
nyelvi motor
testreszabha‐

tóságot,
névmáscserét stb. 

tesz lehetővé
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Időalapú Okfejtés (Szabadalmi bejegyzés alatt)

Hatékony változáskezelés:
Jogosultság, pl. változás az életkor alsó határában, mely egy adott dátummal
lép érvénybe
Díjszabás, pl. szociális juttatás mértékének negyedéves emelése
Ügyfél körülményei, pl. háztartásában élő gyermekek száma, családi állapota

Az Oracle Policy Modeling megközelítésmódjának előnyei az 
időalapú okfejtésben:

A kifizetés pontos számítása abban az esetben is, ha a hatálybalépés 
retrospektív
Accurate calculation of payments even when notification is retrospective 
Időalapú logika egyszerű, tömör kifejezése
Optimális teljesítmény anélkül, hogy az átláthatóságról és a döntési auditról le 
kellene mondani

Éves Az igénylő Gyermek Éves Fizetés- Új jogosultsági Éves Új
gyermek

díjszabás megháza- születése díjszabás emelés szabályok díjszabás születése
emelkedés
e

sodik emelkedése lépnek életbe emelkedése
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Üzleti felhasználó általi regressziós tesztelés
Világosan meghatározza és 
kommunikálja az összetett 
szabályrendszerben várható 

eredményeket

Biztosítja, hogy a
különböző szabályverziók 
esetén is csak az elvárt 

különbségek fordulnak elő

Többezer teszteset 
azonnali futtatására
alkalmas, ezeket riport 
formájában teszi közzé
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Szabályzat-vizualizáció
Gyorsan 

felfedezhetők a 
szekciók közti 
összefüggések, 
azok viszonya az 

igénylői 
adatokkal

Világosan 
meghatározza a
döntésekhez 
szükséges 

alapadatokat

Segít megtalálni 
az árva 

szekciókat, illetve 
azonosítani a fel 
nem használt
adatelemeket
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Egyedülálló teljesítmény
Szabadalmaztatott nagysebességű lineáris következtetési függvény

A BRE-szegmensben gyakran használt RETE-nél gyorsabb
Hatékonyabban használja ki a modern CPU-architektúra adta előnyöket
Helytakarékos (stateless-módban fut)
Kiválóan alkalmas mind a batch-, mind a tranzakcionális folyamatokra 

A benchmarking eredménye:
Több mint 1 millió feltétel-kiértékelés/másodperc
1 db dual CPU Sun Fire 280R
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Easily add new verbs as 
needed
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Többnyelvűség

A szabályok anyanyelvi definíciója 
Word-ben, Excel-ben

Természetes nyelvi kérdések 
integrációja bármilyen alkalmazás-

környezetben
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Automatikus Nyelvi Szintakszis-Elemzés
Angol, Francia, Német, Spanyol, Holland, Svéd, Dán, Olasz és Török nyelven érhető el



SZV technológia alapú megoldás példa
(EMERALD keretrendszer)

Forrásszöveg és modell kapcsolatok

Forrásdokumentum

Szabályok

Ontológia



Forrásszöveg és modell kapcsolatok

(Szabály: ingatlan ajándékozása illetékköteles)



A tudásbázis elemei
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Különböző reprezentációk
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XSL stylesheet‐ek
alkalmazása



Szabályzattár képernyőkép
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