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1. Bevezetés

Az emberi agy és maga a tanulási képesség régóta foglalkoztatja a kutatókat. Biológiai
szenzorok és képalkotó technikák újabb és újabb lehet®ségeket kínálnak az agyi folyamatok
feltárására és modellezésére.

Azonban ezen technikák alkalmazása új kihívásokat rejt magában. Mint például a több
forrásból érkez® adatok osztályozása, ami els®sorban képalkotó technikában jelenik meg,
amikor különböz®ek az eszközök, valamint a mérési gyakorlatok a felvételek készítésénél
használnak. A források közötti különbségeknek jelent®s hatásuk van. Szigni�kánsan
csökkentik az osztályozás teljesítményét, amikor a cél az agyi funkciók és diszfunkciók
megkülönböztetése, valamint az egyes neuropszichiátriai rendellenességek diagnosztikája.
Egyetlen készülék használata viszont kevés mintát eredményez, így a hipotézisek felál-
lításánál hiányzik a statisztikai volumen.

Az els® megközelítésben a források közötti különbségek kiküszöbölésére spektrál mód-
szereken alapuló technikákat alkalmazok. Az els®dleges szempont itt az osztályozási pon-
tosság növelése.

A második tézisben modellezési célból egy speciális megkötést alkalmaztam, amiben
matematikai optimalizációra vezettem vissza a több forrású osztályozás problémáját.

Mindkét megközelítés azt a célt szolgálja, hogy csökkentse a források eltéréséb®l
származó osztályozási pontatlanságot. Ezzel lehet®vé téve a nagyobb mintahalmaz
használatát a hipotézisek felállításánál, így mélyebb ismereteket szerezhetünk a klinikai
állapotok és az egyes agyterületek kapcsolatáról.

A harmadik tézis célja egy biológiai visszacsatolásokon alapuló, önjutalmazó rend-
szer megalkotása, ami a tanulási folyamatot optimalizálja els®sorban oktatójátékokon
keresztül. Itt a mentális igénybevétel becsléséhez az els® két tézisben bemutatott algo-
ritmusokat használtam fel. Mindvégig az volt a célom, hogy megteremtsem az elméleti
alapokat a tanulási képesség méréséhez.

Az eredmények demonstrálásához, az osztályozó algoritmusokat szimulált és valós ada-
tokon teszteltem, míg a keretrendszer Android platformon valósult meg.

Mindezek alapján a következ® célokat t¶ztem ki:

• A több forrásból érkez® adatok osztályozásának javítása spektrál módszereken ala-
puló el®feldolgozó algoritmusokkal.

• A források közötti különbségek modellezése a�n transzformációval és optimal-
izáláson alapuló algoritmusok kidolgozása ezen transzformáció paramétereinek bec-
slésére.

• Egy önjutalmazó, biológiai visszacsatoláson alapuló egység megalkotása, ami az
el®bbi algoritmusokat használja a mentális igénybevétel állapotainak becslésére
egyszerre több szenzorból.

2. Módszertani összefoglaló

Kutatásom alapjául a szakirodalom számos területe szolgált. Az idegtudományban (mind
elméleti és rendszer síkon), kognitív pszichológiában és pedagógiában megismert fogal-
makat a mérnöki szemléletmódnak megfelel® formára alakítottam a tézisekhez, hogy ezek
a fogalmak mérhet®ek legyenek azzal a módszertannal, ami magában foglalja a jelfel-
dolgozást, képfeldolgozást, gépi tanulást, szabályozástechnikát és rendszerelméletet. A
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többforrású osztályozóhoz a f®komponens analízist, független komponens analízist és az
a�n-Invariáns Osztályozókat vizsgáltam meg. Ezek modellezése valószín¶ségszámítás,
matematikai optimalizáció felhasználásával történt.

El®ször, a források közötti különbségek kiküszöbölésére két spektrál módszeren alapuló
megközelítést mutatok be. Mindkét esetben azzal a feltételezéssel élek, hogy a háttérelos-
zlások valamely értelemben közel vannak egymáshoz. Az els® módszer a F®komponens
Analízis egy kiterjesztése, míg a második a Lineáris Diszkriminancia Analízis alkalmazása,
mint el®feldolgozó eljárás. A módszerek megalkotása közben szem el®tt tartottam, hogy
könnyen lehessen új forrásokat a már meglév®khöz illeszteni.

A második tézisben, megalkottam egy reprezentációt, ahol a�n transzformáció segít-
ségével modellezem a háttéreloszlások közötti eltérést. Ezzel együtt az a�n transzfor-
máció paramétereinek meghatározását optimalizációs feladatra vezettem vissza, ahol a
legjobb transzformációt keressük valamely értelemben (statisztikai jellemz®k távolsága,
osztályozás pontossága) a két forrás között.

Végül egy önjutalmazó, biológiai visszacsatoláson alapuló rendszert hoztam létre, ami
kiegészíti az el®bb leírtakat. A feladata ugyanúgy a kognitív diszfunciók analízise, illetve
azok fejlesztése, valamint a mentális igénybevételi szint meghatározása az els® két tézis-
ben leírt algoritmusok segítségével. Itt fontos szempont volt még a játék-gép interakció
általános modellezése és vizsgálata a tanulási képesség javításának szempontjából. Fel-
használókon végzett mérésekkel validáltam a módszereket, ezekhez méréseket dolgoztam
ki kognitív pszichológiai elvek alapján.

Kutatásom során szem el®tt tartottam a valós életben történ® alkalmazhatóságot.
Nem csupán MatLAB segítségével teszteltem az eredményeket, hanem a kutatással
párhuzamosan elkészült a keretrendszer els® prototípusa Android operációs rendszeren.

3. Új elméleti eredmények

Eredményeimet három tézisben foglaltam össze, melyeket a következ®kben mutatok be.

I. tézis: Többforrású adatok osztályozása spektrál mód-
szerekkel

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1][3][5][7].
Az els® tézisemben két különböz® spektrál módszereken alapuló algoritmust mutatok

be a több forrásból érkez® adatok osztályozására. Az els® megközelítésben f®komponens
analízist használok az adatok transzformálásához (altézis I.1.). A második algoritmusban
lineáris diszkrimancia analízist alkalmazva egy közös altérre vetítem az adatokat (altézis
I.2.). Mindkét eljárás azt feltételezi, hogy a mögöttes eloszlások közel vannak egymáshoz
valamilyen értelemben. Szimulált és valós adatokon is megmutatom, hogy az algoritmusok
javítják a több forrásból ered® osztályozási pontosságot.

Az egyes mérési pontok meg�gyeléseit véletlen vektorokként reprezentálom.

1. De�níció (Véletlen vektor). Az (X,Y) véletlen vektor legyen az osztályozandó halmaz
eloszlása:

(X,Y) = (X1,X2, . . . ,XP ,Y) (3.1)

ahol (X1,X2, . . . ,XP ) ∈ R, Y ∈ {0, 1} és P a valószín¶ségi változók száma.
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2. De�níció (Adatmátrix). Az (X,Y) adatmátrix a véletlen vektor meg�gyeléseit tartal-
mazó mátrixból (X) és a hozzájuk rendelt cimkékb®l képzett vektorból (Y) áll:

(X,Y) =


x11 x21 . . . xP1 y1
x12 x22 . . . xP2 y2
...

...
. . . . . .

...
x1n x2n . . . xPn yn

 (3.2)

ahol n a mintapontok száma.

3. De�níció (Forrás). A forrás felel meg a változók által kifeszített térnek, ami fMRI
tanulmányok esetében a készülékek által meghatározott tér.

4. De�níció (Adatmátrixok az els® és második forrásból). (X,Y) és (X̃, Ỹ) de�niálja a
véletlen meg�gyelésekb®l származó adatmátrixokat két különböz® forrás esetén.

Ebben a tézisben egy általános feltételezéssel élek, hogy a (X,Y) és (X̃, Ỹ) olyan
eloszlásokból származó minták, melyek valamely értelemben közel vannak egymáshoz.

Kétfajta osztályozási feladatot de�niálok. Az els® a keresztosztályozás, ahol az egyik
forrásból származó mintákon tanítjuk az osztályozót és a másikon teszteljük.

5. De�níció (Keresztosztályozás). A kereszt osztályozásra a következ® de�níció adható:
Építsünk egy osztályozót f : RP → {0, 1} felhasználva X forrásból a mintákat és a hozzájuk
tartozó címkéket Y.
A feladat, hogy ezzel az osztályozóval osztályozzuk a másik forrásból (X̃, Ỹ) származó
adatokat.

A második a vegyes osztályozás, ahol az egyik osztályozó teljesítményét úgy szeretnénk
javítani, hogy a másik forrásból is mintavételezünk a tanításhoz. El®ször X adatmátrixot
felbontjuk egy tanuló (Xtr) és egy teszt halmazra (Xtest). Az osztályozót vegyes adatokkal
tanítjuk az el®bb de�niált tanulóhalmazból (Xtr,Ytr) és a másik forrás mintáiból (X̃, Ỹ),
míg az osztályozót a fennmaradó adathalmazon teszteljük Xtest.

6. De�níció (Vegyes osztályozás). A vegyes osztályozásra a következ® de�níció adható:
Építsünk egy osztályozót f : RP → {0, 1} felhasználva Xtr, X̃ forrásokból nyert mintákat
és a hozzájuk tartozó cimkéket Ytr, Ỹ.
A feladat, hogy ezzel az osztályozóval osztályozzuk az els® forrásból el®re meghatározott
Xtest teszt halmazt.

I.1. altézis: F®komponensek Permutációján Alapuló Eljárás

Készítettem egy f®komponensek permutációján alapuló el®feldolgozó eljárást, ami f®kompo-
nens analízisen és a f®komponensek párosításán alapul, hogy csökkentse a források közötti
különbségeket, azzal a feltétellel, hogy a háttéreloszlások valamely értelemben közel van-
nak egymáshoz, a csoportok pedig lineárisan szeparálhatóak. Megmutattam mérési ered-
ményeken, hogy pontosabb osztályozást tesz lehet®vé, mint az összehasonlítási alapként
használt módszerek.

Az els® altézisben, az osztályozás pontosságát a f®komponens analízis (PCA) egy kiter-
jesztésével növelem.

Az algoritmus három f®lépésb®l áll, amiket keresztosztályozásnál a következ® ábra
foglal össze (Ábra 3).
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1. ábra. Kereszt-osztályozás a f®komponensek párosításával. Az els® lépésben
mindkét forráson elvégezzük a f®komponens analízist külön-külön. A következ® lépésben
meghatározzuk a f®komponensek számát, ami közös minden adathalmazra, és elvégez-
zük a dimenzió-redukciót. Ezután a f®komponenseket távolságok alapján összepárosítjuk,
majd elvégezzük a teszt adathalmaz fókomponenseinek permutálását a párosításnak
megfelel®en. Az így kapott új térre vetítjük rá a teszt adatokat, míg a tanulásnál használ-
takat az eredeti PCA által meghatározottra. Végül, az osztályozó tanítását a transzfor-
mált tanítóhalmazon (forrás 1), tesztelését a teszthalmazon (forrás 2) végezzük el.

7. De�níció (Átlag). Jelölje m az X átlagát:

m =
1

n

n∑
k=1

xi (3.3)

ahol n az adatpontok száma és xi = (x1i , x
2
i , . . . , x

P
i ) felel meg X i-edik sorának.

8. De�níció (Empirikus kovariancia mátrix). Jelölje C a P ×P -es X: empirikus kovari-
ancia mátrixát

C(i,j) =
1

n

n∑
k=1

xikx
j
k −

(
1

n

n∑
k=1

xik

)(
1

n

n∑
k=1

xjk

)
(3.4)

ahol n a valószín¶ségi változók száma.

Miel®tt bármilyen transzformációt végzünk az adatokon, normalizáljuk ®ket.

9. De�níció (Sajátvektor mátrix). Jelölje W a sajátvektorokat tartalmazó mátrixot
(f®komponensek, az i-edik vektor az empirikus kovariancia mátrix C sajátvektora) os-
zlopvektorokként a sajátértékek alapján rendezve λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λK:

W = (w1, w2, . . . , wK) (3.5)

ahol K a P jellemz®b®l kiválasztott sajátértékek száma (K ≤ P ). Minden forrásból azonos
K számú f®komponenst jelölünk ki.

A f®komponens analízis egy lineáris transzformáción keresztül a bemen® xi vektorokat
(ahol i = 1, 2, . . . , n és n a változók számát jelöli) egy új x′i vektorrá.

x′i = W>xi, (3.6)
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10. De�níció (Sajátvektorok távolsága). A wi, wj sajátvektorok távolságát a korreláció
alapján de�niáltam:

d(wi, wj) = 1− corr(wi, wj) = 1−
(wi − wi)(wj − wj)>√

(wi − wi)(wi − wi)>
√

(wj − wj)(wj − wj)>
(3.7)

ahol d(wi, wj) jelöli a wi és wj közötti távolságot, és wi a wi koordinátáinak átlaga.

11. De�níció (Távolság mátrix). Legyen W, W̃ a C, C̃ empirikus kovarianca mátrixok-
ból számított wi, w̃i sajátvektorokat tartalmazó matrixok, akkor az ezen mátrixok közötti
távolságot a következ®képpen de�niáljuk:

D(W,W̃) =


d(w1, w̃1) d(w1, w̃2) . . . d(w1, w̃K)

...
...

. . .
...

d(wi, w̃1) d(wi, w̃2) . . . d(wi, w̃K)
...

...
. . .

...
d(wK , w̃1) d(wK , w̃2) . . . d(wK , w̃K)

 (3.8)

ahol D(W,W̃) egy mátrix és az az elemei a páronkénti távolságok (d(wi, w̃j)).

Az ezt követ® lépésben, a két adatmátrixból származtatott sajátvektorokat
összepárosítjuk a távolságmátrix alapján a Magyar módszert használva.

12. De�níció (Két sajátvektorokból alkotott mátrix távolságának minimuma). Jelölje
D(W,W̃) a távolságot W és W̃ között. Keresünk egy π permutációt W̃ sajátvektorokat
tartalmazó mátrixban azzal a céllal, hogy minimalizáljuk a páronkénti távolságok összegét:

arg min
π

K∑
i=1

D(W,W̃)i,π(i) (3.9)

A harmadik lépésben, a teszt adatokat a permutált sajátvektorok által kifeszített térre
vetítjük.

13. De�níció (Permutált sajátvektor mátrix). Wπ jelöli azt a mátrixot, amire alkalmaz-
zuk a π permutációt:

Wπ = (wπ(1), wπ(2), . . . , wπ(K)) (3.10)

ahol K a kiválasztott sajátvektorok száma (K ≤ P ).

A keresztosztályozásnál, a kiterjesztett f®komponens analízist arra használjuk, hogy a
tanulóhalmazt (forrás 1) a transzformált W>X térre vetítsük, a teszt halmazt (forrás 2)
pedig az el®bbi permutációt alkalmazva, a W̃>

π X̃ térre.
A vegyes osztályozásnál is hasonló az algoritmus felépítése, de az osztályozót vegyes

mintákon tanítjuk, melyek W>X és W̃>
π X̃ mátrixokból származnak.

Mérési eredmények igazolják, hogy szigni�kánsan n®tt az osztályozás tel-

jesítménye és az algoritmus alkalmas a több forrásokból érkez® adatok osztá-

lyozására.

8



Algorithm 1 A kovariancia mátrix sajátvektorainak permutációján alapuló algoritmus

1: Bemenet: (X,Y) és (X̃, Ỹ) adatmátrixok a hozzájuk tartozó címkékkel
2: Végezzük el a f®komponens analízist X és X̃ mátrixokon külön-külön
3: Számítsuk ki W, W̃, sajátvektor mátrixokat az empirikus kovariancia mátrixokból

C, C̃
4: Írjuk fel a D(W,W̃) távolságmátrixot, ami tartalmazza a páronkénti távolságot a

sajátvektorok (f®komponensek) között
5: Alkalmazzuk a magyar módszert és minimalizáljuk a páronkénti távolságok összegét
6: Permutáljuk a f®komponenseket a teszt adatokon a párosítás alapján: W̃π

7: Tanítsuk az osztályozót W>X a vetített mátrixon
8: Teszteljük az osztályozót W̃>

π X̃ mátrixon

I.2. Altézis: Transzformáció Lineáris Diszkriminancia Analízissel

Kidolgoztam egy lineáris diszriminancia analízisen alapuló algoritmust, ahol a lineáris
diszriminancia analízis el®feldolgozza az adatokat és egy új altérre transzformálja ®ket,
feltéve, hogy a háttéreloszlások valamely értelemben közel vannak egymáshoz. Megmutat-
tam, hogy pontosabb osztályozást tesz lehet®vé, mint az összehasonlítási alapként használt
módszerek.

Az algoritmus f® lépései a következ® ábra szemlélteti (Ábra 3).

2. ábra.Keresztosztályozás Lineáris Diszkriminancia Analízissel. Az els® lépésben
az algoritmus lineáris diszkriminancia analízist használva egy új altérre vetíti külön-külön
a tanító (forrás 1) és teszt (forrás 2) adatokat. Meghatározásra kerülnek a vetítéshez
használt sajátvektorok. Végül, az új altérre vetített tanító adatmátrixon végzett tanításon
képzett osztályozót teszteljük az ugyanolyan módszerrel közös térbe transzformált teszt
adatokon.

Ahogy az el®z® altézisben, a cél itt is a különböz® forrásokból származó adatok egy
közös térre vetítése:

x′i = W>xi, (3.11)
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Az els® lépésben kiszámítjuk a P-dimenziójú csoportonkénti átlagvektorokat.

14. De�níció (Adat mátrix csoport). Legyen X0 és X1 mátrixok a X adatmátrix felbon-
tása a hozzájuk tartozó címkék Y (X0 mátrix X azon sorait tartalmazza, ahol a címke
egyenl® 0).

15. De�níció (Csoportonkénti átlagok). A m0, m1 csoportonként átlagoknak nevezzük:

m0 =
1

n0

n0∑
i=1

xi0 m1 =
1

n1

n1∑
i=1

xi1 (3.12)

ahol n0 jelöli a minták számát X0 mátrixban és n1 a minták számát X1 mátrixban.

Az LDA célja, hogy maximalizálja az osztályok közötti és minimalizálja az osztályon
belüli távolságot a vetített, új térben. Ehhez egy általános sajátérték problémát kell
megoldanunk a többváltozós szórásokra Sw, Sb, ahol Sw az osztályon belüli szórásmátrix,
Sb az osztályok közötti szórás mátrix. Két osztály esetén, ennek eredményeképpen egy
sajátérték-sajátvektor párt kapunk, ami azt az irányt adja meg, ahol az adatok legjobban
szeparálhatóak. A további sajátvektort úgy nyerhetjük, ha a legnagyobb sajátvektornak
képezzük az ortogonális komplementerét, és erre vetítjük rá az adatokat.

Ezután alkalmazzuk a lineáris leképezést az adatmátrix minden sorára:

X′ = W>X (3.13)

X̃′ = W̃>X̃ (3.14)

A keresztosztályozásnál az osztályozót a W>X mátrixon tanítjuk az els® forrásból,
míg W̃>X̃ mátrixon teszteljük a második forrásból.

Algorithm 2 Keresztosztályozás Lineáris Diszkriminancia Analízissel

Bemenet: (X,Y) és (X̃, Ỹ) adatmátrixok a hozzájuk tartozó címkékkel
Számítsuk ki a m0, m1 csoport átlagokat X mátrixhoz
Számítsuk ki a m̃0, m̃1 csoport átlagokat X̃ mátrixhoz
Számítsuk ki Sb az osztályok közötti és Sw az osztályon belüli szórásmátrixokat X
adatmátrixon
Számítsuk ki S̃w az osztályok közötti és S̃b az osztályon belüli szórásmátrixokat X̃
adatmátrixon
Határozzuk meg a sajátvektor mátrixot W
Határozzuk meg a sajátvektor mátrixot W̃
Tanítsuk az osztályozót W>X vetített mátrixon
Teszteljük az osztályozót W̃>X̃ vetített mátrixon

A vegyes osztályozás is ugyanúgy lineáris diszkriminancia analízis alkalmazásával
történik, csak a tanító és a steszt halmaz különbözik a keresztosztályozástól.

Mérési eredmények igazolják, hogy szigni�kánsan n®tt az osztályozás tel-

jesítménye és az algoritmus alkalmas a több forrásokból érkez® adatok osztá-

lyozására.

10



II. tézis: Több forrásból érkez® adatok osztályozása op-
timalizáción alapuló eljárásokkal

A tézishez kapcsolódó publikációk:[4][5][7][10].
A második tézisemben matematikai optimalizáción alapuló technikákat alkalmazok a

több forrásból érkez® adatok osztályozására, ahol a források közötti különbségeket egy
a�n transzformációval modellezem a (X,Y) és (X̃, Ỹ) között.

Megmutattam és bebizonyítottam, hogy ha a források közötti különbség modellezhet®
a�n transzformációval, akkor annak paraméterei számíthatóak az empirikus kovarian-
cia vektorból, az empirikus kovariancia mátrixból és az átlagból. Továbbá algoritmust
adtam arra, hogy hasonlóan a momentumokból is becsülhet®ek az a�n transzformáció
paraméterei (altézis II.1.). Ezután, egy olyan algoritmust adtam, ami az osztályozási tel-
jesítmény maximalizálásán alapul, és így keresi ezen paramétereket (altézis II. 2). Ezt
kiegészítettem egy olyan megközelítéssel, ami a források közötti különbségeket hierar-
chikus osztályozóval csökkenti.

16. De�níció (A�n transzformáció). De�niáljuk az a�n transzformációt:

X = AX̃ + b (3.15)

ahol A a lineáris leképezés mátrixa, b pedig az eltolás vektora. Az adatmátrix minden
sorát szorozzuk a lineáris leképezéssel, és minden sorához hozzáadjuk az eltolás vektort.

Az egyszer¶bb jelölés miatt, az a�n transzformációt homogén koordináta-rendszerben
jellemezzük, ez azt jelenti, hogy a lineáris transzformáció mátrix és az eltolás vektor helyett
egyetlen (P + 1) dimenziós mátrix T reprezentálja a transzformációt.

17. De�níció (A�n transzformáció mátrixa homogén koordináta-rendszerben T). Jelölje
T az a�n transzformáció mátrixát

T =

[
A b

0 . . . 0 1

]
(3.16)

ahol T egy (P + 1)× (P + 1) dimenziós mátrix.

Ebben a tézisben tehát a források közötti különbséget egy a�n transzformációval
modellezzük a háttéreloszlások között:

(X,Y) ∼ (AX̃ + b, Ỹ) (3.17)

Altézis II.1.: A statisztikai jellemz®k vetítése

Megmutattam, hogy a statisztikai jellemz®ket használva az a�n transzformáció
paraméterei megfejthet®ek. Bebizonyítottam, hogy ha a források közötti eltérés a�n tran-
szformációval jellemezhet®, akkor a lineáris transzformáció mátrixa és az eltolás vekto-
ra becsülhet® az adatforrások átlagaiból, a kovariancia mátrixokból és a kovariancia vek-
torokból. Módszert adtam a lineáris transzformáció mátrixa és az eltolás vektora becslésére
az adatforrások momentumaiból.
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3. ábra. Keresztosztályozás a statisztikai jellemz®k vetítésével. Az els® lépés-
ben, az algoritmus kiszámítja az átlagot, az empirikus kovariancia mátrixot, az empirikus
kovariancia vektort mindkét forrásra. A következ® lépésben, a lineáris transzformá-
ció mátrixát egy négyzetes minimalizálási problémán keresztül keressük, a kovariancia
mátrixokra vonatkozó feltétel mellett. Végül, az eltolás vektort az átlagok különbségéb®l
és a lineáris transzformáció mátrixából származtatható.

18. De�níció (A címkék Y átlaga). Jelölje mY a címkék Y átlagát:

mY =
1

n

n∑
i=1

yi (3.18)

ahol n a változók száma.

19. De�níció (Empirikus kovariancia vektor). Jelölje c az empirikus kovariancia vektort,
ami X adatmátrixból és Y címkevektorból számítható:

c =
1

n

n∑
k=1

(
xk −m

)(
yk −mY

)
(3.19)

ahol n a változók száma.

A bemutatott algoritmus a következ® statisztikai jellemz®kkel dolgozik: empirikus
kovariancia mátrix, empirikus kovariancia vektor és az átlag. Három f® lépését a 3 ábra
foglalja össze.

A lineáris transzformáció mátrixa A becsülhet® egy négyzetes minimalizálási prob-
lémán keresztül az empirikus kovariancia mátrixokra vonatkozó kvadratikus feltétellel:

min
A
‖Ac̃− c‖

s.t. C = AC̃A>
(3.20)

Míg az eltolás vektorát az átlagok közötti különbségb®l származtathatjuk:

b = m̃−Am (3.21)

Hasonló algoritmus készíthet® a vegyes osztályozás megoldására.
Az a�n transzformáció pontos meghatározásához a szükséges ismert pontok száma a

dimenzió függvénye.
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Algorithm 3 Keresztosztályozás az átlagokból, empirikus kovariancia mátrixokból és
empirikus kovariancia vektorokból

1: Bemenet: (X,Y) és (X̃, Ỹ) adatmátrixok a hozzájuk tartozó címkékkel
2: Számoljuk ki az átlagot (m, m̃), empirikus kovariancia mátrixot (C, C̃) és az empirikus

kovariancia vektort (c, c̃)
3: Becsüljük A lineáris transzformáció mátrixot minimalizálva min

A
‖Ac̃ − c‖ azzal a

feltétellel, hogy C = AC̃A>

4: Számoljuk ki az eltolás vektorát b = m̃−Am
5: Tanítsuk az osztályozót X adatmátrixon
6: Teszteljük az osztályozót F{C̃} = AX̃ + b adatmátrixon

20. De�níció (Szabadságfok). Jelölje df az a�n transzformáció szabadságfokát

df = P 2 + P (3.22)

amennyiben P X dimenziója.

A második módszerben a k-adik momentumokat választottam ezen pontokat
de�niálására, valamint az a�n transzformáció paramétereinek becslésére.

21. De�níció (k-adik momentum).

mk =
(xk1 + xk2 + · · ·+ xkn)

n
(3.23)

ahol n a változók száma, és xi vektor kitev®re emelése a kooridnátánkét való hatványozást
jelenti.

22. De�níció (X k-adik momentum mátrixa).

Mk(X) = [m1m2 . . .mk] (3.24)

ahol mk a k-dik momentum vektora X mátrixnak.

Ez a megközelítés a következ®képpen alkalmazható a keresztosztályozási feladat
megoldására (hasonló elven lehet ezt átültetni a vegyes osztályozási feladatra):

Algorithm 4 Keresztosztályozás a momentumok vetítésével

1: Bemenet: (X,Y) és (X̃, Ỹ) adatmátrixok a hozzájuk tartozó címkékkek
2: Számoljuk ki a momentum mátrixotMk(X), ami aX adatmátrix a k-adik momentum

vektorokat tartalmazza (k legyen közel P + 1-hez)
3: Oldjuk meg a négyzetes minimum keresést min

T
‖(Mk(TX̃), 1)− (Mk(X), 1)‖

4: Tanítsuk az osztályozót a X adatmátrixon
5: Teszteljük az osztályozót TX̃ mátrixon
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Altézis II.2.: Az osztályozási teljesítmény optimalizációja

Egy olyan algoritmust adtam, amivel az osztályozási performancia optimalizálásán
keresztül becsülhet® a lineáris transzformáció mátrix és transzlációs vektor. Ezt kiegészítet-
tem egy olyan eljárással, ahol hierarchiába szervezett osztályozó helyettesíti az optimalizá-
ciós lépést.

23. De�níció (Az osztályozási pontosság várható értéke). Jelölje π az osztályozási pon-
tosság várható értékét X különböz® mintáin, többszöri ismétlés után σ(X) osztályozót
használva.

π
(
σ(X)

)
= E

{
ac
(
σ(X)

)}
(3.25)

ahol ac
(
X
)
az egyszeri pontosságot jelzi egyetlen mintahalmazon.

Az keresztosztályozási pontosság alapján becsüljük az a�n transzformáció paramétere-
it úgy, hogy az osztályozót (X, Y) adatforráson tanítjük és TX̃X̃ forráson teszteljük:

max
T

X̃
,σ
E
{
ac
(
σX
(
TX̃X̃

))}
(3.26)

Mérési eredmények igazolják, hogy szigni�kánsan n®tt az osztályozás tel-

jesítménye és az algoritmus alkalmas a több forrásokból érkez® adatok osztá-

lyozására.

24. De�níció (Vetítés osztályozóval). Jelölje ξ(X) azt a projekciót, ami az adatokat
az osztályozó tanítása közben kapott jellemz® térre vetíti. Ez a projekció er®sen függ az
osztályozási algoritmustól.

Helyettesítjük σX az osztályozási algoritmus függvényét az el®bb de�niált ξ(X) vetítés-
sel.

A vetített tér a természetes kimenete az osztályozási algoritmusnak. SVM esetén az
adat az SVM által meghatározott hipersíkra vetül, ahol minden pont megfelel a hipersíktól
való távolságnak. A következ® lépésben pedig a második, magasabb szint¶ osztályozónak
a bemenete ezek a távolság minden egyes forrásból.

Az X adatmátrixot az els® forrásról az osztályozó algoritmussal a közös jellemz®
térbe vetítjük ξ(X), hasonlóan a második forrásból érkez® adatmátrixot X̃ a ξ̃(X̃) térbe.
Ezután egy második osztályozót tanítunk a ξ(X) els® forrásból transzformált adatokon
és teszteljük a ξ̃(X̃) mátrixon:

max
σ,ξ,ξ̃

σξ(X)

(
ξ̃(X̃)

)
(3.27)

Mérési eredmények igazolják, hogy szigni�kánsan n®tt az osztályozás tel-

jesítménye és az algoritmus alkalmas a több forrásokból érkez® adatok osztá-

lyozására.

III. tézis: Ember-játék interakció, �ziológiai és pszicholó-
giai markerek a tanulás mérésére és modellezésére

Az ehhez a tézishez kapcsolódó publikációk: [2][3][7][8][9][10][11].
Harmadik tézisemben is a kognitív diszfunkciók vizsgálatára helyezem a hangsúlyt,

ahol felhasználom az el®bb bemutatott algoritmusokat. Azonban itt a biomarkereket
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4. ábra. Meger®sítéses tanuláson alapuló architektúra a játék-ember interakció

modellezésére. A keretrendszer szabályozza a nehézségi szintet a játékban a mentális
állapot és a felhasználó eredményének függvényében.

�ziológiai szenzorokból származtatom. Bemutatok egy önjutalmazó, biológiai visszac-
satolásokon alapuló keretrendszert, ami képes mérni és modellezni a tanulási folyam-
atot játék-környezetben. Ezt kiegészítem egy hibrid-modellel az ember-játék interak-
ció reprezentálására, ami kognitív pszichológiai kutatásokon és felhasználókon végzett
méréseken alapul. Ennek a célja a tanulás vizsgálata f®leg oktatójátékokban. Végül, egy
szoftvercsomagot mutatok be Android operációs rendszeren, mint az eredmények gyakor-
lati alkalamzása.

El®ször, a dinamikus nehézségi szint állítását egy általános architektúrával mod-
ellezem, ami meger®sítéses tanuláson alapszik (altézis III.1.). Felhasználókon végzett
mérésekkel validáltam a nehézségi szint állítását. Az ember-játék interakciót egy hib-
rid modellel reprezentáltam (altézis III.2.). Itt felhasználtam a �ziológiai szenzorokat a
mentális állapot becslésére. Végül, markereket de�niáltam a tanulás követésére, amiket
elismert kognitív pszichológiai tesztekkel határoztam meg és felhasználókon végzett mérés-
sel validáltam (altézis III.3.).

III.1. altézis: Játék-gép interakció: meger®sítéses tanuláson alapuló modell

Terveztem egy meger®sítéses tanuláson alapuló architektúrát a játék-gép interakció és a
dinamikus nehézségi szint változtatásának modellezésére, de�níciót adtam az architektúra
paramétereire a Flow elmélet alapján.

25. De�níció (Nehézség). A d nehézség a játékben megjelen® nehézségi szinthez tartozik.
Ez lehet egy komplex mennyiség, amit a játék határoz meg.

26. De�níció (Eredmény). A r eredmény a játékos aktuális teljesítményét reprezentálja.
Ez egy származtatott érték, ami a játék közben mérhet® adatokból származtatható.

27. De�níció (Mentális állapot). A Λ mentális állapot a mentális igénybevételb®l szár-
maztatott diszkrét változó. A Flow elmélet alapján az alábbi értékeket különböztetjük meg
a tanulási élménnyel kapcsolatban: frusztrált, unott, fáradt vagy �ow.

A keretrendszer célja a Flow élmény fenntartása és a felhasználói teljesítmény növelése.
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5. ábra. Mentális állapotok a játékfában. Az egyes játékmenetekben kialakult lehet-
séges mentális állapotokat modellezése egy játékfával történik.

III.2. altézis: Játékos teljesítménye és a mentális állapot reprezentációja

Egy hibrid modellt adtam a mentális állapot és az eredmény becslésére az el®z®leg be-
mutatott architektúrához, ami egy általános állapotteres modellen és egy játékfán alapul.
Megmutattam, hogy a mentális állapot következtethet® mentális megterhelésb®l, amit fel-
használókon végzett mérésekkel validáltam.

Amentális állapotok változását a nehézségi szint függvényében egy játékfával reprezen-
táltam. De�niáltam nehézségalapú játékszekvenciákat az állapotok megkülönböztetésére.
Méréssel igazoltam, hogy csupán a szekvencia helyes megválasztásával a mentális állapo-
tok el®idézhet®ek, és ezzel validáltam a játékfán alapuló modellt.

A játékos rendelkezik egy el®zetes eredménnyel, amit r0 jelöl. A keretrendszer
meghatározza a következ® nehézségi szintet d, amit ha a játékos sikeresen megold, n®
az eredménye r. A játékmenet alatt a játékos egy mentális állapotban Λ van, amit a
�ziológiai szenzorokból származtatunk. A játékos aktuális eredménye egy állapotteres
modellel van reprezentálva (Eq. 3.28), ami kognitív pszichológiai elveken alapul. Ehhez
kidolgoztam egy, nehézségi szintek változó szekvenciáján alapuló kísérleti eljárást, egy
saját fejlesztés¶ játékhoz az interakció paramétereinek meghatározásához. A kísérlet cél-
ja a teljesítmény-változás és a mentális er®feszítésen alapuló állapotok indukálása volt.

ṙ = −αr + βd (3.28)

A mentális állapotot Λ egy játékfával reprezentáltam, ahol az egyik ellenfél a játékos,
a másik pedig maga a keretrendszer (5. ábra). Egy szinten a keretrendszer adaptívan
változtatja a nehézséget, aminek következtében a játékos eredménye változik. A nehézség
és az eredmény közti kapcsolat de�niálja a mentális állapotot, amibe a játékos belekerül
a �ow elmélet alapján. Egy játékmenet ezen lépések többszörös ismétléséb®l áll.

Létrehoztam egy több szenzoron alapuló osztályozó rendszert a mentális állapotok os-
ztályozásához. Mérésekkel igazoltam az osztályozó-rendszer helyességét, itt felhasználtam
az els® két tézis eredményeit, valamint kidolgoztam hozzá egy kísérleti eljárást.

Méréseken megmutattam, hogy a nehézségi szint állítása változást eredményez a
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játékos teljesítményében és mentális állapotában. Különböz® �ziológiai markereket válasz-
tottam ki a mentális állapot osztályozásához.

altézis III.3.: A teljesítmény pszichológiai markerei

Markereket de�niáltam a felhasználó teljesítményének becslésére oktatójátékhoz. Ezek
kiválasztása kognitív pszichológiai kutatási eredmények alapján történt és felhasználókon
végzett mérésekkel validáltam ezek létjogosultságát.

A tanulási folyamat reprezentálásához elkészítettem egy állapotteres modellt, melyben
a két bels® változó az érdekl®dés és a tanulási képesség, a bemenet a nehézségi szint, a
kimenet pedig a teljesítmény.

28. De�níció (Képesség). A képesség β azt a kognitív, tanulási képességet jelöli, ami arra
utal, hogy milyen gyorsan képes a játékos megoldani egy feladatot és tanulni bel®le.

29. De�níció (Érdekl®dés). Az érdekl®dés α megmutatja, hogy az adott játék (vagy érdek-
l®dési terület, amit a játék reprezentál), mennyire érdekli a játékost.

A képesség meghatározásához jól de�niált kognitív pszichológiai teszteket használtam:
�gurális-absztrakció, munkamemória tesztek. Míg az érdekl®déshez a gardneri elmélet
alapján a Gyarmathy Éva által készített érdekl®dési térképet.

Méréssel igazoltam, hogy ezen mér®számák korrelálnak a teljesítmény-változással a
játékban.

4. Az új eredmények felhasználása

Az els® két tézisben bemutatott módszereket egy f®leg MatLAB szkriptekb®l álló
környezetben vizsgáltam. A bemutatott algoritmusok és metódusok felhasználhatóak több
forrásból érkez® adatok osztályozására.

A harmadik tézis egy szoftvercsomagként lett implementálva Android operációs rend-
szeren, ami négy egységb®l áll. Az els® az úgynevezett felügyel® alkalmazás, ami arra
szolgál, hogy tanárok és felügyel®k nyomon tudják követni valósid®ben a felhasználói
aktivitást. A második komponens a szerver, ami tárolja az adatokat, illetve adminiszrá-
ciós felületén keresztül minden játékmenet lekérdezhet® és vizuálisan megjeleníthet®. A
harmadik szerepl® maga a keretrendszer, ® kommunikál a szerverrel és a felügyel®vel is.
Valamint ® végzi a �ziológiai szenzorok integrálását, a mentális állapot és a következ®
nehézségi szint meghatározását. A negyedik szerepl® maga a játék, ami egy általános,
könnyen kon�gurálható interfészen keresztül csatlakozik a keretrendszerhez.

A felügyel® és a keretrendszer Android, míg a szerver oldal .NET környezetben lett
kifejlesztve.

International Journals

1. W. Cai, T. Chen, L. Szegletes, K. Superkar and V. Menon, �Aberrant cross-brain
network interaction in children with attention-de�cit/hyperactivity disorder and its
relation to attention de�cits: a multi-and cross-site replication study. �, Biological
Psychiatry., 2016. IF: 10.255

17



2. L. Szegletes, M. Koles and B. Forstner, �Socio-cognitive gami�cation: gener-
al framework for educational games." Journal on Multimodal User Interfaces 9.4
(2015): 395-401. IF: 0.797

3. L. Szegletes and B. Forstner, �Applications of modern HCIs in adaptive mobile
learning." Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Infor-
matics 18.3 (2014): 311-314.

4. L. Szegletes and B. Forstner, �An Introduction to a Neurofeedback-based Self-
Rewarding Framework on Mobile Devices using Modern HCIs." International Jour-
nal of Information and Education Technology 7.1 (2013): 27-34.

Conference Proceedings

5. M. Koles, L. Szegletes, and B. Forstner, �Towards a physiology based di�cul-
ty control system for serious games.�, 2015 6th IEEE International Conference In
Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). IEEE, 2015.

6. L. Szegletes and B. Forstner, �Reusable framework for the development of adaptive
games." In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th Interna-
tional Conference on (pp. 601-606). IEEE.

7. L. Szegletes, M. Koles and B. Forstner, �The design of a biofeedback framework for
dynamic di�culty adjustment in games." In Cognitive Infocommunications (CogIn-
foCom), 2014 5th IEEE Conference on (pp. 295-299). IEEE.

8. B. Forstner, L. Szegletes, R. Angeli and A. Fekete, �A general framework for
innovative mobile biofeedback based educational games." In Cognitive Infocommu-
nications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference on (pp. 775-778).
IEEE.

9. L. Szegletes and B. Forstner, �Towards biofeedback-controlled self-rewarding learn-
ing with mobile devices." In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2012
IEEE 3rd International Conference on (pp. 303-308). IEEE.

10. Z. Medgyesi, K. Pomazi, L. Szegletes and B. Forstner, �Evaluating application
usability with portable biofeedback system for mobile and desktop."In Cognitive
Infocommunications (CogInfoCom), 2015 6th IEEE International Conference on
(pp. 279-283). IEEE.

11. D. Bodolai, L. Gazdi, B. Forstner and L. Szegletes, �Supervising Biofeedback-
based serious games." In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2015 6th
IEEE International Conference on (pp. 273-278). IEEE.

18


