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Kivonat 

A felügyelt gépi tanulási feladatokban – mint a képosztályozás – gyakran nagyszámú 

címkézett tanító adat szükséges a modell felépítéséhez. Manapság hatalmas mennyiségű 

fotó áll rendelkezésre az interneten vagy adattárházakban, bár ezeknek a képeknek csak 

egy részéhez tartoznak valós osztálycímkék. Egyes esetekben a címkézési folyamat 

nehéz, költséges és időigényes lehet, például röntgenfelvételek vagy növényekről készült 

fotók fajszintű annotálása szakértőt igényel. Az aktív tanulás a címkézési költség 

csökkentésének problémáját úgy próbálja megoldani, hogy lehetőséget nyújt a tanuló 

rendszernek a tanító képek interaktív és iteratív módon történő kiválasztására. Az aktív 

tanulás speciális esetében a folyamat inicializálatlan körülmények között indul, ahol a 

címkézett tanító adatkészlet üres, és ezért csak felügyelet nélküli módszerek alkalmazása 

lehetséges, továbbá fontos a kategóriák közti egyenletes lekérdezés megvalósítása is. 

Disszertációmban központi szerepet játszik az inicializálatlan aktív tanulás 

vizsgálata és alkalmas lekérdezési stratégiák megvalósítása. Kutatási célkitűzésem olyan 

képosztályozó módszerek megtervezése és megalkotása, amelyek ismeretlen kategóriák 

detektálására is alkalmasak, és az új osztályok feltérképezéséhez aktív tanulással 

választják ki a megfelelő képeket. 

Mivel az alapvető célom a képosztályozás tanító halmazának aktív kiválasztása 

ismeretlen kategóriák előfordulása mellett, ezért elsőként olyan képosztályozási 

problémákat tanulmányozok, ahol jellemző a hiányos osztálykészlet. Így elsőként 

növényekről készült fotók megfigyelés alapú azonosítására és többobjektumos tartalom 

alapú képkeresésre kidolgozott eljárásaimat mutatom be. 

Az ismeretlen kategóriákhoz nem tartoznak tanító adatok, ezért a rendelkezésre álló 

adatok közti kapcsolatok feltérképezése érdekében csak felügyelet nélküli tanulás – 

például klaszterezés – használható. Kutatásom során az ismeretlen adathalmazok esetén 

előforduló ismeretlen attribútumok kezelésére helyezem a hangsúlyt, mint az automatikus 

klaszterszám meghatározás és a struktúratartó tulajdonság. Kutatásom során 

megvizsgáltam ezeket a kérdéseket és az általam kidolgozott eljárásokon keresztül 

megoldási alternatívát adok rájuk. 
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A klaszterezés elvégzése előtt az ismeretlen kategóriákba tartozó képek detektálása 

szükséges, a klaszterezést követően pedig lehetőség nyílik új osztályok definiálására. Az 

előbbit egy általam tervezett valószínűségi modell alkalmazásával valósítom meg, míg az 

utóbbira egy kategóriákat klaszterező eljárást mutatok be. 

Az új kategóriák tanító adathalmazba történő felvételéhez az adatpéldányok valós 

osztálycímkéinek megismerése elengedhetetlen, és a címkézési költség csökkenthető 

inicializálatlan aktív tanulással az ilyen kategóriák feltárása során. Értekezésemben 

bemutatom az általam kidolgozott kiegyenlítettség-vezérelt bizonytalansági mintavétel 

alapú lekérdezési stratégiákat, valamint egy új, inicializálatlan aktív tanulási 

keretrendszert. Majd a keretrendszert kielégítő klaszterezés alapú valószínűségi 

kiválasztást és az entrópia alapú optimális kiegyenlítettséggel lekérdező módszereimet 

mutatom be. 

Minden általam kidolgozott, új eljárás ismertetését követően az azzal kapcsolatban 

végzett kísérleti vizsgálataim eredményeit mutatom be, amellyel igazolom a 

megfogalmazott problémára való alkalmasságát, valamint összehasonlítom a  

state-of-the-art módszerekkel. 
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Abstract 

In supervised machine learning tasks, such as image classification, a considerable amount 

of labelled training data is often required to set up the model. Nowadays, huge amount of 

photos is available online or in data warehouses, although only a portion of those images 

are annotated. In some cases, the labeling process can be tedious, costly, and time 

consuming, such as annotations of medical images or species-level annotation of plant 

images, since both of these tasks require a human expert. Active learning aims to solve 

the labeling bottleneck by allowing the learning system to select training images in an 

interactive and iterative way. In the special case of active learning, the process starts in 

uninitialized conditions, where the labeled training dataset is empty, and therefore only 

unsupervised methods can be used, furthermore in this case it is also important to query 

the unlabeled data evenly among the categories. 

A central aspect of my dissertation is the examination of uninitialized active learning 

and the implementation of suitable query strategies. My research goal is to design and 

create image classification approaches that are also capable of detecting unknown 

categories and select the appropriate images through active learning to discover new 

classes. 

Since my essential goal is to actively select a training set for image classification in 

the presence of unknown categories, I first study such image classification problems 

where incomplete class set is a usual attribute. I present my procedures for plant species 

identification based on plant observation photographs and content based multi-object 

image search. 

Training data are not provided for unknown categories, thus only unsupervised 

learning, e.g. clustering, can be used to capture the relationship between the available 

data. In my research, I focus on controlling the attributes that occur in the case of unknown 

datasets, such as automatic cluster number determination and the structure preserving 

property. During my research I examined these issues and I propose my own approaches 

that are suitable to solve them. 

Before the clustering could be performed, it is necessary to detect images belonging 

to unknown categories, and after the clustering, new classes can be defined. I present my 
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probability model to solve the former, while for the latter I present a procedure for 

clustering categories. 

To introduce new categories into the training dataset, it is essential to know the true 

class labels of the data instances, and the labeling cost can be reduced by uninitialized 

active learning during the exploration of these categories. In my dissertation, I present my 

balance driven uncertainty sampling based query strategies, as well as a new, uninitialized 

active learning framework. Then I present my clustering based probabilistic selection 

algorithm and the optimally balanced entropy based sampling, which satisfy the proposed 

uninitialized active learning framework. 

After describing each new procedure, I present the results of my corresponding 

experimental studies, where I show the efficiency of the developed approach and its 

suitability for the formulated problem, furthermore I compare it to the state-of-the-art 

methods. 



 vi 

Köszönetnyilvánítás 

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Szűcs Gábornak a sok éves bíztatást, türelmet 

és útmutatást, valamint a rengeteg segítséget, amit kutatási munkám során nyújtott. 

Szeretném megköszönni a MediaLab valamennyi tagjának és a kutatásba 

bekapcsolódó hallgatóknak, hogy együtt dolgozhattunk és ezzel segítették a munkámat. 

Szeretném megköszönni feleségemnek, Dorinak, és szüleinek, hogy mindenben 

támogattak az elmúlt években, és eltűrték, hogy egész nap a számítógép előtt ülök. 

Nélkülük nem sikerült volna befejeznem a kutatásomat. 

Szeretném megköszönni szüleimnek, családomnak, hogy mindenben segítettek, 

amiben tudtak. 

  



 vii 

Ábrajegyzék 

1.1. ábra: Véges halmaz alapú aktív tanulási folyamat .............................................................................. 14 

1.2. ábra: Kutatás és tézisek felépítése ....................................................................................................... 18 

2.1. ábra: Példa képek a PlantCLEF képhalmazból ................................................................................... 21 

2.2. ábra: Példa képek a SeaCLEF képhalmazból ...................................................................................... 22 

2.3. ábra: Példa képek a PVOC képhalmazból .......................................................................................... 23 

2.4. ábra: Példa képek a Caltech101 és Caltech256 képhalmazokból ........................................................ 24 

2.5. ábra: Példa képek a MNIST képhalmazból ......................................................................................... 24 

2.6. ábra: Példa képek a GBFR képhalmazból ........................................................................................... 26 

2.7. ábra: GEN adathalmaz 1,0 standard szórással, 10 osztállyal és 1.000 adattal .................................... 27 

3.1. ábra: Harris-Laplace kulcspontokban számított SIFT leírók .............................................................. 33 

3.2. ábra: Az optimális hipersík margója (forrás: [10]).............................................................................. 36 

4.1. ábra: 𝑀𝐴𝑃 értékek a MIN és a Flickr összehasonlításánál 2 és 3 objektumos keresésre .................... 47 

5.1. ábra: 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 𝑎𝑅𝐼 mérőszámok által felvett értékek ...................................................................... 66 

6.1. ábra: Teszthalmaztípusonként átlagolt 𝐴𝐶𝐶𝐸 és 𝐴𝐶𝐶𝑂 értékei ........................................................... 74 

6.2. ábra: DPM és W-SVM összehasonlítás 𝐴𝐶𝐶𝑂 szempontjából ............................................................ 77 

6.3. ábra: DPM és W-SVM összehasonlítás 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 szempontjából ........................................................... 78 

6.4. ábra: DPM+KK és CC eljárások által elért 𝑅𝐼 a Caltech101 képhalmazon ........................................ 82 

6.5. ábra: DPM+KK és CC eljárások által elért 𝑅𝐼 a Caltech256 képhalmazon ........................................ 82 

7.1. ábra: Kiterjesztett véges halmaz alapú aktív tanulási folyamat .......................................................... 89 

7.2. ábra: C5, C10 és C20 adathalmazokon kiértékelt 𝐴𝐶𝐶 mutatók ......................................................... 90 

7.3. ábra: C5, C10 és C20 képhalmazokon mért átlagos 𝐴𝐶𝐶 mutatók EDC függvényében ..................... 95 

7.4. ábra: Nullpontból indított aktív tanulási folyamat CBBSF alapján .................................................... 97 

7.5. ábra: MNIST adathalmazokon elért átlagos 𝐴𝐶𝐶 mutatók ............................................................... 102 

7.6. ábra: Klaszterek (𝐶𝑗), vödrök (𝐵𝑗) és címkézett csoportok (𝐺𝑗) közti kapcsolat ............................... 104 

7.7. ábra: Inicializálatlan aktív tanulás vödöreloszlásai Kiegyenlítetlen1 MNIST-en ............................. 111 

7.8. ábra: 𝐿𝐵𝐸 mutatók a MNIST teszthalmazokon ................................................................................ 112 

7.9. ábra: 𝑅𝐸𝐿 mutatók a MNIST teszthalmazokon ................................................................................ 112 

7.10. ábra: Átlagos vödör eloszlások 5.000 méretű, 15 osztályos, 1,2 szórású GEN adathalmazokon.... 114 

A.1. ábra: Átlagos 𝐿𝐵𝐸 és 𝑅𝐸𝐿 mutatók a GEN adathalmaz csoporton standard szórás és kategóriaszám 

függvényében ........................................................................................................................................... 121 

 

  



 viii 

Táblázatjegyzék 

2.1. táblázat: GEN adathalmaz csoport paraméterei .................................................................................. 26 

2.2. táblázat: Felhasznált adathalmazok attribútumainak összefoglalása ................................................... 27 

2.3. táblázat: 10 kategóriás osztályozás tévesztési mátrixa ........................................................................ 28 

3.1. táblázat: Leggyakoribb kernel függvények ......................................................................................... 37 

4.1. táblázat: Eredmények és súlyparaméter értékek a PlantCLEF képhalmazon...................................... 42 

4.2. táblázat: PlantCLEF verseny hivatalos kiérékelésének eredménye .................................................... 43 

4.3. táblázat: 𝐴𝑃 és 𝑀𝐴𝑃 értékek a találati lista első 50 elemére vetítve .................................................. 47 

4.4. táblázat: Releváns képek száma a találati lista első 50 eleméből ........................................................ 47 

5.1. táblázat: 𝐹1 és 𝑇𝑃𝑅 értékek FMA és PlantCLEF adathalmazokon ..................................................... 53 

5.2. táblázat: Felbontott ponthalmazok száma FMA és PlantCLEF adathalmazokon ............................... 53 

5.3. táblázat: Felbontott ponthalmazok száma 𝑍 élsúlyok esetén .............................................................. 57 

5.4. táblázat: Képpárosítási módszerek által elért 𝐴𝑃 értékek a SeaCLEF képhalmazon .......................... 59 

5.5. táblázat: MMKK++ tesztelésére használt képhalmazok és paraméterek ............................................ 64 

5.6. táblázat: MMKK++ eredményeinek összefoglalása 𝑣𝑅𝐷𝐼, SC és CV használatával ......................... 65 

6.1. táblázat: Caltech101-ből létrehozott teszt képhalmaz típusok ............................................................ 73 

6.2. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝐴𝐶𝐶𝐸 értékek összefoglalása A5 és F5 képhalmazokon ........................ 75 

6.3. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝐴𝐶𝐶𝐸 értékek összefoglalása A10 és F10 képhalmazokon .................... 75 

6.4. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝐴𝐶𝐶𝐸 értékek összefoglalása A20 és F20 képhalmazokon .................... 76 

6.5. táblázat: 𝐴𝐶𝐶𝑂 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  mutatók az összes teszthalmazon kiértékelve ............................................. 76 

6.6. táblázat: DPM és W-SVM összemérése 𝐴𝐶𝐶𝑂 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 mutatók tekintetében ................................. 79 

6.7. táblázat: A CC algoritmus által 𝑅𝐼-ben elért százalékos javulás mértékei.......................................... 83 

7.1. táblázat: Aktív tanulási folyamat felénél és végén mért 𝐴𝐶𝐶 mutatók átlaga és szórása .................... 91 

7.2. táblázat: BAL és SBAL által 𝐴𝐶𝐶 mutatóban elért javulás részletei .................................................. 91 

7.3. táblázat: 𝐴𝐶𝐶 mutatók átlagai a lekérdezési folyamat felénél és végénél ........................................... 94 

7.4. táblázat: Bizonytalansági stratégiák EDC-vel és EDC nélkül............................................................. 96 

7.5. táblázat: EDC által elért javulás az eredeti módszerekhez képest ....................................................... 96 

7.6. táblázat: MNIST-en elért maximális, minimális osztályméretek és 𝐴𝐶𝐸, 𝐴𝐴𝐵 mutatók ................. 103 

7.7. táblázat: 𝐿𝐵𝐸, 𝑅𝐸𝐿 és 𝐴𝐶𝐶 mutatók a MNIST teszthalmazokon ..................................................... 113 

7.8. táblázat: 𝐿𝐵𝐸 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a GEN 

adathalmaz csoporton .............................................................................................................................. 115 

A.1. táblázat: 𝑅𝐸𝐿 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a GEN 

adathalmaz csoporton .............................................................................................................................. 122 

A.2. táblázat: 𝐴𝐶𝐶 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a GEN 

adathalmaz csoporton .............................................................................................................................. 123 

 

  



 ix 

 

Tartalomjegyzék 

Kivonat ................................................................................................................................. ii 

Abstract............................................................................................................................... iv 

Köszönetnyilvánítás ........................................................................................................... vi 

1. Bevezetés ................................................................................................................... 12 

1.1 Aktív tanulás és képosztályozás ............................................................................... 12 

1.2 Felügyelet nélküli aktív tanulás ................................................................................ 14 

1.3 Kutatási célkitűzések ................................................................................................ 15 

1.4 A disszertáció felépítése ........................................................................................... 16 

2. Kutatási módszertan ................................................................................................ 19 

2.1 Módszertani megközelítés ........................................................................................ 19 

2.2 Felhasznált adathalmazok ......................................................................................... 20 

2.3 Kiértékelt mérőszámok ............................................................................................. 27 

2.3.1 Szakirodalomban használt objektív mérőszámok ............................................. 28 

2.3.2 Új mérőszámok ................................................................................................. 30 

3. Képi jellemzők és képosztályozás elméleti háttere ................................................ 31 

3.1 BoW alapú képreprezentáció .................................................................................... 31 

3.1.1 Harris-Laplace kulcspontok meghatározása ...................................................... 31 

3.1.2 SIFT leírók kiszámítása ..................................................................................... 32 

3.1.3 Vizuális kódszótár meghatározása GMM-el ..................................................... 33 

3.1.4 Fisher Vektor képi jellemzővektorok kiszámítása ............................................ 34 

3.2 Képosztályozás SVM-el ........................................................................................... 35 

3.3 Képek klaszterezése és osztályozása ........................................................................ 37 

4. Többcímkés szemantikus képosztályozás .............................................................. 39 

4.1 Áttekintés .................................................................................................................. 39 

4.2 Növény-egyed képcsoportok szemantikus osztályozása .......................................... 40 

4.3 Képosztályozással támogatott kombinált képkeresés ............................................... 43 

5. Klaszterszám becslő és struktúratartó klaszterező eljárások .............................. 48 

5.1 Áttekintés .................................................................................................................. 48 

5.1.1 Strukturált adathalmazok .................................................................................. 49 

5.1.2 Klaszterszám meghatározása ............................................................................ 50 

5.2 Spektrális klaszterezés struktúratartó attribútumának vizsgálata ............................. 51 

5.2.1 FC-WG és NPP-WG súlyozott gráfok .............................................................. 51 

5.2.2 Feltételrendszer az élsúlyok meghatározására .................................................. 53 

5.3 Képpárosítás mini-klaszterek gráfalapú optimalizálásával....................................... 58 



 x 

5.4 Automatikus klaszterszám meghatározó keretrendszer ............................................ 60 

5.4.1 Klaszterezés jóságának belső kiértékelése vRDI-vel......................................... 60 

5.4.2 Min-Max Kernel K-means ++ ........................................................................... 61 

5.4.3 Klaszterszám és klaszterkialakítás együttes jósági mutatói .............................. 63 

5.4.4 Kísérleti vizsgálatok .......................................................................................... 64 

6. Ismeretlen képosztályok feltérképezése ................................................................. 68 

6.1 Áttekintés .................................................................................................................. 68 

6.1.1 Open-set képfelismerési probléma .................................................................... 68 

6.1.2 Open-world probléma ....................................................................................... 69 

6.2 Double Probability Model ismeretlen képek detektálására ...................................... 70 

6.2.1 Valószínűségi modell ........................................................................................ 70 

6.2.2 Kettős simítás .................................................................................................... 71 

6.2.3 Open-set kiértékelési indikátorok ..................................................................... 72 

6.2.4 DPM kísérleti kiértékelése ................................................................................ 73 

6.2.5 Összehasonlítás W-SVM-el .............................................................................. 77 

6.3 Potenciális új kategóriák feltérképezése ................................................................... 80 

6.3.1 Baseline megközelítés ....................................................................................... 80 

6.3.2 Cluster Classification algoritmus ...................................................................... 80 

6.3.3 Kísérleti kiértékelés ........................................................................................... 81 

7. Kiegyenlítettség-vezérelt és nullpontból indított aktív tanulási módszerek ....... 84 

7.1 Áttekintés .................................................................................................................. 84 

7.1.1 Kiegyenlítetlenség problémája .......................................................................... 85 

7.1.2 Nullpontból indított aktív tanulás ...................................................................... 86 

7.2 Kiegyenlítettség-vezérelt bizonytalansági kiválasztás.............................................. 87 

7.2.1 BAL és SBAL lekérdezési stratégiák ................................................................ 87 

7.2.2 Kiértékelés kiterjesztett véges halmaz alapú tesztkörnyezetben ....................... 88 

7.3 Iterációk közti információváltozás vizsgálata .......................................................... 92 

7.3.1 Expected Difference Change hibrid lekérdezési stratégia ................................. 92 

7.3.2 EDC, mint bizonytalansági mintavételezés továbbfejlesztése .......................... 94 

7.4 Nullpontból indított, kiegyenlítettség-vezérelt aktív tanulás .................................... 97 

7.4.1 Clustering Based Balanced Sampling Framework ............................................ 97 

7.4.2 Spectral Clustering Based Sampling ................................................................. 99 

7.4.3 Kísérleti kiértékelés ......................................................................................... 100 

7.5 Optimális kiegyenlítettség ...................................................................................... 103 

7.6 Klaszterezési hiba és kiegyenlítetlenség kezelése .................................................. 105 

7.6.1 Multi-assignment hozzárendelési séma ........................................................... 105 

7.6.2 Adaptive-assignment a klaszterkialakítás korrigálására .................................. 106 



 xi 

7.7 OBEBS kísérleti kiértékelése kiegyenlített és kiegyenlítetlen adathalmazokon .... 108 

7.7.1 Kiegyenlítettséget mérő új indikátorok ........................................................... 108 

7.7.2 Versenytárs módszerek ................................................................................... 109 

7.7.3 Kiértékelés MNIST képhalmazon ................................................................... 109 

7.7.4 Kiértékelés GEN adathalmaz csoporton ......................................................... 113 

8. Összefoglalás és az új eredmények alkalmazhatósága ....................................... 116 

A. Függelék .................................................................................................................. 120 

Irodalomjegyzék .............................................................................................................. 124 

Publikációk ...................................................................................................................... 138 

 

 

 

 



 

1. Bevezetés 

1.1 Aktív tanulás és képosztályozás 

A gépi tanulás a mesterséges intelligencia tudomány területhez tartozik, és alapvetően 

matematikai modellek (adatmodellek) felépítését foglalja magában az adatok 

megértésének elősegítése érdekében. A "tanulás" akkor lép életbe, amikor ezeket a 

modelleket hangolható paraméterekkel látjuk el, amelyek adaptálhatók a megfigyelt 

adatokhoz; így a végső modell kialakításának folyamata az adatok alapján "tanulásnak" 

tekinthető. Miután ezek a modellek illeszkednek a korábban látott adatokhoz, 

felhasználhatók az újonnan megfigyelt adatok szempontjainak előrejelzésére és 

megértésére. Az adatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információ mértéke alapján a 

gépi tanulást három részterületre oszthatjuk. 

 Felügyelt tanulás (supervised learning): magában foglalja az adatok mért jellemzői 

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) és az adatokhoz kapcsolódó egyes címkék (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) közötti 

kapcsolat valamilyen módon történő modellezését; miután ez a modell 

meghatározásra került, fel lehet használni új, ismeretlen adatok címkézésére. A 

felügyelt gépi tanulás célja tehát egy (jellemző, címke) párokból álló adathalmaz 

{(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} alapján megjósolni, hogy adott, új bemeneti 𝑥 

adathoz milyen 𝑦 címke tartozik. Amennyiben 𝑦 ∈ ℝ, akkor regresszióról 

(regression), diszkrét értékkészlet esetében pedig osztályozásról (classification) 

beszélünk. 

 Felügyelet nélküli tanulás (unsupervised learning): magában foglalja az 

adatkészlet tulajdonságainak modellezését, bármilyen címkére való hivatkozás 

nélkül. A tanuló rendszer adatoknak egy címkézetlen halmazát {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

figyeli meg, és feladata ezek valamilyen módú rendszerezése. A tipikus, felügyelet 

nélküli tanulási módszerek közé tartoznak a klaszterezési algoritmusok, amelyek 

különálló adatcsoportokat azonosítanak; valamint a dimenzió csökkentő 

algoritmusok, amelyek az adatok tömörebb reprezentációit keresik. 

 Félig felügyelt tanulás (semi-supervised learning): a címkék hiányosan, csak az 

adathalmaz egy részhalmazára {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), 𝑥3… , (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑥𝑖+1, … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} 
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állnak rendelkezésre. A félig felügyelt tanulás területe azt kutatja, hogyan lehet 

kihasználni a címkézetlen adatokban rejlő információt. 

Disszertációm fókuszában a szemantikus (tartalom alapú) képosztályozás 

helyezkedik el, amely emberi szemmel szinte tévesztés nélkül kivitelezhető, viszont ez 

nagyon idő és (emberi) erőforrás igényes feladat. Ezzel szemben, a számítógép 

kontextusában egy kép pixeleket, színeket, alakokat, textúrákat tartalmaz, amelyekből 

meghatározni azt, hogy egy ember számára mit jelent, közel sem triviális feladat. Nem 

ritka, hogy több száz kategória közül kell eldöntenie egy képosztályozó algoritmusnak, 

hogy melyik az az egy vagy néhány, amelyikbe az adott kép beleillik. Jelentős probléma 

az is, hogy hasonló szemantikus információval bíró képek is lehetnek nagyon 

különbözőek. 

A képosztályozásnak, mint felügyelt gépi tanulásnak, fő célja az előrejelzések nagy 

pontossággal történő megadása. Ennek a folyamatnak fontos része az adatmodell 

megalkotása, amely a címkézett tanító adatokon alapul. Számos mai praktikus probléma 

esetén címkézetlen minta bőségesen és olcsón áll rendelkezésre (pl. adatgyűjtő 

alkalmazásokon keresztül [87]), de azokat igen költséges címkével ellátni [109]. 

Videókban testhelyzetek felismerése időigényes feladat [110], gének és betegségek [20], 

valamint röntgen felvételek annotálása orvosi szakértőt igényel [134], illetve növények 

klasszifikálása több ezer növényfajba rendkívül nehéz feladat [42]. Következésképpen 

ezekben az esetekben ajánlatos korlátozni a tanításhoz használt címkézett adatok számát, 

miközben a végcél továbbra is a lehető legnagyobb pontosság elérése. Erre a problémára 

nyújt megoldást az aktív tanulás [102], amely a félig felügyelt gépi tanulásnak egy 

speciális esete. Szemben a szokásos passzív modellekkel, ahol a tanuláshoz a címkéket a 

tanuló algoritmustól függetlenül kapjuk, az aktív tanulásnál a tanuló rendszer interaktívan 

választhatja ki, hogy melyik adatpontokhoz kér címkét. Ettől azt remélhetjük, hogy 

jelentősen csökkentheti a szükséges címkék számát az osztályozási pontosság megtartása 

mellett. Adatok elérhetősége szempontjából három szcenáriót különböztetünk meg. 

 Lekérdezés szintézis: a tanulórendszer állít elő egy mintát, amelyre címkézést kér. 

 Szelektív mintavétel: a címkézetlen adatok folyamatosan érkeznek a 

tanulórendszerhez, és azt kell eldöntenie, hogy ezek közül melyek címkéit kéri, 

illetve melyeket hagyja figyelmen kívül. 
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 Véges halmaz alapú mintavétel: egy nagy címkézetlen adathalmaz és egy kisebb 

címkézett adathalmaz áll rendelkezésére a tanulórendszernek; az előbbi 

lekérdezésével és az utóbbi frissítésével iteratív módon kérdez le címkézett 

elemeket a halmazból. 

Kutatásom folyamán a képosztályozáshoz szükséges tanító adathalmaz címkézése 

érdekében a véges halmaz alapú aktív tanulást vizsgáltam. Jelölje 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑚} a 

címkézetlen, 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑛} pedig a címkézett adathalmazt. Az 1.1. ábra a véges 

halmaz alapú aktív tanulás folyamatát szemlélteti; ez egy iteratív folyamat és minden 

iterációban a következő négy lépést hajtja végre. 

1. Modell építés: 𝐿 alapján, felügyelt gépi tanulási módszerrel adatmodell készítése. 

2. Lekérdezés: a legmagasabb információtartalommal rendelkező 𝑢∗ címkézetlen 

adat lekérdezése (és törlése) 𝑈-ból. 

3. Orákulum: 𝑢∗ átadása címkézésre, egy mindent tudó entitásnak, úgynevezett 

orákulumnak, így megkapva az (𝑢∗, 𝑦∗) párt. 

4. Adathalmaz frissítése:𝐿 frissítése az 𝐿 és (𝑢∗, 𝑦∗) uniójaként előálló halmazra. 

 

1.1. ábra: Véges halmaz alapú aktív tanulási folyamat 

1.2 Felügyelet nélküli aktív tanulás 

A kutatók gyakran zárt környezetet feltételeznek vizsgálataik során, ahol minden 

előforduló osztályból és objektumról rendelkezésre állnak mintapéldányok. A valóságot 

azonban jobban közelíti egy nyitott szituáció [96][97], ahol a modellillesztést követően, 
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tesztelési fázisban érkezhetnek addig még nem látott objektumok – ezek korábban 

ismeretlen kategóriákat, új osztályokat is alkothatnak [7]. Ezért célszerű olyan eljárás 

kidolgozása, amely képes detektálni a tanítási időben nem látott típusba tartozó 

objektumokat, és azok elemzésével új objektumosztályokat kialakítani. Új kategóriák 

létrehozásához címkézett tanító adatokra van szükség, amelyek kiválasztásában az aktív 

tanulás egy rendhagyó konfigurációja segíthet. 

A hagyományos véges halmaz alapú aktív tanulás azt feltételezi, hogy a kiválasztási 

és lekérdezési folyamat már elindult, így osztályozási modellt épít 𝐿 alapján (lásd 1.1. 

ábra). Speciális, úgynevezett „inicializálatlan” vagy más néven „nullpontból indított” 

helyzetben az eljárás üres 𝐿 halmazzal kezdődik, és ezért csak felügyelet nélküli 

technikák (pl. klaszterezés) használhatók. Kiegyenlítetlen vagy magas osztályszámú 

képhalmazok esetében gyakran előfordul, hogy az aktív tanulási folyamat nem 

egyenletesen választ címkézetlen képeket az egyes kategóriákból a lekérdezési iterációk 

során. Ennek oka, hogy nem veszi figyelembe a minták eloszlását 𝐿-ben. Ezekben az 

esetekben kevés mintát tartalmazó (alulképviselt) osztályok jönnek létre, így egyes 

attribútumok csak hiányos értékkészlettel állnak a tanuló rendszer rendelkezésére, ami 

negatívan befolyásolhatja a modellalkotást. Az inicializálatlan aktív tanulásban ez 

kritikus probléma, mivel a folyamat üres 𝐿 halmazzal kezdődik, ezért egyes esetekben az 

alulreprezentált kategóriák egyáltalán nem tartalmaznak mintát, következésképpen az 

érintett attribútumok teljesen hiányoznak. Éppen ezért fontos, hogy a nullpontból indított 

aktív tanulási folyamat kezdetén kiegyenlítve kérdezzük le a címkézetlen adatokat. 

1.3 Kutatási célkitűzések 

A több-kategóriás képosztályozás témakörében a nyitott kérdések [30] évtizedek óta 

foglalkoztatják a kutatókat [78]. Számos új módszert javasoltak a szakirodalomban, 

köztük többcímkés osztályozási feladatra [72][79][132], aktív tanulási folyamatra 

[6][118][121], valamint „zero-shot” klasszifikáció esetére [61]. Ennek ellenére a nyitott 

kérdések mennyisége nem csökkent, és kutatásom elején ezek a nyitott kérdések 

foglalkoztattak. 

Kutatási célkitűzésem egy olyan képosztályozó eljárás megtervezése és megalkotása 

volt, amely tanítási időben ismeretlen kategóriák detektálására is alkalmas, valamint az 
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új osztályok vizsgálatához aktív gépi tanulási eljárással választja ki a megfelelő 

adatpéldányokat. A kutatási céljaim megvalósítása a következő lépésekben történt. 

 Multimédia (kép és videó) tartalom megfigyeléseken alapuló, élőlény osztályozó 

algoritmusok tervezése és implementálása. 

 Több objektumos (többcímkés) képosztályozó eljárás kifejlesztése és 

megvalósítása a tartalom alapú képvisszakeresésben (Content-Based Image 

Retrieval – CBIR) alkalmazott relevancia érték meghatározására. 

 Az ismeretlen kategóriák detektálását követő új objektumosztály definiálási 

folyamatának egyik fő lépése a képek klaszterezése, ezért a következő kutatási 

célom tartalom alapú képklaszterező módszerek széles spektrumának kidolgozása 

(képpárosítás speciális mini-klaszterekkel, hierarchikus struktúrájú képhalmazok, 

automatikus klaszterszám meghatározás) volt. 

 Valószínűségi modell kidolgozása és megvalósítása, amellyel a tanítási időben 

ismeretlen kategóriába tartozó képek detektálhatók. 

 A detektált ismeretlen képek feltérképezésével új objektum-osztályok 

azonosítására képes módszer tervezése. 

 Véges halmaz alapú aktív tanuló algoritmus tervezése, és olyan lekérdezési 

stratégiák kidolgozása, amelyek a state-of-the-art módszerek hiányosságait 

orvosolják (információtartalmi differenciakezelés, kiegyenlítetlenség 

problémája). 

 Aktív tanuló eljárás tervezése az ismeretlen osztályok definiálásához szükséges 

címkézett tanító adathalmaz előállítása céljából, ami optimális kiegyenlítettséggel 

kérdezi le az ismeretlen képeket, valamint nullpontból indítható. 

1.4 A disszertáció felépítése 

Kutatási munkámat és jelen értekezés szerkezetét egyaránt az előző alfejezetben 

ismertetett célok mentén építettem fel. A következő fejezet az alkalmazott módszertant, 

kísérleti vizsgálataim során felhasznált adathalmazokat és kiértékelési mérőszámokat 

mutatja be. A harmadik fejezetben rövid áttekintést adok a képek tartalom alapú 

reprezentálására, osztályozására és klaszterezésére használt módszerekről. A következő 
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négy fejezet felépítése hasonló: elsőként megfogalmazom a problémákat, majd a javasolt 

eljárásaimat mutatom be az új tudományos eredményekkel, és végül pedig a kísérleti 

kiértékeléseket. 

A negyedik fejezetben speciális, többcímkés képosztályozási feladatok megoldására 

kifejlesztett eljárásokat mutatok be; elsőként szemantikus növény-egyed képcsoportokat 

osztályozó, majd képosztályozással támogatott kombinált képkereső módszereimet 

ismertetem. Az ötödik fejezet képklaszterező algoritmusokkal foglalkozik, ahol a 

spektrális klaszterezés struktúratartó attribútumát, valamint az automatikus klaszterszám 

meghatározásának lehetőségeit vizsgálom. Az előbbire egy feltételrendszer formájában, 

utóbbira pedig egy keretrendszer segítségével adok megoldási alternatívát. A hatodik 

fejezetben bemutatom az általam tervezett valószínűségi modellt a tanítási időben 

ismeretlen kategóriába tartozó tesztképek detektálására. Majd a detektálási döntésekre 

építő, ismeretlen kategóriákat feltérképező algoritmusomat ismertetem. 

A hetedik fejezetben az aktív tanulással kapcsolatos kutatásaim eredményeit 

részletezem. Elsőként a kiegyenlítettség-vezérelt bizonytalansági mintavételezési 

stratégiákat fejtem ki, majd az aktív tanulási iterációs lépések közti 

információkülönbségre épülő, hibrid szelekciós algoritmust. Végül a nullpontból 

indítható aktív tanulási folyamatot vizsgálom és bemutatok egy új keretrendszert, 

amelyben ez végrehajtható. Az optimális kiegyenlítettség fogalmának bevezetése után az 

optimális kiegyenlítettséggel lekérdező algoritmusom működését ismertetem. A 

nyolcadik fejezet az új eredmények alkalmazhatóságáról, valamint az elért eredmények 

és jövőbeli kutatási terveim összefoglalásáról szól. 

Értekezésemben összesen 14 tézist 4 téziscsoportba foglalva mutatok be. Ezek 

egymással való kapcsolatát és strukturális felépítését az 1.2. ábra szemlélteti, kiindulási 

pontként az aktív tanulást használva. Kutatási célkitűzésem központi eleme az aktív 

tanulás, így ennek szemszögéből vezetem le az egyes részfeladatokat, illetve kutatási 

területeket. Továbbá, a csomópontok között számos egyéb kapcsolódási pont is 

definiálható, viszont (a C témát és a 3.2 tézist összekötő szaggatott vonallal jelöltön kívül) 

ezeket az 1.2. ábra esetében figyelmen kívül hagytam a könnyebb átláthatóság érdekében. 

Az ábrán A-tól E-ig jelöltem a gyűjtő témákat (kék), a kutatásom során vizsgált és a 

disszertációmban tárgyalt kérdéskörök (zöld) pedig a kapcsolódó téziseket szögletes 

zárójelben tartalmazzák. 
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Az aktív tanulást (A) a kiindulási címkézett halmaz mérete alapján két részre 

osztottam, így megkaptam az inicializált (B) és inicializálatlan (C) részterületeket (lásd 

7. fejezet). Inicializált, véges halmaz alapú aktív tanulásnak része a képosztályozás (D), 

illetve alkalmasan választott lekérdezési stratégia. Utóbbival kapcsolatos kutatásom 

folyamán a kiegyenlítettség (4.1 tézis) és információtartalmi különbség (4.2, 4.3 tézisek) 

kezelésének lehetőségeire helyeztem a hangsúlyt (lásd 7.2 és 7.3 fejezetek). Az előbbinek 

pedig speciális, hiányos osztálykészletű, többcímkés részterületeit vizsgáltam (lásd 1.1, 

1.2 tézisek és 4. fejezet). Továbbá, képosztályozás során a valóságot modellező nyitott-

halmaz (3.1 tézis) és nyitott-világ (3.2 tézis) szcenáriókat elemeztem (lásd 6. fejezet). A 

nullpontból indított aktív tanulási feladatra egy klaszterezés alapú lekérdezést javasoltam 

(4.4 tézis, lásd 7.4 fejezet), valamint kifejlesztettem az optimális kiegyenlítettséggel 

lekérdező mintavételi algoritmust (lásd 4.5, 4.6 tézisek; 7.5, 7.6 és 7.7 fejezetek). Mind a 

4.4 tézisben javasolt keretrendszer, mind pedig a 3.2 tézisben vizsgált probléma szorosan 

függ az alkalmazott klaszterezés (E) minőségétől és attribútumaitól, így a klaszterező 

eljárások struktúratartó (2.1, 2.2 tézisek), illetve automatikus klaszterszám meghatározó 

(2.3, 2.4 tézisek) aspektusait vizsgáltam (lásd 5. fejezet).  

 

1.2. ábra: Kutatás és tézisek felépítése 
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2. Kutatási módszertan 

2.1 Módszertani megközelítés 

Kutatásom során az adattudomány és a mesterséges intelligencia tudományágakra 

jellemző empirikus módszerekkel dolgoztam új eljárások kifejlesztését megcélozva. A 

kiértékelési módszer kulcsfontosságú tényező a gépi tanulás teljesítményének 

értékelésében és a modellalkotási folyamatának irányításában. Javasolt algoritmusaimat 

kísérleti úton értékeltem ki, erre a szakirodalomban gyakran használt osztályozási, 

klaszterezési és információ visszakeresési objektív mérőszámokat használtam. Ezzel 

lehetőségem nyílt arra, hogy eredményeimet összevethessem más szakirodalmi 

módszerek eredményeivel. Továbbá, számos új mérőszámot definiáltam a kidolgozott 

algoritmusok által megvalósított speciális feladatok hatékonyságának visszamérése 

érdekében. Kísérleti vizsgálataim túlnyomó többségét publikus, valós adathalmazokon 

végeztem (többségük képadathalmaz), valamint létrehoztam egy saját képhalmazt is. A 

kutatási célként megfogalmazott módszerek tesztelésére (a fentieken kívül) további 400 

szintetikus adathalmazt használtam, amelyen több tízezer aktív tanulási iterációt 

végeztem, valamint 10 milliós nagyságrendű klasszifikációs besorolást hajtottam végre. 

Egy digitális kép pixelekből és szín intenzitás értékekből áll össze, amit a gépi tanuló 

algoritmusok számára kezelhető formára kell hozni. Konvolúciós neurális hálózat 

(Convolutional Neural Network – CNN [2][66]) – mely ma az egyik legnépszerűbb gépi 

tanuló módszer – bemenetére előfeldolgozás nélkül átadhatók a nyers képek, a hálózat 

tulajdonképpen megtanulja a bemenet és kimenet reprezentáció közti transzformáció 

paramétereit. Ahhoz, hogy ez eredményes legyen, nagyméretű tanuló halmazra van 

szükség. Mivel kutatásomban az aktív tanulás központi szerepet kapott, alternatív 

módszerek után néztem, hiszen CNN (vagy egyéb neurális hálózat) alkalmazásához az 𝐿 

kiindulási címkézett tanító adathalmaz mérete nem elegendő. Sőt, a folyamat alatt a 

modellt többször is újra kell tanítani, ami CNN használata esetén kezelhetetlen futási időt 

eredményezne. CNN inkerementális tanítására léteznek próbálkozások [122], azonban 

ezek csak az osztályok lepésenként történő tanítására terjednek ki. Továbbá, kutatásom 

kezdetekor a neurális hálózatok még nem örvendtek a ma ismert népszerűségüknek 

[73][113]. Az ismertettet okok miatt hagyományos technikákat alkalmaztam, első 

lépésben a képekről vektoros reprezentációkat készítettem (a szakirodalom ezt „kézzel 
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készített” vagy „handcrafted” leíróknak is nevezi), az osztályozást pedig szupport vektor 

gépek (Support Vector Machine – SVM [10][22]) algoritmussal valósítottam meg. Az 

alkalmazott módszereket a 3. fejezetben részletesen ismeretem. A szakirodalomban 

publikált eljárások alkalmazására, valamint a saját tervezésű algoritmusaim 

implementálására és teszteltelésére egyaránt MATLAB és Python környezetet 

használtam. Azokban az esetekben, amikor a felhasznált (szakirodalomban korábban már 

publikált) módszerekhez nyilvános forráskód volt elérhető, vagy azok külső 

programkönyvtárak részeként voltak elérhetők a választott programozási nyelvben, akkor 

ezeket használtam; egyéb esetben saját implementációt készítettem (például Silhouette 

módszer, Kernel K-means és Magyar módszer, lásd 6. és 7. fejezetek). 

2.2 Felhasznált adathalmazok 

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásom során felhasznált képadatbázisokat, az 

azokból tesztelésre és kiértékelésre létrehozott képhalmazokat. Az adathalmazok 

kiválasztásánál a következő szempontokat vettem figyelembe: (i) méret, (ii) osztályszám 

és (iii) struktúrája szempontjából alkalmas legyen a kidolgozott eljárások átfogó 

teszteléséhez; (iv) tartalmazzon valós osztálycímkét minden elemhez, valamint (v) 

publikusan hozzáférhető legyen. Méretet tekintve minimálisan ezres nagyságrendű 

adathalmazok kiválasztása volt a célom. Hagyományos képosztályozás esetén ez 

viszonylag kisméretűnek számít, azonban aktív tanulási folyamat alkalmazása során az 

adathalmazt többször osztályozzuk, így a klasszifikációs besorolások száma skálázódik 

az iterációk számával. Osztályszám szempontjából fontos, hogy az adathalmaz ne bináris 

legyen, hiszen eljárásaim minden esetben olyan speciális problémákra nyújtanak 

megoldást, amelyek főként több kategóriás esetben jelentkeznek (mint például a 

kiegyenlítetlenség problémája). A kategória címkék közötti összefüggés egyfajta 

struktúrát kölcsönözhet az adathalmaznak, miszerint hierarchikus vagy hierarchia mentes, 

illetve lehetnek átfedő és nagyon hasonló vizuális tartalmú kategóriák (mint például 

„Faces” és „Faces_easy”, lásd 2.4. ábra). A valós osztálycímkékre az eredmények 

kiértékelésére és visszamérése céljából van szükség. Nyilvános adathalmaz használata 

esetén pedig a tudományos kísérletek reprodukálhatósága nem sérül. A felsorolt 

irányelveknek megfelelően a következő adathalmazokat választottam ki: PlantCLEF, 

SeaCLEF, PASCAL VOC, Caltech101, Caltech256, MNIST, FMA; amelyek az FMA 

kivételével mind képhalmazok. Továbbá a publikusság szempontot megsértve 
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létrehoztam saját adathalmazokat is: a GBFR képhalmazt és a GEN szintetikus 

adathalmaz csoportot. Az említett adathalmazokat a következőkben részletesen 

ismertetem. 

PlantCLEF 

A LifeCLEF 2014-ben és 2015-ben meghirdetett PlantCLEF versenyének [43][57] 

képgyűjteményei növényekről készült természetes fotókat tartalmaznak. Ez különböző 

növény fajok különböző részeiről készült képekből áll, és ugyanazon növény egyedről 

készült képek ugyanahhoz a megfigyeléshez (observation) tartoznak. A különböző részek 

a következők: növény levele (Leaf), virága (Flower), termése (Fruit), ága (Branch), törzse 

(Stem), az egész növény (Entire) és úgynevezett szkennelt levél (LeafScan). A teljes 

adathalmaz 41.794 megfigyelésből áll, amelybe 113.205 fotó tartozik. Összesen 1.000 

növényfaj, azaz kategória, van definiálva az adathalmazban, és egyes fajok közt a vizuális 

hasonlóság rendkívül nagymértékű (kiemelten ágakat és törzseket tekintve). A képek 

változatos háttérrel rendelkeznek és méret szerint nem normalizáltak. A legkisebb méretű 

kép 800x69, míg a legnagyobb 800x800 pixelből áll. A kategóriákba és megfigyelésekbe 

tartozó képek száma nem azonos, sőt, megfigyelésenként eltérő, hogy a fotózott növény 

egyed mely részeiről készültek képek. LeafScan típust tekintve a legkisebb méretű osztály 

csak 1 képet tartalmaz, miközben van olyan is, amelyik 382-t. A 2.1. ábra példa képeket 

mutat a PlantCLEF képhalmazból, ahol az oszlopokban azonos növényfajba tartozó 

képek, míg a sorokban azonos részekről készült fotók vannak megjelenítve. 

 

2.1. ábra: Példa képek a PlantCLEF képhalmazból 

A képekhez XML formában metaadatok is tartoznak, ezek számos információt 

tartalmaznak; a legfontosabbak (és egyben azok, amelyeket felhasználtam): növényfaj 
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neve és azonosítója, a képen látható növényrész megnevezése, a kép minősége és az adott 

megfigyelés azonosítója. 

SeaCLEF 

A bálnák egyik fő megkülönböztetője az uszony, hiszen nincs két bálna ugyanolyan 

formájú és mintázatú uszonnyal, így a tengerbiológusok ezeket a jellemzőket használják 

az egyes egyedek azonosítására. Ez motiválta a LifeCLEF 2016-ban és 2017-ben 

meghirdetett SeaCLEF versenyét [100][101], amely adathalmaza 2005 darab, bálna 

egyedek uszonyairól készült képet tartalmaz. A képhalmazban nincsenek külön 

kategóriák meghatározva, csupán az azonos egyedről készült képek tartoznak össze. A 

képek 182x272 és 800x794 között változó felbontásúak, a háttér pedig jellemzően tengert 

vagy óceánt ábrázol, ahogy a 2.2. ábra szemlélteti. 

 

2.2. ábra: Példa képek a SeaCLEF képhalmazból 

PVOC 

A PASCAL Visual Object Classes Challange 2010-ben [33] rendezett versenyhez kiadott 

képhalmaz összesen 21.738 képet tartalmazott. A verseny több feladatot meghirdetett, 

köztük objektumfelismerőt és képosztályozót is, melyhez 20 osztályból 6.720 fotó állt 

rendelkezésre. Ezek mind realisztikus körülmények között készült fotók, ami azt jelenti, 

hogy minden kategória-objektum az élethelyzetnek megfelelő környezetben, változatos 

háttérrel van megjelenítve, sőt, egyetlen képen akár több objektum is szerepelhet. Minden 

osztályba eltérő számú kép tartozik, amelyek közül a legalacsonyabb 27, a legmagasabb 

1.084, átlagosan pedig 336 eleműek az osztályok. A képek eltérő méretűek, a kategóriák 

objektumtípusok széles skáláját fedik le, azaz gépjárművek, állatok, emberek és tárgyak 
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is szerepelnek. A 2.3. ábra a PVOC képhalmaz összes kategóriáját bemutatja, példa 

képeken keresztül. 

 

2.3. ábra: Példa képek a PVOC képhalmazból 

Caltech101 és Caltech256 

A Caltech101 képgyűjtemény [35] 101 kategóriából áll, amelyek 100 valós és 1 zaj 

osztályra oszthatók, és összesen 8.677 képet tartalmaznak. Minden egyes képen csak a 

felismerendő objektum látható, változatos háttér előtt. Az osztályok közti hasonlóság és 

átfedés esetenként igen magas; például a „c.body” és „c.face” osztályoknál, ahol az előbbi 

macskafélék egész testét, míg az utóbbi csak a fejüket, arcukat tartalmazza. Ez jelentős 

átfedést eredményez, hiszen az egész testnek része az arc is. Továbbá kutyát ábrázoló 

képeket is tartalmaz a képhalmaz, ezek változatosan egész testet vagy csak fejet 

jelenítenek meg, ezzel tovább nehezítve a macskafélék közti eltérés modellezését. A 

képhalmazban élőlények és tárgyak egyaránt szerepelnek, ráadásul fényképek mellett 

rajzolt képeket is tartalmaz (lásd 2.4. ábra „pizza” oszlop utolsó sora). A Caltech256 

képhalmaz [46] attribútumait tekintve nagyon hasonló a Caltech101-hez, sőt, egyes 

kategóriák megegyeznek a két képhalmazban, azzal a különbséggel, hogy az alacsony 

elemszámúakba további képek kerültek, így 31-ről 80-ra növekedett a képek száma a 

legkisebb méretű osztályban. A Caltech256 30.607 képet foglal magában 256 különböző 
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osztályból. A 2.4. ábra vegyesen a Caltech101 és Caltech256 képhalmazokból jelenít meg 

néhány példát, ahol az oszlopok azonos osztályokat jelölnek. 

 

2.4. ábra: Példa képek a Caltech101 és Caltech256 képhalmazokból 

MNIST 

A MNIST [70] adathalmaz kézzel írt számjegyekről készült szürkeárnyalatos képeket 

tartalmaz, 60.000 tanító és 10.000 teszt képet. Ezek mindegyike középre igazított és méret 

szempontjából normalizált, azaz egységesen 28x28 pixelből állnak. Sőt, a számjegyek 

maguk is méret-normalizáltak, tehát azonos helyen és azonos méretben helyezkednek el, 

eltérésük a különböző írásmódokból adódik. A leírt számjegyeket ábrázoló képekről a 

2.5. ábra mutat néhány példát, minden kategóriából. 

 

2.5. ábra: Példa képek a MNIST képhalmazból 
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FMA 

A Free Music Analysis (FMA) [24] egy nagyméretű adatkészlet, amely 161 műfaj 

hierarchikus rendszertanába rendezve 917 GiB méretű, összesen 343 nap terjedelmű (a 

Creative Commons által licenszelt) hanganyagot kínál 16.341 előadó 106.574 

zeneszámával, 14.854 albumból. Minden egyes zeneszámhoz tartozik egy előre 

kiszámított 518 dimenziós jellemzővektor, továbbá sáv- és felhasználói szintű 

metaadatokkal, címkékkel és szabad formájú szövegekkel (például életrajzok) vannak 

ellátva. 

GBFR 

A Google-Bing-Flickr Results (GBFR) egy saját, kutatásom során létrehozott képhalmaz. 

A Google, Bing és Flickr keresők bementére több objektumból álló kereső kifejezéseket 

megadva, majd a visszaadott találati listák első 50-50 elemét letöltve állt össze a 

képgyűjtemény. Ezek a többobjektumos kereső kifejezések a következők voltak: 

„airplane&bus” (AB), „airplane&bus&car” (ABC), „airplane&car” (AC), 

„bus&car&motorbike” (BCM), „bus&motorbike” (BM), „car&bus” (CB) és 

„car&motorbike” (CM). Mindhárom keresőmotornak mind a 7 kereső kifejezést megadva 

összesen 1.050 képet gyűjtöttem össze (2013-ban). Az így kapott képhalmazt manuálisan 

felcímkéztem a következő irányelvek alapján: 

 egy kép egyszerre több kategóriába is tartozhat; 

 az objektum teljes méretéből legalább 20%-nak láthatónak kell lenni a képen (ez 

szubjektív értékelés alapján történt); 

 hibrid gépjárművek nem elégítik ki az „és” kapcsolatot több objektum között, azaz 

egy autó amire szárnyak vannak szerelve nem fogadható el repülőgépnek, de 

autónak sem; 

 amennyiben a fenti három kritérium alapján egy kép egyik kategóriába sem illik 

bele, akkor az „egyéb” (other – O) kategóriába kerül. 

A címkézést követően egy 8 osztályos, 1.341 képet tartalmazó gyűjteményt kaptam, 

figyelembe véve, hogy egy adott kép több osztályba is tartozhat (ez valójában 1.050 

különböző képet jelentett). A 2.6. ábra ezekből a kategóriákból jelenít meg néhány képet. 
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2.6. ábra: Példa képek a GBFR képhalmazból 

GEN 

A GEN adathalmaz csoport mesterségesen generált adathalmazokból áll, amelyeket a 

nullpontból indított aktív tanulási folyamat átfogó tesztelése érdekében hoztam létre. A 

generálási folyamat során adatpontok osztályai jönnek létre, mindegyikük adott szórással. 

Ezt a folyamatot több különböző szórással, osztályszámmal és mérettel hajtottam végre, 

amelyek értékeit a 2.1. táblázat foglalja össze. 

2.1. táblázat: GEN adathalmaz csoport paraméterei 

Szórás 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 

Osztályszám 5 10 15 20  

Méret 1.000 5.000    

Ezek alapján tehát 40 különböző adathalmaz típus állt rendelkezésre és 

mindegyikből 10-et hoztam létre, így a GEN csoportba összesen 400 eltérő adathalmaz 

tartozott. A 400 adathalmaz egyikét a 2.7. ábra illusztrálja, amely az 1,0-es szórású, 10-

es osztályszámú és 1.000-es méretű típusból mutat egy példa adathalmazt 2 dimenzióban 

ábrázolva. Látható, hogy már az ebbe a típusba tartozó adatkészletekben is nagymértékű 

átlapolódás van jelen az osztályok között. Bármely paraméter értékének növelése esetén 

ez tovább növekszik. A GEN adatkészleten végzett kísérleti vizsgálataim során az 

adatpontokat 2 dimenziós jellemzővektorok írták le. 

A felhasznált adathalmazok főbb jellemzőit a 2.2. táblázat foglalja össze, ezek az 

adathalmaz mérete és osztályszáma, a kategóriák minimális, maximális és átlagos 

méretei, továbbá a minimális, maximális és átlagos képméretek. 
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2.7. ábra: GEN adathalmaz 1,0 standard szórással, 10 osztállyal és 1.000 adattal 

Fontos megjegyezni, hogy az FMA adathalmaz esetén – képi felbontással bizonyos 

értelemben egyenértékű egyedmértékként – a zeneszámok minimális, maximális és 

átlagos hosszát jelenítettem meg, másodpercekben mérve. A GEN adathalmaz csoportot 

tekintve ehhez hasonló attribútum megadása nem lehetséges, ugyanis az adatpontok 

ebben az esetben már a jellemző térbeli reprezentációjukkal vannak megadva. Képi 

adathalmazokban a felbontás nem felel meg a jellemzővektorok dimenziószámának, 

mivel azokból további leírók fognak készülni (Fisher Vektor, lásd 3.1.4), ezért a GEN 

adathalmazokon végzett osztályozás vagy klaszterezés ettől a ponttól van értelmezve. 

Tudományos kísérleteim folyamán a bemutatott adathalmazokat használtam fel, 

esetenként a teljes adathalmazt, vagy többszörös részhalmazaikat képezve egyenletes 

véletlen kiválasztások sorozatával. 

2.2. táblázat: Felhasznált adathalmazok attribútumainak összefoglalása 

 Méret 
Osztály-

szám 

Osztály méret Felbontás 

min max átlag min max átlag 

PlantCLEF 113.205 1.000 7 763 92 800x69 800x800 673x686 

SeaCLEF 2.005 - - - - 182x272 800x794 457x686 

PVOC 6.720 20 27 1.084 336 88x400 500x500 386x469 

Caltech101 8.677 101 31 800 86 300x80 468x708 240x298 

Caltech256 30.607 256 80 800 116 75x75 4.256x2.848 327x373 

MNIST 70.000 10 7.000 7.000 7.000 28x28 28x28 28x28 

FMA 106.574 161 17 3.892 58 2 mp* 18.350 mp 278 mp 

GBFR 1.341 8 42 159 90 75x107 2.304x3.072 428x583 

GEN 1.200.000 5,10,15,20 50 1.000 312 - - - 

* az FMA 2 másodpercnél rövidebb hosszúságú hanganyagokat is tartalmaz, azonban az ennél 

rövidebbeket kutatásom alatt nem használtam fel. 
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2.3 Kiértékelt mérőszámok 

2.3.1 Szakirodalomban használt objektív mérőszámok 

Kísérleti kiértékeléseim során minden esetben objektív mérőszámokat használtam, ezek 

részben a szakirodalomban gyakran használt osztályozási, klaszterezési és információ 

visszakeresési mérőszámok, részben pedig általam definiált indikátorok. Bármely gépi 

tanuló algoritmus tesztelése során döntések halmaza keletkezik, amelyek a teszt adatok 

valós címkéinek ismeretében kiértékelhetők. Osztályozási feladatok két nagy csoportját 

különböztetjük meg, bináris és többosztályos (multi-class) problémákat; kutatásom során 

az utóbbit vizsgáltam. 𝑘 darab osztály esetén egy 𝑘 × 𝑘 méretű tévesztési (konfúziós) 

mátrix írható fel az osztályozó algoritmus becslései (döntései) alapján, erre láthatunk 

példát a 2.3. táblázatban 𝑘 = 10 mellett. 

2.3. táblázat: 10 kategóriás osztályozás tévesztési mátrixa  

 Becsült kategória  

 

 A B C D E F G H I J  

V
a
ló

s 
k

a
te

g
ó
ri

a
 

A 𝑇𝑃𝐴 𝐸𝐴𝐵 𝐸𝐴𝐶 𝐸𝐴𝐷    …  𝐸𝐴𝐻 𝐸𝐴𝐼 𝐸𝐴𝐽 = 𝑭𝑵𝑨 

B 𝐸𝐵𝐴 𝑇𝑃𝐵 𝐸𝐵𝐶 𝐸𝐵𝐷  …  𝐸𝐵𝐻 𝐸𝐵𝐼 𝐸𝐵𝐽  

C 𝐸𝐶𝐴 𝐸𝐶𝐵 𝑇𝑃𝐶          

D 𝐸𝐷𝐴 𝐸𝐷𝐵  𝑇𝑃𝐷  …    .  

E . .   .     .  

F . .  .  .    .  

G . .  .   .    = 𝑻𝑵𝑨 

H 𝐸𝐻𝐴 𝐸𝐻𝐵  .    𝑇𝑃𝐻  𝐸𝐻𝐽  

I 𝐸𝐼𝐴 𝐸𝐼𝐵       𝑇𝑃𝐼 𝐸𝐼𝐽  

J 𝐸𝐽𝐴 𝐸𝐽𝐵   …   𝐸𝐽𝐻 𝐸𝐽𝐼 𝑇𝑃𝐽  

 =
 

         

  𝑭𝑷𝑨          

A mátrix cellái két részre oszthatók, a főátlóban az egyes osztályokra vonatkozó 

helyes döntések mennyiségei szerepelnek (𝑇𝑃), míg a többi cella a helytelen 

besorolásokat jelöli (𝐸). Az alsó indexek a valós és becsült kategóriát jelölik, tehát 𝐸𝐴𝐵 

az 𝐴 osztályba tartozó, azonban tévesen a 𝐵 osztályba sorolt tesztadatok számát jelöli. Ez 

alapján az 𝐴 kategória fals negatív döntéseinek számát (𝐹𝑁𝐴) az 𝐴 sorba tartozó hibás 
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döntéseket jelölő cellák értékeinek összege adja. Továbbá 𝐹𝑃𝐴 = 𝐸𝐵𝐴 +⋯+ 𝐸𝐵𝐽, vagyis 

az olyan tévesztések száma, mikor az osztályozó algoritmus 𝐴-ba sorolja a tesztadatot, 

miközben az egy másik osztályba tartozik. Az 𝐴 osztályra vetített valós negatív (𝑇𝑁𝐴) 

döntések számát a fennmaradó cellák összege adja, azaz minden olyan cella, ahol 𝐴 nem 

szerepel az alsó indexben. 

Az osztályozási teljesítmény értékelésére használt mérőszámok a tévesztési 

mátrixból számíthatók, ezért ezt minden kiértékelés során meghatároztam. A konfúziós 

mátrix alapján az osztályozási pontosságot (accuracy – 𝐴𝐶𝐶), a pontosság (precision – 

𝑃𝑟𝑒𝑐), a valós pozitív arányt (true positive rate – 𝑇𝑃𝑅), vagy más néven fedést (recall – 

𝑅𝑒𝑐), valamint az 𝐹 mértéket (𝐹-measure – 𝐹1), amely a pontosság és fedés harmonikus 

közepe. Ezek kiszámítási módjai rendre a következő egyenletekben láthatók. 

𝐴𝐶𝐶 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(2.1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
(2.2) 

𝑇𝑃𝑅 =  𝑅𝑒𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
(2.3) 

𝐹1 = 2 ∙
𝑃𝑟𝑒𝑐 ∙ 𝑅𝑒𝑐

𝑃𝑟𝑒𝑐 + 𝑅𝑒𝑐
(2.4) 

Abban az esetben, ha az egyes döntések bizonyossága is fontos jelentéssel bír; a 

kiértékelés folyamán kategóriákra vetített sorrendjei határozhatók meg a tesztadatoknak. 

A sorrendeket listákba rendezve, minden lista tartalmaz az adott sorrendet meghatározó 

kategória szempontjából releváns (pozitív) és nem releváns (negatív) elemeket. Ilyenkor 

a listákon belül a pozitív elemek elhelyezkedésének vizsgálatával mérhető az algoritmus 

teljesítménye. Erre a célra az átlagos pontosságot (average precision – 𝐴𝑃) és az átlagos 

pontosság átlagát (mean average precision – 𝑀𝐴𝑃) használtam, lásd (2.5) és (2.6), ahol 𝑖 

jelöli a listaelem sorrendben elfoglalt helyét, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖 a pontosság az első 𝑖 elemre vetítve, 

𝑟𝑒𝑙(𝑖) egy indikátor függvény, amelynek értéke 1, ha az 𝑖. helyen releváns elem áll, 0 

egyébként; továbbá 𝑛 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁, a lista hossza, 𝑘 pedig a kategóriák 

száma. 

𝐴𝑃 =
1

𝑛
∑(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖 ∙ 𝑟𝑒𝑙(𝑖))

𝑛

𝑖=1

(2.5) 
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𝑀𝐴𝑃 =
1

𝑘
∙∑𝐴𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

(2.6) 

Felügyelet nélküli gépi tanulás esetén valós osztálycímkék nem ismertek 

modellalkotás közben, így a kiértékelés sem osztályok mentén történik. A visszamérés 

érdekében rendelkezésre állnak bizonyos információk az adathalmaz rendezettségét, vagy 

az adatok közti kapcsolatot illetően, például, hogy mely adatok tartoznak azonos és 

melyek különböző csoportba. A csoportok fogalma nem analóg a kategóriákéval, mivel 

a modellalkotás során nem képes az algoritmus konkrét csoport azonosítók kezelésére, 

azaz a valóságban 𝐵 csoportként ismert elemek halmazát a modellalkotás során bármely 

más (𝐴, 𝐵, 𝐶, … ) csoport reprezentálhatja. Ezért klaszterezés kiértékelésénél 𝑛 darab 

besorolási döntés helyett, az adatpontok páronként vett kapcsolatát (
𝑛∙(𝑛−1)

2
) tekintjük 

döntésnek. Így értelmezhetők a megszokott 𝑇𝑃, 𝑇𝑁, 𝐹𝑃 és 𝐹𝑁 jelölések, ahol 𝑇𝑃 a 

helyesen azonos, 𝑇𝑁 a helyesen különböző, 𝐹𝑃 a tévesen azonos, 𝐹𝑁 pedig a tévesen 

különböző klaszterbe sorolt párok számát adja meg. Klaszterezési elemzéseim során a 

Rand Index (𝑅𝐼 [90]) mérőszámot számítottam ki (lásd (2.7)), amely az osztályozási 

pontossághoz hasonlóan, a helyes döntések számának és az összes döntés számának 

hányadosa. 

𝑅𝐼 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(2.7) 

 

2.3.2 Új mérőszámok 

Kutatásom során számos új indikátort definiáltam, amelyek segítségével az adott 

problémák megoldására létrehozott eljárások eredményeit kiértékelve nagyobb rálátást 

nyerünk azok valós hatékonyságáról. Ezek között előfordul a klaszterszám 

meghatározásának jóságát mérő 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 𝑎𝑅𝐼, a tesztelési időben ismeretlen 

kategóriába tartozó képek detektálásának pontosságát kiszámító 𝐴𝐶𝐶𝐸és 𝐴𝐶𝐶𝑂, valamint 

az aktív tanulási folyamat során lekérdezett címkézett tanító adathalmaz hosszútávú 

kiegyenlítettségét kifejező 𝐿𝐵𝐸 indikátor. A mérőszámok ismertetéséhez elengedhetetlen 

a megfelelő problémák felvázolása, így ezeket a későbbi (megfelelő) fejezetekben fejtem 

ki. 
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3. Képi jellemzők és képosztályozás elméleti 

háttere 

3.1 BoW alapú képreprezentáció 

A képeken található vizuális jellemzők kinyerésére és leírására a szózsák modell képeken 

alkalmazott változatát használtam (Bag of Words – BoW [36][69]). Ennek a modellnek 

az alapötlete, hogy egy képet a rajta szereplő vizuális elemek, más néven vizuális 

kódszavak összeségével reprezentálunk, miközben azok térbeli elhelyezkedésétől 

eltekintünk. A vizuális kódszavak meghatározásához úgynevezett alacsony szintű 

leírókra (röviden: leíró) van szükségünk, amely a kép egy adott pontjának környezetében 

előforduló lokális tulajdonságokat foglalja magában. Az algoritmus első feladata tehát, 

hogy meghatározza azokat a pontokat, amelyek érdemesek leírók számítására, más néven 

a kulcspontokat. Ezt követően a leírók kiszámítása következik, majd az egymáshoz 

hasonló leírók klaszterezésének eredménye adja a vizuális kódszavakat. A BoW modell 

lépéseinek realizálását a következő alfejezetekben tekintem át. 

3.1.1 Harris-Laplace kulcspontok meghatározása 

A kulcspontok meghatározásához a Harris-Laplace detektort használtam, amelynek 

alapja a Harris detektor, vagy más néven kombinált sarok- és éldetektálás [48]. Az eljárás 

lényege, hogy egy képen azonosítja az éleket, azaz ahol a kép pixeleinek 

intenzitásértékeiben nagy változás következik be, illetve két él találkozását pedig 

sarokpontként definiálja. A képre egy csúszó ablakot helyezve – az ablak alatti területet 

vizsgálva – a deriváltak alapján meghatározhatók az intenzitáskülönbségek. A számítások 

invariánsak az eltolásra és az intenzitás változására, viszont csak részben invariánsak a 

skálázásra. A Harris detektort K. Mikolajczyk és C. Schmid fejlesztette tovább úgy, hogy 

az invariáns legyen a skálázásra is, ezt nevezzük Harris-Laplace (HL) detektornak [82]. 

Jellemző vektorok kinyerésére a SIFT (Scale Invariant Feature Transform [76][77]) 

leírót használtam (lásd 3.1.2), amely rendelkezik saját kulcspontmeghatározó metódussal. 

Mind a SIFT, mind pedig a HL kép piramisokat épít a DoG (Difference of Gaussian) 

módszer segítségével, majd szélsőértékeket keres a skálatérben a kulcspontok azonosítása 

érdekében, azonban a Harris-Laplace detektor a keresést már csak a Harris pontok között 
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végzi (azaz a korábban sarokpontként definiált pontok között). Így a HL kevesebb számú, 

de erősebb kulcspontot eredményez, amely tömörebb reprezentációkhoz, alacsonyabb 

memória és futási idő követelményekhez vezet. Fontos megjegyezni, hogy 

előfordulhatnak esetek, mikor a HL tömörsége értékes információk eldobását okozza, 

azonban előzetes tesztek azt mutatták, hogy átlagosan jobb reprezentáció készíthető HL 

kulcspontok alkalmazásával, ezért kutatásom során mindig ezt az algoritmust használtam 

képi kulcspontok meghatározására. 

3.1.2 SIFT leírók kiszámítása 

A következő lépés a kulcspontok lokális környezetében lévő gradiensek orientációjából 

128 dimenziós SIFT alacsony szintű leírók meghatározása. Ehhez elsőnek ki kell 

számolni a gradiens irányát és nagyságát minden egyes mintavételi pontban. A 

mintavételi pontok a kulcspont körül helyezkednek el: a kulcspont körül 𝜉 × 𝜉 cellát 

jelölünk ki, ezeket további 𝜓 × 𝜓 részre osztjuk. A gradiensek nagyságát Gauss-

függvénnyel súlyozzuk, majd a súlyozott gradiensekből cellánként készítünk egy-egy 

orientációs szöghisztogramot, 𝜂 irányra. A SIFT standard paraméterezése a következő: 

𝜉 = 4, 𝜓 = 4, 𝜂 = 8. A hisztogramokat egymás után fűzve kapunk egy 𝜉2 × 𝜂 dimenziós 

vektort, ami – az alapbeállítások mellett (ahogy én is használtam) – 128 dimenziót jelent. 

Normalizálással elérhető a leírók fényviszony invarianciája, hiszen, ha egy kép 

pixeleit szorozzuk egy konstanssal, a gradiensek nagyságában fellépő változást a 

normalizálás semlegesíti. A fényerőváltozás a pixelek konstanssal történő szorzását 

jelenti, ami nem befolyásolja a gradienseket, mivel azt a pixelek különbségeiből 

számítjuk. A nem-lineáris megvilágítási változásokkal már nagyobb probléma van, mivel 

nem lehet egységesen kezelni a gradiensek változását. Ezek nagy különbségeket tudnak 

okozni a gradiensek nagyságában, viszont az irányukat nem változtatják. Ennek befolyása 

a gradiens nagyságának küszöbölésével csökkenthető, hiszen így az nem kap akkora 

szerepet, mint az orientációja. Ehhez a leíró vektor minden 0,2-nél nagyobb elemét 0,2-

re cseréljük, majd újra normalizálunk. Ezt a 0,2-es értéket Lowe javasolta [77], miután 

kikísérletezte azt ugyanazon képek megvilágításbeli változtatgatásával. Az így előálló 

leírókra a 3.1. ábra mutat példát, a PlantCLEF képhalmaz képein. 
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3.1. ábra: Harris-Laplace kulcspontokban számított SIFT leírók 

3.1.3 Vizuális kódszótár meghatározása GMM-el 

Vizuális kódszavak meghatározásához SIFT jellemző vektorokra épülő GMM (Gaussian 

Mixture Model [92][114]) modellt alkalmaztam 𝐾 darab Gauss függvénnyel. A GMM 

egy generatív módszer az alacsony leírók klaszterezésére, amely az egyes klaszterekhez 

egy-egy valószínűségi modellt rendel. Ebben az esetben egy pont tartozhat több 

klaszterbe is, bizonyos valószínűséggel. A pontok valószínűségi sűrűségfüggvényét 𝐾 

darab Gauss-függvény súlyozott összegével írja le a modell, ahogy (3.1)-ben látható. 

𝑝(𝑋|) =  ∑𝜔𝑗𝑔(𝑋|𝜇𝑗 , 𝜎𝑗)

𝐾

𝑗=1

(3.1) 

Itt az 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} jelöli a 𝐷 dimenziós adatvektorokat (SIFT leírók),  a 

keresendő paramétert, 𝑔(𝑋|𝜇𝑗, 𝜎𝑗) a Gauss-függvényeket (ahol 𝜇𝑗 a várható értéket, 𝜎𝑗 a 

szórást jelöli), valamint 𝜔𝑗 pedig a súlyozó együtthatókat, amelyekre igaz, hogy 

∑ 𝜔𝑗 = 1𝐾
𝑗=1 . A GMM  paramétere ML (Maximum Likelihood [85][119]) becsléssel 

határozható meg. Az 𝑥𝑖 adatvektorok közt függetlenséget feltételezve (3.1)a következő 

módon alakul. 

𝑝(𝑋|) =∏𝑝(𝑥𝑖|)

𝑛

𝑖=1

(3.2) 

Ez a kifejezés nem lineáris a  paraméterre nézve, tehát a direkt maximalizálása nem 

lehetséges. Erre egy speciális iteratív módszert szokás használni, az EM (Expectation 

Maximization) algoritmust [25]. Ennek lényege, hogy induljunk ki egy kezdeti  

paraméterből, majd ebből becsüljünk minden lépésben egy újat (’), amire 𝑝(𝑋|′) ≥
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𝑝(𝑋|) teljesül. Ez után az új paraméter lesz a következő iteráció kezdeti paramétere, és 

így tovább. Egészen addig folytatjuk ezt a folyamatot, amíg konvergenciát nem 

tapasztalunk vagy elértük a maximálisan megengedett iterációk számát. A kezdeti 

paraméterek meghatározásához K-means klaszterezést használtam [90]. 

3.1.4 Fisher Vektor képi jellemzővektorok kiszámítása 

A vizuális kódszavak összessége a képhalmaz jellemzőterének tömör reprezentálását adja 

meg. A BoW célja, hogy minden képet egyetlen jellemzővektorral lásson el, amelyek 

alapján azok összehasonlítása, megkülönböztetése, osztályozása lehetővé válik. Ehhez 

olyan magasabb szintű képi leíró megalkotása szükséges, amely nem csak egy 

kulcspontot (vagy egymáshoz hasonló kulcspontok egy csoportját) jellemez, hanem egy 

teljes képet. Ez pedig pont a vizuális elemek eloszlása, ami egységes és egyértelmű 

reprezentációja lesz az képeknek. Egy kép magas szintű leíróját az adott képen számított 

SIFT leírók – a kódszavak alapján történő – Fisher Vektorba (FV) [88][89] kódolásával 

határoztam meg; ennek menetét az alábbiakban fejtem ki. 

A GMM tárgyalásánál bevezetett jelöléseknek megfelelően legyen 𝑝(𝑋|) a 

valószínűségi sűrűségfüggvény, amelynek  a paramétere ( = {𝜔𝑗 , 𝜇𝑗, 𝜎𝑗|𝑗 = 1…𝐾}), 

legyenek 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} a 𝐷 dimenziós adatvektorok, melyek itt nem az összes SIFT 

leírót jelentik, csak azokat, amelyek egy adott képre vonatkoznak. A log-likelihood 

függvényt jelölje 𝐿(𝑋|) = log 𝑝(𝑋|), ahol az adatvektorok közt függetlenséget 

feltételezve a (3.3)-ban látható kifejezést kapjuk. Továbbá jelölje 𝛾𝑖(𝑗) annak a 

valószínűségét, hogy az 𝑥𝑖 adatvektor a 𝑗-edik Gauss-függvényhez tartozik, lásd (3.5). 

𝐿(𝑋|) =∑log 𝑝(𝑥𝑖|)

𝑛

𝑖=1

(3.3) 

𝑝(𝑥𝑖|) =∑𝜔𝑗𝑔(𝑥𝑖|𝜇𝑗, 𝜎𝑗)

𝐾

𝑗=1

(3.4) 

𝛾𝑖(𝑗) = 𝑝(𝑗|𝑥𝑖 , ) =
𝜔𝑗𝑝𝑗(𝑥𝑖|)

∑ 𝜔𝑗𝑗𝑝𝑗𝑗(𝑥𝑖|)
𝐾
𝑗𝑗=1

(3.5) 

A fentiek szerint 𝐿(𝑋|) felbontható Gauss-függvények súlya, várható értéke és 

szórása alapján, amelyek értéke a GMM-ből ismert. A  paraméter ML becsléséhez 
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𝐿(𝑋|) elemeinek deriváltjait képezzük, ahogy a következő egyenletekben látható, ahol 

𝑗 = 1, 2, … , 𝐾 jelöli a Gauss-függvényt, és 𝑑 = 1, 2, … , 𝐷 jelöli az adott dimenziót. 

𝜕𝐿(𝑋|)

𝜕𝜔𝑗
=∑[

𝛾𝑖(𝑗)

𝜔𝑗
−
𝛾𝑖(1)

𝜔1
]

𝑛

𝑖=1

(3.6) 

𝜕𝐿(𝑋|)

𝜕𝜇𝑗
𝑑 =∑𝛾𝑖(𝑗) [

𝑥𝑖
𝑑 − 𝜇𝑗

𝑑

(𝜎𝑗
𝑑)
2 ]

𝑛

𝑖=1

(3.7) 

𝜕𝐿(𝑋|)

𝜕𝜎𝑗
𝑑 =∑𝛾𝑖(𝑗) [

(𝑥𝑖
𝑑 − 𝜇𝑗

𝑑)
2

(𝜎𝑗
𝑑)
3 −

1

𝜎𝑗
𝑑]

𝑛

𝑖=1

(3.8) 

A Fisher Vektor az alábbiak szerint alakul ki: 

 Az 𝐿(𝑋|)-et deriváljuk egyenként a 𝐾 darab Gauss-függvény súlyai szerint. 

Mivel ∑ 𝜔𝑗 = 1𝐾
𝑗=1 , ezért csak 𝐾 − 1 szabad paraméter van. Tehát ez 𝐾 − 1 

elemet ad a Fisher-vektorba. 

 Az 𝐿(𝑋|)-et deriváljuk egyenként a 𝐾 darab Gauss-függvény várható értékei 

szerint. Mivel ezek 𝐷 dimenziósak, ezért ez 𝐾 × 𝐷 elemet fog adni a Fisher-

vektorba. 

 Az 𝐿(𝑋|)-et deriváljuk egyenként a 𝐾 darab Gauss-függvény szórásai szerint. 

Ez szintén 𝐾 × 𝐷 elem. 

Ebből következik, hogy a FV összesen 𝐾 ∙ (2𝐷 + 1) − 1 elemet tartalmaz. Az én 

implementációmban 𝐾 = 256, mivel ennyi Gauss-függvényt definiálok (tesztek után ez 

bizonyult átlagosan a legjobbnak), 𝐷 = 128, mivel a SIFT leírók 128 dimenziósak; így 

𝐾 ∙ (2𝐷 + 1) − 1 =  65791 dimenziós FV-al dolgoztam, mint magas szintű leírók. 

3.2 Képosztályozás SVM-el 

A képek osztályozását szupport vektor gépek (Support Vector Machine – SVM [10][22]) 

osztályozó algoritmussal valósítottam meg. Ez bináris lineáris szeparálásra képes, 

azonban a megfelelő módszerek alkalmazásával többosztályos nemlineáris szeparálásra 

is lehetőséget nyújt. A nemlinearitás kezelésére RBF (Radial Basis Function) kernelt [99], 

a többosztályra történő kiterjesztésre „one-against-all” [75] technikát használtam. Az 

SVM bemenete a képek – vizuális tartalom alapú – reprezentációi (a továbbiakban ezeket 
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𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 jelöli), valamint az azokhoz tartozó valós osztálycímkék 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛. 

Lineárisan szeparálható esetben végtelen sok lineárisan szeparáló hipersík létezik, 

amelyek mindegyike hibátlanul szétválasztja a tanítópontokat. Az SVM a szeparáló 

hipersíkok közül az „optimális”, maximális margójút választja, ezzel biztosítva az 

általánosító képesség maximalizálását, lásd 3.2. ábra. Az SVM matematikai hátterét 

röviden ismertetem. 

 

3.2. ábra: Az optimális hipersík margója (forrás: [10]) 

Az SVM modellalkotási folyamatában a tanítópontoknak csak egy részhalmaza vesz 

részt, ezeket szupport vektoroknak nevezzük, amelyek a hipersíkhoz legközelebbi 

tanítópontok, pontosan a margó határán. A margón elhelyezkedő tanítópontok és a 

hipersík közti távolságra felírhatók a következő egyenletek. 

𝑤 × 𝑥𝑖 + 𝑏 ≥ 1, ℎ𝑎 𝑦𝑖 = 1 (3.9) 

𝑤 × 𝑥𝑖 + 𝑏 ≤ −1, ℎ𝑎 𝑦𝑖 = −1 (3.10) 

Ekkor a szeparáló hipersíkhoz legközelebb eső, különböző osztályba tartozó 

bemeneti vektorok közötti, a síkra merőlegesen mért távolság 
1

‖𝑤‖
−

−1

‖𝑤‖
=

2

‖𝑤‖
, tehát az 

optimális hipersík által biztosított margó 
1

‖𝑤‖
. Ebből az következik, hogy az optimális 

hipersík az, amelyikre ‖𝑤‖ minimális a (3.11) feltétel mellett; ahol 𝑆𝐼 a szupport vektorok 

indexhalmazát jelöli. 

𝑦𝑆𝐼(𝑤 × 𝑥𝑆𝐼 + 𝑏) ≥ 1 (3.11) 
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Tetszőleges 𝑥 bemeneti adatvektorra az SVM válasza a (3.12)-ben látható formában 

írható fel, ahol 𝑏𝑜𝑝𝑡 a ‖𝑤‖ minimalizálása során kapott érték. 

𝑓(𝑥) =∑𝑦𝑆𝐼𝑥𝑆𝐼𝑥 + 𝑏
𝑜𝑝𝑡

𝑆𝐼

(3.12) 

Az SVM úgynevezett kernel függvény használatával képes nemlineáris 

osztályozásra is, amely segítségével az eredeti problémát magasabb dimenziójú térbe 

transzformálja, ahol már lehetséges lineárisan szeparáló hipersík megadása. A 

legelterjedtebb kernel függvényeket a 3.1. táblázat foglalja össze. 

3.1. táblázat: Leggyakoribb kernel függvények 

Típus Formula 

Lineáris 𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑖), 𝜗(𝑥𝑗)) = 𝑥𝑖𝑥𝑗  

Polinomiális (𝒅 fokszámú) 𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑖), 𝜗(𝑥𝑗)) = (𝑥𝑖𝑥𝑗 + 1)
𝑑

 

Radiális bázisfüggvény (RBF) 𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑖), 𝜗(𝑥𝑗)) = 𝑒
−
‖𝑥𝑖−𝑥𝑗‖

2

2𝜎2  

Szigmoid (𝝓 é𝒔 𝜽 konstansok) 𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑖), 𝜗(𝑥𝑗)) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜙(𝑥𝑖𝑥𝑗) + 𝜃) 

Nemlineáris megoldás esetén az optimális hipersíkot 𝑤 × 𝜗(𝑥𝑖) + 𝑏 = 0
 
alakban 

keressük. A fentiek alapján az SVM válasza ilyenkor a következő. 

𝑓(𝜗(𝑥)) =∑𝑦𝑆𝐼𝜗(𝑥𝑆𝐼)𝜗(𝑥) + 𝑏
𝑜𝑝𝑡

𝑆𝐼

(3.13) 

A 𝜗(𝑥𝑆𝐼)𝜗(𝑥) szorzat helyére 𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑆𝐼), 𝜗(𝑥)) írható, ezt bevezetve a nemlineáris 

osztályozó válasza a (3.14)-ben látható formulával számolható. 

𝑓(𝜗(𝑥)) =∑𝑦𝑆𝐼𝐾𝑒𝑟(𝜗(𝑥𝑆𝐼), 𝜗(𝑥)) + 𝑏
𝑜𝑝𝑡

𝑆𝐼

(3.14) 

3.3 Képek klaszterezése és osztályozása 

Képklaszterezési feladatok megoldása esetén a klaszterező algoritmus futtatása során 

bemeneti adatvektorokként a képek magas szintű leíróit használtam. Ezek kiszámítása 

érdekében a 3.1 alfejezetben ismertetett eljárásokkal elkészítettem a Fisher Vektor 

reprezentációkat. Fontos megemlíteni, hogy mivel ebben az esetben a feladat felügyelet 

nélküli gépi tanulás végrehajtása, így a kódszótár meghatározásához a teljes képhalmazt 

felhasználtam, míg képosztályozás folyamán erre csak a tanító képhalmaz elemei 

szolgáltak a megoldásaimban. 
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Disszertációmban a hangsúlyt az aktív tanulási folyamatot közvetlenül meghatározó 

lekérdezési stratégiák és a speciális nullpontból indított aktív tanulási probléma 

vizsgálatára helyeztem. Az aktív tanulásnak ugyan részfeladata a képosztályozás, viszont 

a címkézetlen elemek aktív kiválasztását csak közvetetten befolyásolja; így bármely 

képosztályozó algoritmus használata esetén a stratégiák változatlanul alkalmazhatók, 

tehát például SVM, legközelebbi szomszéd osztályozó, döntési fák vagy akár CNN esetén 

is. Ezért arra törekedtem, hogy mind az osztályozó algoritmust, mind pedig a képi 

reprezentációs módszereket rögzítsem – az ebben a fejezetben bemutatott módon. Ezáltal 

elértem, hogy az eredményekben tapasztalt változások biztosan a tervezett eljárásaim 

hatására történjenek. 

Ahogy a 2.1 fejezetben említettem, kutatásom kezdetekor a neurális hálózatok még 

kevésbé voltak eltejedtek, azonban az elmúlt 5 évben képosztályozás tekintetében lassan 

egyeduralkodóvá váltak a mélytanulásos és konvolúciós hálózatok. Ezt mutatja, hogy a 

legfrissebb képfeldolgozási versenyek eredményei ma már mind CNN-re épülő 

technikákat alkalmaznak. Például a 2020-ban rendezett SnakeCLEF versenyen (ahol a 

feladat ~800 különböző kígyó kép alapú azonosítása volt) az FHDO-BCSG [9] csapat 

Mask R-CNN-t [50] használt objektumdetektálásra, és EfficientNet-et [111] 

osztályozásra; sőt a legjobb eredményt elérő Gokula Krishnan is ezeket a módszereket 

alkalmazta [65]. Hasonlóképpen, a szintén 2020-ban rendezett PlantCLEF 

növényfelismerő versenyre beadott 49 teszteredmények mindegyike használt neurális 

hálózatokat valamilyen formában, többségük pedig CNN-t [41]. Továbbá, CNN-t aktív 

tanulási folyamatban alkalmaztak például félvezetők gyártási folyamatának segítésére 

[104], vagy hiperspektrális képek kiválasztására [12]. Az inicializálatlan aktív tanulás és 

a zero-shot aktív tanulás sok közös ponttal rendelkezik. Az egyik legfrissebb zero-shot 

osztályozási technika a nem látott kategóriába tartozó minták generálásával javítja a 

pontosságot [126]. Ilyenkor azonban legtöbbször rendelkezésre állnak adatok a látott 

kategóriákból, valamint szemantikus információk a látott és nem látott kategóriákra. 

Azokban az esetekben, mikor valóban csak kevés számú tanító adat elérhető [107], a 

mélytanulásos technikák hatékony alkalmazása kihívást jelent még napjainkban is. 
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4. Többobjektumos szemantikus 

képosztályozás 

4.1 Áttekintés 

Képosztályozással támogatott tartalom alapú képkeresés (Content-Based Image Retrieval 

– CBIR) területen intenzív kutató munka folyik [45][62], mind akadémiai, mind pedig 

ipari oldalról (például Google, Bing és Flickr webes keresőmotorok). Speciális esetben a 

képkeresés tárgya több kép vagy több objektum is lehet [3][120][129]. Bemeneti oldalról 

tekintve, kutatásom kezdetekor többobjektumos keresőkifejezés (query) alapú 

szemantikus képosztályozással támogatott képkeresési megoldás csak bináris képekre 

létezett [74][105]. CBIR eljárások feladata relevancia szerint rendezett találati lista 

visszaadása a bemeneti kereső kifejezésre. Többobjektumos kereső kifejezés esetében 

egy képet akkor tekintünk relevánsnak a keresés szempontjából, amennyiben a keresett 

objektumok mindegyike szerepel rajta (minél több objektum szerepel rajta, annál 

nagyobb a relevancia értéke). Az ilyen többobjektumos kereső kifejezések feldolgozása 

még a legelterjedtebb keresőmotoroknak is nehézséget okoz; egy ilyen keresés azonban 

segíthet az aktív tanulás során a címkézetlen képek információtartalmának 

meghatározásában is. 

Kimeneti oldalról vizsgálva a keresett osztályba tartozó objektumokat több 

különböző nézőpontból is érdemes számításba venni [38], sőt, ugyanazon objektum 

különböző részeiről készült képek is relevánsnak tekinthetők. Ezek származhatnak 

ténylegesen különböző nézőpontból készített fotókból, vagy a tárgyobjektum különböző 

részeire történő ráközelítésből. Erre jellegzetes példa a természetben növényekről készült 

fényképek, ilyenkor változó betekintési szögek és változó növény részek fordulnak elő, 

mint a növény virága, levele, ága, termése, stb. (továbbiakban egységesen: nézőpont). 

Növényeket ábrázoló képhalmazok esetén gyakran előfordul, hogy egy adott növényről 

több fotó is készült és azok mindegyike bekerül a képhalmazba. Ez esetben előfordulhat, 

hogy egyes egyedek hiányos osztálykészlettel állnak rendelkezésre, hiszen különböző 

egyedről (vagy akár fajról), különböző nézőpontú képek készülhetnek. Az évszakok 

változásával a növények is változnak, ezért például nem minden esetben van lehetőség a 

növény virágáról is képet készíteni. Ilyenkor pedig az adott növényről készített képek 
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között nem szerepel majd olyan, amelyik virágot ábrázol, így esetenként a növény faj 

azonosításához hiányos osztálykészlet áll rendelkezésre. 

Hosszú távú célom olyan képosztályozást megvalósító eljárás kifejlesztése volt, 

amely hiányos osztálykészletű tanító és teszt adathalmazok esetén is képes hatékonyan 

működni, nullpontból indítható aktív tanulás segítségével. Ezért kutatásom elején a fenti 

problémákkal kezdtem el foglalkozni, amelyhez további motivációként szolgált a 2014-

ben meghirdetett PlantCLEF képi klasszifikációs verseny, ahol növények azonosítása volt 

a cél, hiányos osztálykészletű megfigyelések alapján. 

4.2 Növény-egyed képcsoportok szemantikus osztályozása 

Növények fajok szerinti osztályozása sok esetben rendkívül nehéz és időigényes feladat, 

még biológusok, szakértők számára is. Ezért célszerű egy olyan eljárás kidolgozása, 

amely ugyanazon növényről, különböző nézőpontokból készített fotók (virág, termés, 

levél, stb.) alapján nagyobb bizonyossággal képes meghatározni a jósolt kategóriát. 

Legyen 𝑂 = {𝑜1, … , 𝑜𝑚} a növények vizuális megfigyeléseinek halmaza, ahol 𝑚 a 

megfigyelések száma, és egy megfigyelés egy adott növényről több, különböző 

nézőpontból, a növény különböző részeiről készült képeket tartalmazza; ezeket jelölje 

𝑥𝑖 ∈ 𝑜𝑗; 𝑖 = 1…𝑁𝑗, ahol 𝑁𝑗 a 𝑗-edik megfigyelésbe tartozó képek száma. Olyan növényfaj 

osztályozó algoritmust terveztem és valósítottam meg, amely nézőpontonként külön-

külön SVM osztályozó modelleket épít, majd ezeket együttesen – egymást erősítve – 

használja fel a végső, teljes megfigyelésre vonatkozó döntéshozatal érdekében. 

Az 𝑜𝑗 megfigyelés tárgyát jelentő növényt az 𝑥𝑖 képek osztályozási eredményeiből 

képzett súlyozott többségi döntés alapján kategorizálom, ahogy (4.1)-ben látható. 

𝑃(𝑌|𝑥𝑖) az 𝑥𝑖 ∈ 𝑜𝑗 kép 𝑌 kategóriába tartozásának a valószínűsége (3.14) szerint, 𝑉 a 

különböző nézőpontok száma, 𝑁𝑗,ℎ a 𝑗-edik megfigyelésben a ℎ-adik nézőpontba tartozó 

képek száma, 𝑤ℎ pedig a ℎ-adik nézőpontba tartozó képek súlyát jelöli. 

𝑃(𝑌|𝑜𝑗) = ∑(𝑤ℎ ∙
1

𝑁𝑗,ℎ
∙∑𝑃(𝑌|𝑥𝑖)

𝑁𝑗,ℎ

𝑖=1

)

𝑉

ℎ=1

(4.1) 

A 𝑤ℎ súlyok meghatározásához a PlantCLEF képhalmaz 50 legnagyobb méretű 

osztályát használtam, az ezen visszamért 𝐴𝐶𝐶 és 𝑀𝐴𝑃 mérőszámok függvényében 
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állítottam be a súlyparamétereket. A súlyokat (4.2) alapján, az 𝐴𝐶𝐶 és 𝑀𝐴𝑃 részesedések 

négyzetes függvényében számoltam. Kézenfekvő megoldás lett volna a súlyparaméterek 

optimalizálására a megfigyeléseken végzett keresztvalidáció, azonban fontos figyelembe 

venni, hogy a megfigyelések nem tartalmazzák teljes számban a nézőpontokat, így 

előfordulhat, hogy az algoritmus rátanul a hiányzó értékekre. Ezért választottam az 

alábbi, megfigyelésfüggetlen formulát.  

𝑤ℎ =
1

2
((

𝑀𝐴𝑃ℎ
2

∑ 𝑀𝐴𝑃𝑙
2𝑉

𝑙=1

) + (
𝐴𝐶𝐶ℎ

2

∑ 𝐴𝐶𝐶𝑙
2𝑉

𝑙=1

)) (4.2) 

A kidolgozott módszert a PlantCLEF versenyben teszteltem, ahol a hivatalos 

kiértékelésre a szervezők új mérőszámokat definiáltak, külön megfigyelés szinten és 

külön a képek szintjén. Ezek rendre a (4.3)-ban és (4.4)-ben látható, úgynevezett 𝑆 

értékek, amelyek számítási módja sorrendben elfoglalt hely alapján történik. Ehhez 

hasonlóan a 𝑀𝐴𝑃 mutató is sorrendben elfoglalt hely alapján számítható, ezért célszerű 

a súlyok maghatározásánál figyelembe venni ennek értékét. Továbbá fontos, hogy 

osztályozási pontosság szempontjából is jól működő eljárást kapjunk, ezek alapján azt a 

tervezői döntést hoztam, hogy az 𝐴𝐶𝐶 és 𝑀𝐴𝑃 mérőszámok azonos súllyal szerepeljenek 

(4.2)-ben. Az így paraméterezett módszerrel a versenyben sikerült az előkelő 3. helyet 

megszerezni, 10 induló között, ahogy a 4.2. táblázatban látható. 

𝑆 =
1

𝑈
∑

1

𝑃𝑢
∑𝑆𝑢,𝑝

𝑃𝑢

𝑝=1

𝑈

𝑢=1

(4.3) 

𝑆 =
1

𝑈
∑

1

𝑃𝑢
∑

1

𝑁𝑢,𝑝
∑𝑆𝑢,𝑝,𝑛

𝑁𝑢,𝑝

𝑛=1

𝑃𝑢

𝑝=1

𝑈

𝑢=1

(4.4) 

 𝑈: a képeket készített fotós személyek száma  

 𝑃𝑢: 𝑢-adik személy által megfigyelt növény egyedek száma 

 𝑆𝑢,𝑝: a valós növényfajcímke valószínűségi helyiértékének inverze; 

𝑢-adik személy 𝑝-edik megfigyelésére  

 𝑁𝑢,𝑝: 𝑢-adik személy által 𝑝-edik növényről készített képek száma 

 𝑆𝑢,𝑝,𝑛: a valós növényfajcímke valószínűségi helyiértékének inverze; 

𝑢-adik személy 𝑝-edik megfigyelésről készített 𝑛-edik képre 

A 4.1. táblázat foglalja össze a kísérletek során kapott 𝑀𝐴𝑃 és 𝐴𝐶𝐶 értékeket, az 

utolsó két sorban megfigyelések alapján, az előtt pedig a képeket külön osztályozva; 
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továbbá a „𝑤” oszlop a súlyparamétereket mutatja. Az eredményekből kiolvasható, hogy 

a nézőpontok illesztésével nőtt a felismerési arány, a (4.2) alapján meghatározott 

súlyokkal pedig jelentős mértékű további javulás tapasztalható. A 4.2. táblázatban a 

PlantCLEF hivatalos kiértékelésének eredményei láthatók. Az IBM AU [16] SIFT és 

színalapú leírókon épített Fisher Vektort használt SVM-el, valamint az akkori state-of-

the-art AlexNet [67] CNN-t, ezek fúziója adta a végső becsléseket, amellyel 0,471 𝑆 

értéket értek el. Fontos megemlíteni, hogy az SVM és CNN külön-külön 0,454 és 0,271 

𝑆 értéket eredményezett, ami alapján elmondható, hogy a mélytanulás akkoriban 

alulmaradt az SVM-el szemben növények osztályozása tekintetében. A PlantNet [44] 

számos alacsony szintű leírót nyert ki a képekből (ri-LBP, SURF, EOH, RGB hisztogram 

és HSV hisztogram), majd elsőként képek szintjén, azt követően pedig megfigyelések 

szintjén egyesítette a 𝑘 legközelebbi jellemzőt, ezzel 0,289 𝑆 értéket értek el. A táblázat 

harmadik sorában az általam kidolgozott algoritmus 0,255 𝑆 értékben elért eredménye 

látható. A QUT [108] CNN-t használt generikus jellemzők kinyerésére, majd véletlen 

erdővel osztályozott, így 0,249 𝑆 értéket sikerült elérniük. Az ezt követő eredményeket 

pedig mind képi jellemző vektorok alapú osztályozás adta. 

1.1. tézis. [J5][C1][C2][C3][C5] Hiányos osztálykészletű megfigyelésekre építő 

vizuális tartalom alapú növényosztályozót terveztem, a növények különböző részein 

tanított SVM modellek súlyozott illesztésével. Kísérleti úton megmutattam, hogy a javasolt 

algoritmussal javítható a felismerési arány. 𝑀𝐴𝑃 és 𝐴𝐶𝐶 mérőszámok tekintetében, 

egyenletes súlyozással 2,2% és 0,7%, a kidolgozott súlyrendszerrel további 9,1% és 7,3%, 

összesen 11,5% és 8% növekedést értem el a képenkénti osztályozáshoz képest. 

4.1. táblázat: Eredmények és súlyparaméter értékek a PlantCLEF képhalmazon 

  𝑀𝐴𝑃  𝐴𝐶𝐶 
Képek 
száma 

 𝑤 

Branch 0,341 0,392 1518 0,059 

Entire 0,314 0,325 903 0,045 

Flower 0,512 0,450 2444 0,102 

Fruit 0,482 0,577 1651 0,123 

Leaf 0,583 0,609 3610 0,156 

LeafScan 0,965 0,951 7770 0,403 

Stem 0,492 0,517 1961 0,112 

Képátlag 0,676 0,682 19857 - 

Megfigyelés  
(egyenletes súlyok) 

0,691 0,687 - - 

Megfigyelés 0,754 0,737 - - 
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4.2. táblázat: PlantCLEF verseny hivatalos kiérékelésének eredménye 

 𝑆 érték 

IBM AU [16] 0,471 
PlantNET [44] 0,289 

BME TMIT [C1] 0,255 
QUT [108] 0,249 
FINKI [28] 0,205 

Sabanci Okan [125] 0,127 
I3S [83] 0,091 

SZTE [86] 0,088 
Miracl [60] 0,063 

IV Processing [34] 0,043 

4.3 Képosztályozással támogatott kombinált képkeresés 

Többobjektumos kereső kifejezések feldolgozása érdekében olyan CBIR algoritmust 

dolgoztam ki, amely a képeket kizárólag szemantikus információ – tehát a rajtuk látható 

objektumok – alapján keresi. A keresőmotorok működésének modellezése érdekében a 

keresést egy előre meghatározott véges képhalmazban végeztem. A képhalmazt jelölje 

𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛}, az abban előforduló objektumtípusokat pedig 𝑌1, … , 𝑌𝑘. A szemantikus 

információt 𝑘 darab előre tanított bináris SVM osztályozó alapján határoztam meg. Tehát 

minden 𝑥𝑖 képhez tartozik 𝑘 darab valószínűségi érték, ahol a 𝑗-edik azt mutatja, hogy 

mekkora valószínűséggel szerepel 𝑌𝑗 objektumtípus az 𝑥𝑖 képen. A képhalmaz összes 

elemére offline módon meghatároztam ezeket a valószínűségi értékeket, ami azt jelenti, 

hogy amikor egy kereső kifejezés beérkezik a rendszerhez, akkor ezek az adatok már 

rendelkezésre állnak. Az általam tervezett CBIR eljárás célja a többobjektumos kereső 

kifejezések hatékony feldolgozása, így kombinált (offline szemantikus információn 

alapuló) módszereket terveztem a képek becsült relevancia értékeinek (𝑅) kiszámítására; 

ezek a következők. 

Összegzés küszöbértékkel 

Az 𝑥𝑖 kép relevancia értékét a keresési kifejezésben felsorolt objektumokhoz tartozó 

valószínűségek összegeként képezi, amennyiben ezek közül legalább az egyik meghalad 

egy 𝜏 küszöbértéket; ellenkező esetben a relevancia 0,lásd (4.5). 

𝑅(𝑥𝑖) =

{
 

 

 

∑ 𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖)

𝑌𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

 |  ∃𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖) > 𝜏

                0          |  𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

(4.5) 
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Szorzat küszöbértékkel 

Az 𝑥𝑖 kép relevancia értékét a keresett objektumokhoz tartozó valószínűségek szorzata 

adja, amelyeknek a 𝜏 küszöbértéknél nagyobbnak kell lenniük; ellenkező esetben a 

relevancia 0, ahogy (4.6)-ban látható. 

𝑅(𝑥𝑖) =

{
 

 

 

∏ 𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖)

𝑌𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

 |  ∀𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖) > 𝜏

                0          |  𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

(4.6) 

Minimum 

Ez a módszer a minimális valószínűségű keresett objektumokhoz tartozó értéket tekinti a 

relevancia értéknek, lásd (4.7). 

𝑅(𝑥𝑖) = min
𝑌𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖) (4.7) 

Különbség 

A keresési kifejezésben felsorolt objektumok ellentétéhez (azaz, hogy az objektum nem 

szerepel 𝑥𝑖-n) tartozó valószínűség értékek szorzatának az ellentéte. Így a legmagasabb 

relevancia értéket az a kép kapja, amelyre a legkisebb annak a valószínűsége, hogy egyik 

objektum sem szerepel rajta a keresésből, lásd (4.8). 

𝑅(𝑥𝑖) = 1 − ∏ (1 − 𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖))

𝑌𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

(4.8) 

A keresési kifejezésben megadott objektumokhoz tartozó valószínűségi értékek nagy 

eltérést mutathatnak egymáshoz képest, így a fenti módszerek által adott relevancia 

értékhez több különböző valószínűségi érték kombináció tartozik. A félrevezető 

változatok (például összeg módszer esetén 0,79+0,01 ugyanazt a relevancia értéket 

eredményezi, mint 0,4+0,4) korlátozása érdekében célszerű az osztálycímkék szűrése. 

Megfelelő 𝜏 választása mellett ez részben megoldható, viszont minden osztálycímkére 

csak egységesen. 

Rangsorolás többcímkés osztályozásos összegzéssel 

Definiáltam egy többcímkés osztályozási módszert, amely minden 𝑥𝑖 képhez a 

valószínűségi értékek alapján meghatározza az azon szereplő objektumok {𝜔𝑖} halmazát, 
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ahogy a 4.1. algoritmusban látható, ahol φ szabályozza a további címkék bevételének 

küszöbvalószínűségét. Jelölje 𝑞 a ”query” objektumok számát, és képezzük a 𝐵1, … , 𝐵𝑞 

vödröket. Helyezzük 𝑥𝑖-t a hozzá tartozó címkék száma által kijelölt 𝐵𝑙 vödörbe, ahogy 

(4.9) mutatja. 

𝑥𝑖 ∈ 𝐵𝑙 , ℎ𝑎 |𝜔𝑖| = 𝑙 (4.9) 

A végső, visszaadott eredmény lista kialakításához rendezzük a vödröket 𝐵𝑞 , … , 𝐵1 

sorrendbe, majd a vödrökön belül rendezzük az egyes képeket a (4.5)-ben látható 

összegzés módszer alapján számított relevancia érték szerint (tehát a képek nem 

mozoghatnak a vödrök között). 

4.1 Algoritmus. Többcímkés osztályozás 

input: 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛}; 𝑌1, … , 𝑌𝑘 

init:    𝜔1, … ,𝜔𝑛;  ∀𝜔𝑖 = ∅ 

for 𝑥𝑖  𝑖𝑛 𝑋 

 𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0 

 𝑌 = {𝑌1, … , 𝑌𝑘} 

 while max
𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖) > (𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∙ φ) 

  𝜔𝑖 . 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑 (argmax
𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖)) 

  𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = max
𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖) 

  𝑌. 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 (argmax
𝑗∈𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦

𝑃(𝑌𝑗|𝑥𝑖)) 

 end while 

end for 

output: 𝜔1, … ,𝜔𝑛 

 

A fenti módszerek célja a keresési térbe tartozó képekhez relevancia értékeket 

rendelni. A kidolgozott CBIR eljárás és relevancia meghatározó eljárások megvalósítását 

a GBFR képhalmazon teszteltem és összehasonlítottam a népszerű Google, Bing és Flickr 

keresők többobjektumos képkeresési eredményeivel. Erőforrás korlátok miatt nem volt 

lehetőség nagyságrendekkel nagyobb adathalmaz letöltésére és manuális címkézésére, 

így az összehasonlítás során csak a GBFR-re terjedt ki a vizsgálat. 
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A 4.3. táblázatban a találati listák első 50 elemére vetített 𝐴𝑃 értékek láthatók, a 

Google, Bing és Flickr keresők, valamint a saját módszerek eredményein kiértékelve. 

Mint látható, a javasolt módszerek közül a Minimum eredményezte a legmagasabb 𝐴𝑃 

értéket, kivéve a BC (azaz, bus&car) keresési lekérdezést, ahol a Szorzat volt a legjobb. 

Három esetben a Minimum meghaladja a webes keresők eredményeit, három másik 

esetben pedig a Flickr volt a legjobb; azonban fontos megemlíteni, hogy a BM keresés 

esetén a Flickr ugyanazt a képet adta vissza az első 7 helyen. Továbbá, az utolsó 

oszlopban látható 𝑀𝐴𝑃 mutatók alapján a Minimum 54,2%, 42,3% és 20,0% (átlagosan 

38,8%-os) növekedést ért el a Google, Bing és Flickr keresőkkel szemben, így ez a 

módszer bizonyult átlagosan leghatékonyabbnak. 

A keresési lekérdezésenként visszaadott releváns találatok számát a 4.4. táblázat 

foglalja össze, ahol a sorok jelölik a keresési kifejezést. Ebből kiolvasható, hogy 

átlagosan a Minimum módszer adja a legtöbb releváns képet, 14,4-et az első 50 helyen, 

ami a Google, Bing és Flickr keresőknél rendre 42,5%-al, 19%-al és 14,3%-al (átlagosan 

25,3%-al) több releváns találatot jelent. 

A Flickr és Minimum – mint legjobban teljesítő – módszerek összehasonlítását a 4.1. 

ábra mutatja be, külön a 2 és külön a 3 objektumos keresőkifejezésekre nézve. A 

jelmagyarázatban szereplő számok az objektumok számát jelölik. A Flickr 𝑀𝐴𝑃 értékei 

0,0770 és 0,0332, míg a Minimum (MIN) 0,0651 és 0,1081. 

Ezek alapján elmondható, hogy az általam kifejlesztett új, kombinált képkeresési 

módszer összemérhető az ismert keresőmotorokkal, sőt, a keresőkifejezésben felsorolt 

objektumok között „és” kapcsolatot feltételezve a Minimum módszer felülmúlja azokat, 

a többobjektumos szemantikus képkeresés tekintetében. 

1.2. tézis. [J1] Kidolgoztam egy szemantikus képosztályozással támogatott tartalom 

alapú képkereső eljárást, amely a többobjektumos kereső kifejezések feldolgozására 

offline szemantikus információ alapú kombinált módszereket alkalmaz. Kísérleti 

vizsgálatokon keresztül kimutattam, hogy 2 és 3 gépjárműobjektum „és” kapcsolatából 

álló keresések esetén átlagosan 25,3%-al több releváns találatot ad, mint a népszerű 

webes keresők: Google, Bing, Flickr; 𝑀𝐴𝑃 mutatót illetően pedig átlagosan 38,8%-al 

jobb eredményt értem el. 
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4.3. táblázat: 𝑨𝑷 és 𝑴𝑨𝑷 értékek a találati lista első 50 elemére vetítve 

 AB AC BC BM CM ABC BCM 𝑀𝐴𝑃 

Google 0,0799 0,0211 0,0338 0,0465 0,0150 0,1402 0,0151 0,0502 

Bing 0,0922 0,0762 0,0176 0,0804 0,0388 0,0602 0,0154 0,0544 

Flickr 0,0405 0,0182 0,0440 0,1930 0,0892 0,0385 0,0278 0,0645 

Összeg (𝜏 = 0) 0 0,0645 0,0150 0,0015 0,0221 0,0437 0,0028 0,0214 

Összeg (𝜏 = 0,5) 0 0,0645 0,0150 0,0015 0,0221 0,0437 0,0028 0,0214 

Szorzat (𝜏 = 0) 0,0332 0,0750 0,0183 0,0206 0,0337 0,1429 0,0161 0,0485 

Szorzat (𝜏 = 0,1) 0,0332 0,0750 0,0183 0,0206 0,0337 0,0162 0,0009 0,0283 

Minimum 0,0829 0,1153 0,0147 0,0639 0,0488 0,1582 0,0580 0,0774 

Többcímkés 0,0328 0,0733 0,0128 0,0006 0,0451 0,1345 0 0,0427 

Különbség 0 0,0073 0,0104 0,0006 0,0020 0,0005 0 0,0030 

 

4.4. táblázat: Releváns képek száma a találati lista első 50 eleméből 

 Google Bing Flickr MIN 

AB 10 16 11 14 

AC 10 20 5 23 

BC 16 11 20 11 

BM 12 12 23 15 

CM 8 14 20 17 

ABC 10 5 3 11 

BCM 5 7 6 10 

Átlag 10,1 12,1 12,6 14,4 

 

 

4.1. ábra: 𝑴𝑨𝑷 értékek a MIN és a Flickr összehasonlításánál 2 és 3 objektumos keresésre 
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5. Klaszterszám becslő és struktúratartó 

klaszterező eljárások 

5.1 Áttekintés 

Képek és egyéb multimédia tartalmak klaszterezésénél sokféle probléma merül fel, 

amelyre a szakirodalomban nincs kielégítő válasz. Képhalmazok esetén például 

előfordulhat, hogy két különböző képen nem csak hasonló (osztályozási szempontból 

tekintve azonos kategóriájú) objektum látható, de ugyanaz az egyed, esetleg más szögből 

vagy más környezetben. Ilyenkor egy speciális klaszterezés, képpárok keresése a feladat, 

ezért a hasonlóságot is speciálisan lehet definiálni. Másik kihívás egy olyan strukturált 

adathalmazhoz való klaszterező eljárás megalkotása, amelynél előre meghatározott 

kapcsolatok érvényesek az adatpontok között. Ebben az esetben a cél olyan klaszterezési 

eljárás létrehozása, amely során az adatpontok közti kapcsolatok sértetlenek maradnak a 

kialakított klaszterekben, azaz két, egymással kapcsolatban álló adatpont ugyanabba a 

klaszterbe kerül (struktúratartó tulajdonság). További, általánosan felmerülő kérdés, hogy 

mekkora klaszterszámmal indítsuk a klaszterező algoritmust, hogyha nem ismerjük az 

adathalmazt. Például K-közép (K-means [81]) algoritmus esetén ennek meghatározó 

szerepe van, hiszen bemeneti paraméterként várja ezt a 𝑘 számot, így előzetes 

információra van szükségünk az adathalmazzal kapcsolatban, ami viszont nem minden 

esetben áll rendelkezésünkre. 

Az ismeretlen kategóriák detektálását követő új objektumosztály definiálási 

folyamatának egyik fő lépése a hasonló képek csoportokba rendezése, így kutatási 

munkám során specifikus klaszterezési problémákra kerestem a megoldást: automatikus 

klaszterszám meghatározás, struktúratartó tulajdonság. Az újonnan definiált kategóriák 

száma előre nem ismert, ezért fontos olyan képklaszterező algoritmus megalkotása, amely 

az adathalmaz attribútumait figyelembe véve ezt automatikusan képes meghatározni. Más 

részről, az ismeretlen adatpontok kategóriái közt bármilyen kapcsolat előfordulhat, hiszen 

azokat nem ismerjük, így célszerű a klaszterező algoritmust felkészíteni strukturált 

adathalmazok kezelésére. 
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5.1.1 Strukturált adathalmazok 

A klaszterezés feladata, hogy a bemeneti adathalmaz 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} alapján csoportokat 

határozzon meg, ahol az egymáshoz hasonló adatpontok azonos csoportba, míg az 

egymáshoz kevésbé hasonló adatpontok különböző csoportba kerülnek; két pont (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 

közti hasonlóságot 𝑠𝑖𝑗-vel, míg a távolságot 𝑑𝑖𝑗-vel jelölöm. Tradicionális klaszterező 

algoritmusok azt feltételezik, hogy független adathalmaz érkezik bemenetükre, ahol nincs 

előre meghatározott kapcsolat két (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) pont között. Ekkor 𝑋 klaszterezése 𝑘 klaszterbe 

minden korlátozás nélkül elvégezhető, és eredményül megkapjuk a 𝐶1, … , 𝐶𝑘 csoportokat. 

Azonban strukturált adathalmaz esetén az adatpontok közti 𝑟𝑖𝑗 kapcsolatok alapján (lásd 

(5.1), ahol ↔ a kapcsolatot jelöli) úgynevezett diszjunkt csoportok, vagy más néven 

ponthalmazok definiálhatók. 

𝑟𝑖𝑗 = { 
1
0
 | 
𝑥𝑖 ↔ 𝑥𝑗
𝑥𝑖 ↮ 𝑥𝑗

} 

Az 𝑥1, … , 𝑥𝑛 pontok tekinthetők alsó, míg a létrehozott ponthalmazok felső 

hierarchia szintnek, így a fenti tulajdonsággal rendelkező adathalmazt hierarchikus 

adathalmaznak nevezzük. Ebben az esetben a cél olyan klaszterezés kivitelezése, amely 

során egy adott ponthalmaz elemei ugyanabba a klaszterbe kerülnek. Konvencionális 

klaszterező eljárást alkalmazva egy hierarchikus adathalmazon ugyanúgy megkapjuk a 

𝐶1, … , 𝐶𝑘 klasztereket, viszont előfordulhat, hogy 𝑥𝑖 a 𝐶𝑔 klaszter tagja lesz, míg 𝑥𝑗 a 𝐶ℎ 

klaszterbe kerül besorolásra, miközben 𝑟𝑖𝑗 = 1, tehát az 𝑥𝑖 -t és 𝑥𝑗 -t tartalmazó 

ponthalmaz szétbomlik. A triviális megoldás a ponthalmazok egyben tartására, ha azokat 

aggregált reprezentációk alapján klaszterezzük (pl. centroid), ami garanciát ad erre. Ezzel 

szemben a teljes ponthalmaz klaszterezése gazdagabb megoldást kínál, így kutatásom 

fókusza olyan eljárás megalkotása volt, amely a pontokon végzett klaszterezés során 

biztosítja a ponthalmazok egyben maradását. 

A spektrális klaszterezés (Spectral Clustering – SC [117]) a bemeneti adathalmazt 

egy új térbe transzformálja, majd ott végzi el a klaszterezést (általános esetben K-means 

algoritmussal). Ennek következtében SC eljárás alkalmazása lehetőséget nyújt a 

hierarchikus adathalmaz kapcsolatainak – azaz, a ponthalmaz struktúra – modellezésére. 

Az alapötlet a transzformációs folyamat befolyásolása módosított, súlyozott gráfokkal, 

amely következtében az azonos ponthalmazba tartozó pontok közti kapcsolatokat az 

adathalmaz új reprezentációja már tartalmazni fogja. Az 5.2. alfejezet a hierarchikus 
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adathalmazok spektrális klaszterezésében elért kutatási eredményeimet mutatja be 

struktúratartó tulajdonság szempontjából. 

5.1.2 Klaszterszám meghatározása 

Hancer E. és Karaboga D. [47] átfogó felmérést készített az automatikus klaszterszám 

meghatározással kapcsolatos módszerekről; a leginkább hasonló munkák a Silhouette 

Coefficient (SC) [94] és a Cluster Validity (CV) [91]. Az előbbi grafikus ábrázolást nyújt 

az egyes objektumok klaszterben elfoglalt helyéről. A SC az ugyanazon klaszterben lévő 

elemek átlagos távolságát méri össze a többi klaszterben található elemek átlagos 

távolságával. A magas SC értékű objektumokat jól csoportosítottnak tekintjük. Ez az 

együttható jól működik a K-means klaszterezéssel és a klaszterek optimális számának 

meghatározására is szolgál. Siddheswar Ray és Rose H. Turi Cluster Validity-t [91] 

használva határozta meg a klaszterek számát színes képek szegmentálása során, szintén 

K-means klaszterezést alkalmazva. A CV az összes klaszteren belüli távolság átlagának 

és a klaszterek közötti távolság minimumának aránya, és ennek a mutatónak a 

minimalizálásával a klaszterek száma automatikusan meghatározható. 

Tetszőleges képhalmazok klaszterszámának becslésére kidolgoztam az MMKK++ 

(Min-Max Kernel K-means++) klaszterező algoritmust, amely egy új mérőszámot 

használ a klaszterezés eredményének belső kiértékelésére, így mérve a kialakult 

klaszterek jóságát, adott klaszterszám mellett. Az eljárás részletes működését és kísérleti 

vizsgálataimat az 5.4.2. alfejezetben ismertetem. 

Másrészt, amennyiben a klaszterek száma nem ismert, praktikus megközelítés 

tartalom alapú hasonlóság szerinti képpárok keresése, amelyek úgynevezett mini-

klaszterekként is értelmezhetők. A végső klaszterkialakítás pedig a megfelelő mini-

klaszterek összevonásával meghatározható. Definiáltam egy új – képek között értelmezett 

– hasonlósági függvényt, SIFT lokális képi jellemzőkre építve, amely arány-tesztet 

alkalmaz a leírók legközelebbi szomszédjain az egyezőség mértékének 

meghatározásához. Erre építve kifejlesztettem egy gráfalapú képpár kereső algoritmust, 

amely a képek közti további kapcsolatok felfedezése érdekében a véletlen bolyongást 

modellező Markov klaszterező eljárást (Markov Clustering Algorithm – MCL [116]) 

alkalmazza; ezt bővebben az 5.3. alfejezetben fejtem ki. A SeaCLEF versenyt hirdetett 

bálna egyedek azonosítására vonatkozóan, ahol a bálna egyedek (klaszterek) száma 

ismeretlen volt – ez a kihívás jelentős motivációként szolgált a fenti eljárás kidolgozására. 
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5.2 Spektrális klaszterezés struktúratartó attribútumának 

vizsgálata 

5.2.1 FC-WG és NPP-WG súlyozott gráfok 

A spektrális klaszterezés algoritmusban a bemeneti adathalmaz transzformációjának első 

lépése egy hasonlósági gráf felépítése az 𝑠𝑖𝑗 hasonlósági értékekből; erre a 

szakirodalomban számos alternatíva létezik, például 휀-szomszédossági, 𝑘 legközelebbi 

szomszéd vagy teljesen összekötött módszer. Azonban ezek közül bármelyik alkalmazása 

esetén előfordulhat, hogy hierarchikus adathalmaz spektrális klaszterezése közben a 

hierarchikus struktúra megsérül a kialakított csoportokban. Megterveztem két módosított 

hasonlósági gráfot, úgynevezett súlyozott gráfot, amelyben az élsúlyok kialakítása követi 

a ponthalmazok közti kapcsolatot, ezáltal nagymértékben csökkenti a hierarchikus 

struktúra szétbomlásának esélyét. Az FC-WG (Fully Connected Weighted Graph) egy 

teljesen összekötött gráf, ahol két – azonos ponthalmazba tartozó – 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 pontot összekötő 

él nagyobb 𝑤𝑖𝑗 súlyt kap, mint a többi él; lásd (5.2), ahol 𝑛 a teljes bemeneti adathalmaz 

elemszáma.  

𝑤𝑖𝑗 = { 
𝑛
𝑠𝑖𝑗
 |
  𝑟𝑖𝑗 = 1

 𝑟𝑖𝑗 = 0
} (5.2) 

Az NPP-WG (Nearest Points of Point-sets Weighted Graph) ezzel szemben egy 

hiányos gráf, ahol az azonos ponthalmazba tartozó pontok továbbra is egy teljes 

részgráfot alkotnak (magas súllyal), viszont két ponthalmaz csak a legközelebbi pontjain 

keresztül kerül összekötésre, ahogy (5.3)-ban látható. 

𝑤𝑖𝑗 = { 

𝑛
𝑠𝑖𝑗
0
 | 

𝑟𝑖𝑗 = 1

𝑟𝑖𝑗 = 0 é𝑠 𝑠𝑖𝑗 ≥ 𝑠𝑖𝑡: ∀𝑥𝑡 (𝑟𝑗𝑡 = 1 , 𝑥𝑗 ≠ 𝑥𝑡)

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

} (5.3) 

A súlyozott hasonlósági gráf létrehozása után a spektrális klaszterezés következő 

lépése egy 𝒮 hasonlósági mátrix, illetve egy Δii = ∑ 𝓈𝑖𝑗𝑗  diagonális fok mátrix 

meghatározása, amelyek alapján a Λ Laplace mátrix számolható. Attól függően, hogy a 

spektrális klaszterezésnek melyik variánsát alkalmazzuk, különbözik Λ számítása, 

valamint a klaszterek kialakítása is [21][53]. Kutatásom során a normalizálatlan Laplace 

mátrixot használtam: Λ = Δ − 𝒮. Legyen 𝒰 ∈ ℝ𝑛𝑥𝑘 a Λ első 𝑘 sajátvektorából 
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(𝓊1, … , 𝓊𝑘) alkotott mátrix, és klaszterezzük 𝒰 sorait K-means eljárással. Ezzel az SC 

algoritmus véget ér és megkapjuk a 𝐶1, … , 𝐶𝑘 klasztereket. 

Az FMA és PlantCLEF adathalmazokon kísérleti vizsgálatokat végeztem és az 

eredményeken kiértékeltem az 𝐹1 és 𝑇𝑃𝑅 mérőszámokat. Az FMA adathalmazból két 

részhalmazt készítettem, „FMA Műfaj” és „FMA Előadó” néven, előbbi a 12 

leggyakoribb műfajt, utóbbi az 50 leggyakoribb előadót tartalmazta. A PlantCLEF 

képhalmazt pedig a képminőség szempontjából szűrtem, így csak a 3, 4 és 5-ös értékelésű 

képeket használtam fel (az értékelési skála 1-től 5-ig terjed). A struktúratartó 

tulajdonságot úgy elemeztem, hogy összehasonlítottam a spektrális klaszterezés közben 

felbontott ponthalmazok számát, rendre 1NN, FC-WG és NPP-WG gráfok használatával, 

ahol 1NN a hagyományos legközelebbi szomszéd hasonlósági gráfot jelöli. A kapott 

eredményeket az 5.2. táblázatban foglaltam össze. A klaszterezési jóság mérése során a 

súlyozott gráfos eljárásokat „baseline” módszerekkel hasonlítottam össze – ezek a 

ponthalmazokat aggregált reprezentációk alapján klaszterezik. Az 5.1. táblázatból 

kiolvasható, hogy míg a baseline módszerekkel átlagosan 0,160, addig a súlyozott gráfos 

spektrális klaszterezéssel átlagosan 0,190 (azaz 18,8%-al magasabb) F1 értéket értem el; 

ahol a versenytárs módszerek a következők voltak: 

 A ponthalmazreprezentációkat a pontok átlaga határozza meg (Átlag) 

 SC kódszavas BoW reprezentáció (BoW-SC) 

 GMM kódszavas BoW reprezentáció (BoW-GMM) 

Ahogy az 5.1. táblázatban látható, FMA Műfaj és PlantCLEF adathalmazokon az 

NPP-WG módszer adta a legjobb eredményt, míg az FMA Előadó adathalmazon mind az 

FC-WG, mind pedig az NPP-WG kiugróan alacsony 𝐹1-et adott. Ennek oka az lehet, hogy 

a zeneszámok jellemző térbeli reprezentációi a szám hangzásbeli tulajdonságait foglalják 

magukban. Műfajok szerinti csoportosítás esetén ez előnyös, hiszen a hasonló 

hangzásbeli attribútumok pont az azonos műfajú zenékre jellemzőek. Ugyanez nem 

mondható el az előadók szerinti csoportosítás esetén, hiszen ugyanazon előadónak 

lehetnek „pörgősebb” vagy „lassabb” számai, amelyek akár külön műfajba is tartozhatnak 

(de legalábbis hangzás szempontjából biztosan eltérőek). A ponthalmazokat aggregált 

reprezentációk alapján klaszterező eljárások azonban nem engedik felbomlani a 

ponthalmazokat, hiszen magukat a ponthalmazokat (albumokat) klaszterezik. Ilyen 
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esetben, mikor az adatpontok közti kapcsolatok és azok jellemzői közti korreláció kicsi, 

kiemelten fontos a struktúratartó tulajdonság. 

5.1. táblázat: 𝑭𝟏 és 𝑻𝑷𝑹 értékek FMA és PlantCLEF adathalmazokon  

 FMA Műfaj FMA Előadó PlantCLEF 

  𝑇𝑃𝑅  𝐹1  𝑇𝑃𝑅  𝐹1  𝑇𝑃𝑅  𝐹1 

Átlag 0,132 0,181 0,147 0,162 0,008 0,012 

BoW-SC 0,198 0,223 0,242 0,178 0,107 0,085 

BoW-GMM 0,312 0,301 0,194 0,191 0,114 0,110 

FC-WG 0,908 0,375 0,369 0,090 0,371 0,077 

NPP-WG 0,927 0,374 0,494 0,081 0,403 0,146 

 

5.2. táblázat: Felbontott ponthalmazok száma FMA és PlantCLEF adathalmazokon 

  Ponthalmazok száma Felbontott ponthalmazok száma 

FMA 
Műfaj 

1NN 

1829 

211 

FC-WG 2 

NPP-WG 0 

FMA 
Előadó 

1NN 

1171 

269 

FC-WG 43 

NPP-WG 34 

PlantCLEF 

1NN 

9989 

3066 

FC-WG 11 

NPP-WG 0 

2.1. tézis. [C10] Megterveztem az FC-WG és NPP-WG új, súlyozott hasonlósági 

gráfokat, amelyek élsúlyrendszer kialakítása követi a ponthalmazok közti kapcsolatokat. 

A kidolgozott gráfok spektrális klaszterező algoritmusban történő alkalmazásával 

jelentős mértékben redukáltam a hierarchikus adathalmazok struktúrájának megsértését, 

miközben a triviális – ponthalmazokat aggregált reprezentációk alapján klaszterező – 

megoldásnál átlagosan 18,8%-al magasabb 𝐹1 értéket értem el. 

5.2.2 Feltételrendszer az élsúlyok meghatározására 

A bemutatott súlyozott gráfok alkalmazása nem garantálja hierarchikus adathalmazok 

ponthalmazainak egyben tartását spektrális klaszterezés során, ezért kidolgoztam egy 

feltételrendszert, amely megadja, hogy mekkora súlyokkal kell ellátni a fenti FC-WG 

vagy NPP-WG gráf éleit a struktúratartó tulajdonság biztosítása érdekében. Számításaim 

során a következő jelöléseket vezettem be: 

      𝑛: adatpontok száma 

      𝑘: klaszterek száma 
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      𝐶𝑖: i-edik klaszter 

      |𝐶𝑖|: adatpontok száma az i-edik klaszterben 

      𝐶𝑖: 𝐶𝑖 komplementere 

      𝑆𝑖: i-edik ponthalmaz 

      𝐴: hasonlósági mátrix 

      𝐴𝑖𝑗: i-edik sor j-edik eleme az A mátrixban 

      𝑍:  ponthalmazon belüli élsúly 

Súlyozott hasonlósági gráfot vizsgálva a klaszterezés problémája a következőképpen 

definiálható: a csoportok között futó élek súlya minimális legyen, míg az egy csoporton 

belül futó élek súlyát maximalizáljuk. Ez a megközelítés vezet el minket a vágásokig, 

pontosabban a normalizált vágásig (normalized cut – 𝑁𝑐𝑢𝑡), amely a klaszterek méretét 

a benne található élek súlyának összegeként méri, lásd (5.4). A normalizált spektrális 

klaszterezés a normalizált vágáson alapszik [51] és az (5.5)-ben leírt függvénynek keresi 

a minimum értékét. 

𝑣𝑜𝑙(𝐶) =  ∑∑𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1𝑖 ∈ 𝐶

(5.4) 

𝑁𝑐𝑢𝑡(𝐶1, … , 𝐶𝑘) =∑
𝑐𝑢𝑡(𝐶𝑖, 𝐶�̅�)

𝑣𝑜𝑙(𝐶𝑖)

𝑘

𝑖=1

=

=
1

2
∑

∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖

∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖
+ ∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

(5.5) 

A feltételrendszer célja a ponthalmazok által alkotott teljes részgráf élsúlyaira egy 

olyan 𝑍 küszöbérték keresése, amelynél nagyobb súlyérték használata megoldja a 

struktúratartó tulajdonságot; ezt két különböző klaszter-konfiguráció esetén számított 

𝑁𝑐𝑢𝑡 értékek (𝑁𝑐𝑢𝑡1, 𝑁𝑐𝑢𝑡2) vizsgálatával határoztam meg. Az első szcenárió, amikor 

a hierarchikus struktúra nem bomlik meg, azaz minden ponthalmaz egyben marad, míg a 

második esetben pontosan egy olyan pont van, amely elszakad a ponthalmazától.  

Legyen 𝐼𝑛𝐶1 (lásd (5.6)) a klaszterek közötti, míg 𝑊𝑖𝐶1 (lásd (5.7)) a klasztereken 

belüli élsúlyok összege, ezek alapján pedig 𝑁𝑐𝑢𝑡1 (lásd (5.8)) a normalizált vágás az első 

szcenárióban – ezt jelöli az „1’ felsőindex. 
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𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖) = ∑∑𝐴𝑗𝑙
𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖

(5.6) 

𝑊𝑖𝐶1(𝐶𝑖) = ∑ (∑ ∑ 𝑍

𝑚∈𝑆𝑗𝑙∈𝑆𝑗

+ ∑ ∑ 𝐴𝑙𝑚
𝑚∈𝐶𝑖∖𝑆𝑗𝑙∈𝑆𝑗

)

𝑗 | 𝑆𝑗∈𝐶𝑖

(5.7) 

𝑁𝑐𝑢𝑡1(𝐶1, … , 𝐶𝑘) =
1

2
∑

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖)

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖) +𝑊𝑖𝐶1(𝐶𝑖)

𝑘

𝑖=1

(5.8) 

Legyen 𝑢 a második esetben 𝑆𝑡-ből szeparált és így 𝐶𝑘-ba sorolt pont, 𝐶𝑘−1 pedig 

jelölje azt a klasztert, amely az 𝑆𝑡 ∖ 𝑢 pontokat tartalmazza. A második szituációban 

emiatt 𝐶𝑘 és 𝐶𝑘−1 a többi klasztertől eltérő élsúlyösszegekkel rendelkezik. 𝐼𝑛𝐶2,1 a 𝐶𝑘−1 

kimenő, 𝑊𝑖𝐶2,1 a 𝐶𝑘−1 belső élsúlyainak összege, illetve 𝐶𝑘 kimenő és bemenő 

elsúlyainak összegei 𝐼𝑛𝐶2,2 és 𝑊𝑖𝐶2,2, ahogy (5.9)–(5.12) mutatja. Ezek alapján a 

normalizált vágás a második esetben (5.13)-al fejezhető ki. (Megjegyzés: 𝐶𝑘 és 𝐶𝑘−1 

tetszőleges klaszter, 𝑆𝑡 pedig tetszőleges ponthalmaz lehet.) 

𝐼𝑛𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡 , 𝑢) = ∑  ∑ 𝐴𝑗𝑙
𝑙∈𝐶𝑘−1∪𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑗∈𝐶𝑘−1

+ ∑ 𝑍

𝑗∈𝑆𝑡\𝑢

+ ∑ 𝐴𝑢𝑗
𝑗∈𝐶𝑘−1∩𝑆𝑡̅̅ ̅

(5.9) 

𝑊𝑖𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡 , 𝑢) = ∑ (∑ ∑ 𝑍

𝑚∈𝑆𝑗 𝑙∈𝑆𝑗

+∑  ∑ 𝐴𝑙𝑚
𝑚∈𝐶𝑘−1\𝑆𝑗𝑙∈𝑆𝑗

)

𝑗≠𝑡|𝑆𝑗∈𝐶𝑘−1

+ ∑  ∑ 𝑍

𝑚∈𝑆𝑡\𝑢𝑙∈𝑆𝑡\𝑢

(5.10) 

𝐼𝑛𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡 , 𝑢) = ∑  ∑ 𝐴𝑗𝑙
𝑙∈𝐶𝑘∪𝑆𝑡\𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅𝑗∈𝐶𝑘

+ ∑ 𝑍

𝑗∈𝑆𝑡\𝑢

+ ∑  ∑ 𝐴𝑗𝑙
𝑙∈𝐶𝑘\𝑢𝑗∈𝑆𝑡\𝑢

(5.11) 

𝑊𝑖𝐶2,2(𝐶𝑘 , 𝑆𝑡 , 𝑢) = ∑ (∑ ∑ 𝑍

𝑚∈𝑆𝑗 𝑙∈𝑆𝑗

+∑  ∑ 𝐴𝑙𝑚
𝑚∈𝐶𝑘\𝑆𝑗𝑙∈𝑆𝑗

)

𝑗≠𝑡|𝑆𝑗∈𝐶𝑘

+ ∑ 𝐴𝑢𝑗
𝑗∈𝐶𝑘\𝑢

(5.12) 

𝑁𝑐𝑢𝑡2(𝐶1, … , 𝐶𝑘) = ∑(
1

2

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖)

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖) +𝑊𝑖𝐶1(𝐶𝑖)
)

𝑘−2

𝑖=1

+

+
1

2

𝐼𝑛𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡, 𝑢)

𝐼𝑛𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡, 𝑢) +𝑊𝑖𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡, 𝑢)
+

+
1

2

𝐼𝑛𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡, 𝑢)

𝐼𝑛𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡, 𝑢) +𝑊𝑖𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡, 𝑢)

(5.13) 
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Olyan 𝑍 értéket meghatározása a cél, amelyre 𝑁𝑐𝑢𝑡1 < 𝑁𝑐𝑢𝑡2, ehhez 𝑁𝑐𝑢𝑡1-et 

felülről, míg 𝑁𝑐𝑢𝑡2-t alulról becsültem. 𝑁𝑐𝑢𝑡1 felső becsléséhez 𝐼𝑛𝐶1 számításánál 𝐴 

megfelelő elemeit 1-re, 𝑊𝑖𝐶1 esetén pedig 0-ra állítottam, továbbá minimális ponthalmaz 

mérettel kalkuláltam, ahogy az alábbi egyenletekben látható. 

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖) ≤ 𝑛 ∙ 𝑛 ∙ 1 = 𝑛2 (5.14) 

𝑊𝑖𝐶1(𝐶𝑖) ≥ ∑ (12 ∙ 𝑍 + |𝑆𝑗|(|𝐶𝑖| − |𝑆𝑗|) ∙ 0)

𝑗 | 𝑆𝑗∈𝐶𝑖

≥ 𝑛 ∙ 𝑍 (5.15) 

𝑁𝑐𝑢𝑡1(𝐶1, … , 𝐶𝑘) ≤
1

2
∑

𝑛2

𝑛2 + 𝑛 ∙ 𝑍

𝑘

𝑖=1

=
𝑘 ∙ 𝑛

𝑛 + 𝑍
(5.16) 

Ezzel szemben 𝑁𝑐𝑢𝑡2 alsó becsléséhez a klaszteren belüli élsúlyösszegek 

(𝐼𝑛𝐶1, 𝐼𝑛𝐶2,1, 𝐼𝑛𝐶2,2) számítása esetén 𝐴 megfelelő elemei 0, míg a külső élsúlyösszegek 

(𝑊𝑖𝐶2,1,𝑊𝑖𝐶2,2) számítása során 1 értéket kaptak, miközben a ponthalmazok méretét 

maximalizáltam, lásd (5.17)–(5.22). 

𝐼𝑛𝐶1(𝐶𝑖) ≥ ∑∑0

𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖

= 0 (5.17) 

𝐼𝑛𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡, 𝑢) ≥ ∑  ∑ 0

𝑙∈𝐶𝑘−1∪𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑗∈𝐶𝑘−1

+ 1 ∙ 𝑍 + ∑ 0

𝑗∈𝐶𝑘−1∩𝑆�̅�

= 𝑍 (5.18) 

𝐼𝑛𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡, 𝑢) ≥∑  ∑ 0

𝑙∈𝐶𝑘∪𝑆𝑡\𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅𝑗∈𝐶𝑘

+ ∑ 𝑍

𝑗∈𝑆𝑡\𝑢

+ ∑  ∑ 0

𝑙∈𝐶𝑘\𝑢𝑗∈𝑆𝑡\𝑢

= 𝑍 (5.19) 

𝑊𝑖𝐶2,1(𝐶𝑘−1, 𝑆𝑡, 𝑢) ≤ ∑ [𝑛2𝑍 + 𝑛2]

𝑗≠𝑡|𝑆𝑗∈𝐶𝑘−1

+ 𝑛𝑍 ≤ 𝑛3𝑍 + 𝑛3 + 𝑛𝑍 (5.20) 

𝑊𝑖𝐶2,2(𝐶𝑘, 𝑆𝑡, 𝑢) ≤ ∑ [𝑛2𝑍 + 𝑛2]

𝑗≠𝑡|𝑆𝑗∈𝐶𝑘

+ 𝑛 ≤ 𝑛3𝑍 + 𝑛3 + 𝑛 (5.21) 

𝑁𝑐𝑢𝑡2(𝐶1, … , 𝐶𝑘) ≥

≥ 0 +
𝑍

𝑍 + 𝑛3𝑍 + 𝑛3 + 𝑛𝑍
+

𝑍

𝑍 + 𝑛3𝑍 + 𝑛3 + 𝑛
≥

≥
2 ∙ 𝑍

𝑍 + 𝑛3𝑍 + 𝑛3 + 𝑛𝑍
=

2 ∙ 𝑍

(𝑛3 + 𝑛 + 1) ∙ 𝑍 + 𝑛3

(5.22) 

A fentieket beírva az 𝑁𝑐𝑢𝑡1 < 𝑁𝑐𝑢𝑡2 egyenlőtlenségbe, majd 𝑍-re rendezve a 

következőt kapjuk. 
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𝑘 ∙ 𝑛

𝑛 + 𝑍
<

2 ∙ 𝑍

(𝑛3 + 𝑛 + 1) ∙ 𝑍 + 𝑛3
(5.23) 

0 < 2𝑍2 + (2𝑛 − 𝑘𝑛4 − 𝑘𝑛2 − 𝑘𝑛)𝑍 − 𝑘𝑛4 (5.24) 

𝑍 <
𝑘𝑛 − √𝑛 ∙ √𝑘2𝑛 + 16𝑘𝑛3 + 8𝑘𝑛 − 16

4
 (5.25) 

vagy 

𝑍 >
√𝑛 ∙ √𝑘2𝑛 + 16𝑘𝑛3 + 8𝑘𝑛 − 16 + 𝑘𝑛

4
 (5.26) 

(5.25) és (5.26) egyaránt kielégíti az (5.24) egyenlőtlenséget, azonban (5.25) értéke 

negatív, így hasonlósági értékként nem értelmezhető. Következésképpen az (5.26) 

egyenlőtlenséget kielégítő 𝑍 élsúlyokat rendelve az azonos ponthalmazba tartozó pontok 

közötti élekhez, a spektrális klaszterezés során a ponthalmazok felbonthatatlanok. Fontos 

megjegyezni, hogy ez csak abban az esetben igaz, hogyha a használt hasonlósági 

függvény (𝑠𝑖𝑗) értékkészletének maximuma 1 és minimuma 0. Továbbá, mivel 𝑍 értéke 

nagyon magas is lehet, így nagyméretű adathalmazoknál érdemes az élsúlyokat 

normalizálni, hogy a mátrixműveletek megoldására alkalmazott numerikus módszerek 

számításai elvégezhetők legyenek. Az 5.3. táblázatban látható, hogy FC-WG és NPP-WG 

súlyozott gráfok 𝑍 küszöbértékkel lettek felépítve. 

5.3. táblázat: Felbontott ponthalmazok száma 𝒁 élsúlyok esetén 

  Ponthalmazok száma Felbontott ponthalmazok száma 

FMA 
Műfaj 

1NN 

1.829 

211 

FC-WG 2 

NPP-WG 0 

FC-WG (Z) 0 

NPP-WG (Z) 0 

FMA 
Előadó 

1NN 

1.171 

269 

FC-WG 43 

NPP-WG 34 

FC-WG (Z) 0 

NPP-WG (Z) 0 

PlantCLEF 

1NN 

9.989 

3.066 

FC-WG 11 

NPP-WG 0 

FC-WG (Z) 0 

NPP-WG (Z) 0 
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2.2. tézis. [J7] Kidolgoztam egy feltételrendszert az FC-WG és NPP-WG gráfok 

élsúlyainak olyan módú szabályozására, amely struktúratartó tulajdonságot garantál a 

spektrális klaszterező eljárásnak. Empirikus vizsgálatokkal alátámasztottam, hogy a 

feltételrendszert kielégítve a spektrális klaszterezés struktúratartó attribútuma valóban 

biztosított. 

5.3 Képpárosítás mini-klaszterek gráfalapú optimalizálásával 

Az általam kidolgozott párkereső eljárás egy új hasonlósági függvényt használ, ennek 

alapja a SIFT képi leíróvektor. Tekintsük az 𝑥 és 𝑦 képet, majd határozzuk meg a SIFT 

leírókat, ezek legyenek rendre az 𝑢1, … , 𝑢𝑛 és 𝑣1, … , 𝑣𝑚 vektorok. Minden leíró vektort 

és annak legközelebbi szomszédját megvizsgálom egyezés szempontjából, amely egy 

bináris 𝑠𝑖𝑗 hasonlósági értéket fog adni, ahol 1 érték a teljes egyezést, míg 0 érték a 

különbözést jelenti. Egy adott 𝑢𝑖 leíró vektor két legközelebbi (a legközelebbi és a 

második legközelebbi) szomszédján – legyenek ezek rendre a 𝑣𝑗  és 𝑣𝑙 leíró vektorok – 

arány-tesztet hajt végre az eljárás, majd a teszt eredményét bináris formában az 𝑠𝑖𝑗-ben 

eltárolja, ahogy (5.27)-ben látható. Jelölje 𝑑𝑖𝑗 és 𝑑𝑖𝑙 a megfelelő leíróvektorok végpontjai 

közötti Euklideszi távolságok, 𝛽 a szomszédok közti elvárt eltérést szabályozza, továbbá 

𝑖 = 1…𝑛;   𝑗, 𝑙 = 1…𝑚;   𝑗 ≠ 𝑙. 

𝑠𝑖𝑗 = { 
 1 
 0 
 |  
𝛽 ∙ 𝑑𝑖𝑗 < 𝑑𝑖𝑙
𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

  } (5.27) 

Az egyezések között előfordulhatnak fals pozitív találatok, amikor két 𝑢𝑖 és 𝑣𝑗  SIFT 

leíró nagyon hasonló (azaz 𝑠𝑖𝑗 = 1), azonban valójában a két képen különböző 

képrészekhez tartoznak. Az ilyen hibák kiszűrése érdekében a kidolgozott eljárásom az 𝑥 

kép leíró pontjait forgatás és skála transzformációkkal az 𝑦 kép leíró pontjaihoz illeszti 

RANSAC algoritmussal [39], majd a nem illeszkedő, viszont korábban egyezőnek 

megállapított, leírók közti 𝑠𝑖𝑗 bináris hasonlóság értéket 0-ra állítja. 

A talált egyező párok alapján a következő új hasonlóság függvényt definiáltam, ahol 

𝑖, 𝑗 az 𝑥 és 𝑦 képeken talált egyező leíró párok indexei, 𝑁 pedig azok száma. 

𝑆𝑥𝑦 =
𝑁

𝑚𝑎𝑥 (𝑑𝑖𝑗)
(5.28) 
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A két kép közti hasonlóság arányos kell, hogy legyen 𝑁-el, mivel minél több egyező 

leíró párt fedezünk fel két kép között, annál valószínűbb, hogy azonos objektumot 

tartalmaznak. Másrészt a hasonlóság fordítottan arányos kell, hogy legyen a max (𝑑𝑖𝑗)-

vel. A képek páronként számított hasonlóság értékeit felhasználva egy 𝐺 súlyozott 

hasonlósági gráf építhető, amely egy teljes gráf; a csúcsok az egyes képeknek felelnek 

meg (pl. 𝑥 és 𝑦), a köztük futó éleket pedig a hasonlósági értékek alapján számított 𝑤𝑥𝑦 

súlyokkal látjuk el (lásd (5.29)). 

𝑤𝑥𝑦 = {  
1
0
  |  
𝑆𝑥𝑦 > ∀𝑆𝑥𝑧 é𝑠 𝑆𝑦𝑥 > ∀𝑆𝑦𝑧 ;  𝑧 ≠ 𝑥 ≠ 𝑦

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
  } (5.29) 

A cél a képek párosítása, amelynek első lépése a súlyok kiszámítása: 𝑥 és 𝑦 „jelölt 

párt” alkotnak, amennyiben 𝑤𝑥𝑦 = 1. Mivel az élsúlyok becslésekből származnak, 

előfordulhatnak pontatlan értékek. Az eljárás speciális csoportokat, úgynevezett mini-

klasztereket alakít ki, hogy nagy valószínűséggel megkapja azokat a képpárokat, amelyek 

ugyanazt az egyedet (objektumot) tartalmazzák. A végső klaszterkialakítás felderítése 

érdekében a gráfon belüli sztochasztikus áramlás-szimulációt modellező MCL [116] 

algoritmust alkalmaztam. 𝐺-beli klaszterekben sok 1 súlyú él van, míg a klaszterek között 

kevesebb, így ha egy csomópontból elindulunk és véletlenszerűen utazunk az 1 súlyú 

éleken, nagyobb valószínűséggel maradunk a kiindulási klaszterben, mint hogy 

átmegyünk egy másikba; vagyis sokat kell utaznunk ahhoz, hogy elhagyjuk a klasztert. 

Az MCL eljárás ezt több csomópontból kiindulva sokszor végrehajtja, így alakítja ki a 

végső klaszter struktúrát. A klaszterek alapján 𝐺-ben az élsúlyok átírhatók a következő 

módon: klaszteren belüli élek 1, minden más él pedig 0 súlyt kap. 

5.4. táblázat: Képpárosítási módszerek által elért 𝑨𝑷 értékek a SeaCLEF képhalmazon 

  𝐴𝑃 

ZenithINRIA [58] 0,39 

MLGR [56] 0,01 

RBF Kernel [C6] 0,25 

SIFT [C7] 0,30 

SIFT+MCL [C7] 0,51 
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A fenti képpár kereső algoritmust a LifeCLEF által 2017-ben rendezett SeaCLEF 

nemzetközi multimédiaelemző verseny keretein belül teszteltem, ahol több kutatócsoport 

módszereivel került összehasonlításra. A hivatalos kiértékelés eredményei alapján 

hatékonyabbnak bizonyult, mint a versenytárs módszerek, így sikerült az első helyezés 

megszerzése (ezek az 5.4. táblázat felső részében láthatók). Az 5.4. táblázat alsó részében 

a következő eljárások által elért 𝐴𝑃 értékek láthatók: 

 RBF Kernel: a képpárok közti hasonlóságot a képeken épített Fisher 

Vektorokon számított RBF Kernel függvénnyel mértem. 

 SIFT: a képpárok közti hasonlóságot az (5.28)-ban látható, a SIFT alapú 

függvénnyel mértem. 

 SIFT+MCL: a fent bemutatott teljes algoritmus. 

2.3. tézis. [C6][C7] Kifejlesztettem egy képpár kereső algoritmust, amely mini-

klaszterek kialakítása érdekében SIFT alapú, súlyozott hasonlósági gráfot épít, majd 

MCL eljárás alkalmazásával a hasonlósági gráf élsúlyait átrendezve keresi a képek közti 

további kapcsolatokat. A SeaCLEF versenyen végzett kísérleti vizsgálatokkal kimutattam, 

hogy a javasolt módszer dupla annyi képpár azonosítására képes, mint RBF Kernel 

hasonlóságot használva. 

5.4 Automatikus klaszterszám meghatározó keretrendszer 

5.4.1 Klaszterezés jóságának belső kiértékelése 𝒗𝑹𝑫𝑰-vel 

Az általam kidolgozott MMKK++ eljárás a Kernel K-means [18][26] algoritmust 

használja a klaszterezés megvalósítására, amelynek célja (a K-means módszerhez 

hasonlóan) az adatpontok és azok klaszterközéppontjai közti távolságok 

négyzetösszegének minimalizálása. Tehát ideális esetben kompakt klasztereket keresünk, 

amelyek tömörek és a lehető legtávolabb vannak egymástól. A kompaktság vizsgálata 

érdekében az általam definiált 𝑣𝑅𝐷𝐼 (Ratio of Distances between Intra and inter) belső 

kiértékelési indikátort használom, amely megadja az adathalmaz 𝑘 darab klaszterbe 

illesztésének jósági faktorát. A szakirodalomban használt Davies-Bouldin index [23], 

Dunn index [31] és Cluster Validity [91] indikátorokkal ellentétben a 𝑣𝑅𝐷𝐼 a klasztereken 

belüli távolságok átlagának és a klaszterek közti páronként számított távolságok 

átlagának hányadosa, lásd (5.30)–(5.32). Az alábbi egyenletekben a következő jelöléseket 
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használom: 𝑧𝑙 a 𝐶𝑙 klaszter középpontja, 𝑥𝑖 és 𝑥𝑗 adatpontok rendre a 𝐶𝑙 és 𝐶𝑔 

klaszterekben, ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ jelöli 𝑥𝑖 és 𝑥𝑗 Euklideszi távolságát, valamit 𝑘 a klaszterek 

száma és 𝑛 az adatpontok száma. 

𝑎𝑣𝑔
1≤𝐶𝑙≤𝑘

𝐷′(𝐶𝑙) =
1

𝑛
∑ ∑‖𝑥𝑖 − 𝑧𝑙‖

𝑥𝑖∈𝐶𝑙

𝑘

𝑙=1

(5.30) 

𝑎𝑣𝑔
1≤𝑙<𝑔≤𝑘

𝐷(𝐶𝑙, 𝐶𝑔) =
1

𝑘 ∙
(𝑘 − 1)
2

∑ ∑ 𝑚𝑎𝑥
{𝑥𝑖∈𝐶𝑙,𝑥𝑗∈𝐶𝑔}

‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖

𝑘

𝑗=𝑙+1

𝑘−1

𝑙=1

(5.31) 

𝑣𝑅𝐷𝐼 =

𝑎𝑣𝑔
1≤𝐶𝑙≤𝑘

𝐷′(𝐶𝑙)

𝑎𝑣𝑔
1≤𝑙<𝑔≤𝑘

𝐷(𝐶𝑙, 𝐶𝑔)
(5.32) 

5.4.2 Min-Max Kernel K-means ++ 

Minél kisebb 𝑣𝑅𝐷𝐼 érték tartozik adott 𝑘 klaszterszámhoz, az annál megfelelőbb az 

adathalmaz klaszterezéséhez, vagyis annál kompaktabb klaszterkialakítást eredményez. 

Az MMKK++ paraméterként várja 𝑚𝑖𝑛_𝑘 és 𝑚𝑎𝑥_𝑘 értékeket és ezek által kijelölt 

intervallumban minden egyes jelölt 𝑘’ klaszterszámot megvizsgál kompaktság 

szempontjából a 𝑣𝑅𝐷𝐼 mérőszám alapján. Végül a legalacsonyabb 𝑣𝑅𝐷𝐼 értékhez tartozó 

klaszterszámot választja. Azonban a Kernel K-means nem determinisztikus lefolyású a 

kezdeti klaszterközéppont választásnál alkalmazott véletlenszerűség következtében, így 

pluszplusz (++) inicializálást [4] alkalmaztam, viszont ezzel sem sikerül teljes mértékben 

eliminálni a véletlenszerűséget.  

A nagy számok törvénye (Law of Large Numbers – 𝐿𝐿𝑁) kimondja, hogy kellően 

nagy számú próba (jelen esetben ismételt Kernel K-means) eredményeinek átlagával 

közelíthető a várható érték. Annak érdekében, hogy becslést adjak a 𝑘 klaszterszámra a 

teljes algoritmus többször lefut az adathalmazon, majd 𝑘 várható értéke a különböző 

megfigyelések alapján kerül meghatározásra. Az MMKK++ eljárás pszeudo kódját az 

5.1. algoritmus mutatja be, ahol 𝐿𝐿𝑁 egy memória mátrix, amely az egyes lefutások 

eredményeit tárolja, 𝐸 az adatpontok és azok klaszterközéppontjai közti távolságok 

négyzetösszege a minimalizálás után; 𝑚, 𝑡 ∈ ℕ tetszőleges paraméterek, az előbbi a 

próbák számát adja meg, míg az utóbbi a végső klaszterezés során az 𝐸-t minimalizáló 

iterációk számát jelöli; továbbá 𝐶1, … , 𝐶𝑘 a kialakított klasztereket jelöli. Ahogy az 5.1. 
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algoritmusban látható, az MMKK++ eljárás két egymást követő fázisból (ciklusból) áll, 

amelyek közül a második a becsült 𝑘 klaszterszámmal végzett klaszterezés optimalizálása 

𝐸 alapján. Ennek oka, hogy az 𝐿𝐿𝑁 mátrix építésekor nincs lehetőség minden jelölt 

klaszterszám esetében a „legjobb” klaszterezés megkeresésére, hiszen az jelentős 

számítási többletet és futási időt igényelne. Az első fázis (𝐿𝐿𝑁 mátrix feltöltése és 

becslés) tekinthető a klaszterezési lehetőségek terében egy közelítő keresésnek, míg a 

második fázis (𝐸 minimalizálása) egy ehhez hasonló művelet finomabb felbontásban, 

amelyet a klaszterezési lehetőségek kiindulási terének egy részterületére való 

ráközelítéssel kapunk. 

5.1 Algoritmus. MMKK++: Min-Max Kernel K-means plusplus 

input: 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} adatpontok; 𝑚𝑖𝑛_𝑘,𝑚𝑎𝑥_𝑘,𝑚, 𝑡 ∈ ℕ integerek 

output: (𝐶∗, 𝑧∗, 𝑘) 

Legyen 𝐿𝐿𝑁 𝑚 sorból és (𝑚𝑎𝑥_𝑘 –  𝑚𝑖𝑛_𝑘 +  1) oszlopból álló mátrix 

for ∀ 𝑖 =  1…𝑚 

 for ∀ 𝑘’ =  𝑚𝑖𝑛_𝑘 …  𝑚𝑎𝑥_𝑘 

  Klaszterközéppontok (𝑧𝑙) pluszplusz inicializálása 

  Kernel K-means futtása 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}-en 𝑘’ klaszterszámmal 

  𝑣𝑅𝐷𝐼𝑘′  kiszámítása (5.32) alapján 

  𝐿𝐿𝑁(𝑖, 𝑘′) = 𝑣𝑅𝐷𝐼 𝑘′ 

 end for 

end for 

Végső klaszterszám (𝑘) becslése és rögzítése 𝐿𝐿𝑁 alapján: (5.33) + freq_k/avg_k/avg_m 

Legyen 𝑚𝑖𝑛𝐸 = ∞; 𝐶∗ = 𝑧∗ = ∅ 

for ∀ 𝑖 =  1… 𝑡 

 Klaszterközéppontok (𝑧𝑙) pluszplusz inicializálása 

 Kernel K-means futtása 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}-en 𝑘 klaszterszámmal 

 𝐸 = 𝑚𝑖𝑛 (∑ ∑ ‖𝑥𝑖 − 𝑧𝑙‖
2

𝑥𝑖∈𝐶𝑙
𝑘
𝑙=1 ) 

 if 𝐸 < 𝑚𝑖𝑛𝐸 

  𝑚𝑖𝑛𝐸 = 𝐸 

  𝐶∗ = 𝐶𝑙;  𝑙 =  1…𝑘 

  𝑧∗ = 𝑧𝑙;  𝑙 =  1…𝑘 

 end if 

end for 

return (𝐶∗, 𝑧∗, 𝑘) 
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Az 𝐿𝐿𝑁 mátrixban minden sor tárolja a megfelelő 𝑣𝑅𝐷𝐼 mértéket minden egyes 

jelölt 𝑘’ klaszterhez. Ennek a mátrixnak annyi sora van, ahány próbát (𝑚) végez az 

algoritmus a klaszterszám várható értékének közelítésére. Mivel alacsonyabb 𝑣𝑅𝐷𝐼 

mutató jobb klaszterezési eredményt jelent, így az 𝐿𝐿𝑁 mátrix minden sorából 

megbecsülhető az optimálisnak ítélt 𝑘𝑖 klaszterszám, amint (5.33)-ban látható, ahol 𝜃 a 

jelölt klaszterszámok halmaza. 

𝑘𝑖 = argmin
𝑘′∈𝜃

{𝑣𝑅𝐷𝐼 𝑘′} (5.33) 

Az MMKK++ a {𝑘𝑖} értékek alapján határozza meg a végső klaszterszámot, 

amelynek módjára az alábbi 3 különböző technikát használtam. 

 freq_k: 𝑚 próba alatt leggyakrabban előforduló 𝑘𝑖 

 avg_k: az összes 𝑘𝑖 kerekített átlaga 

 avg_m: 𝐿𝐿𝑁 mátrix oszlopátlagainak minimumához tartozó 𝑘𝑖 

5.4.3 Klaszterszám és klaszterkialakítás együttes jósági mutatói 

A Rand Index jól ismert és általánosan használt mutató az algoritmus által meghozott 

helyes döntések százalékos arányának mérésére. A klaszterek számának 

megfelelőségéről azonban nem ad semmilyen információt. Ennek legegyszerűbb módja 

a „valódi” klaszterszám és a becsült klaszterszám közvetlen összehasonlítása, de ez 

meglehetősen nyers technika, mivel csak bináris döntést és a különbség nagyságát adja 

meg eltérés esetén. Ezért definiáltam két új indikátort, amelyek alkalmasak a klaszterezés 

kiértékelésére miközben figyelembe veszik a klaszterszám megfelelőségét is. 

A 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 (Cluster Number Indicator based on Rand Index) a becsült 𝑘-val kapott 

klaszterezés 𝑅𝐼 mértékét (𝑅𝐼𝑘) arányosítja a kijelölt klaszterszám-intervallumban 

maximálisan elérhetőhöz, lásd (5.34). A 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 értéke 1, ha a becsült klaszterszám adja 

a legmagasabb 𝑅𝐼 értéket a jelöltek között. Fontos tulajdonsága a mérőszámnak, hogy 

figyelembe veszi a klaszterezési hibát is, ezért a legnagyobb 𝑅𝐼-vel rendelkező 

klaszterszám és a valós klaszterszám nem feltétlenül azonos. Ugyanis sok esetben egy 

klaszterező algoritmus nem képes tökéletesen csoportosítani az adatokat, még akkor sem, 

ha a 𝑘 értéke ismert; ezért lehetséges, hogy helyes döntések nagyobb százalékát éri el egy 

másik 𝑘-val. Az 𝑎𝑅𝐼 (adjusted Rand Index) indikátorral egy transzformált skálán mérem 

a Rand Indexet, ahol az eredeti 0-1 értékkészletet az elérhető legmagasabb és 

legalacsonyabb 𝑅𝐼 közti intervallumra képzem, lásd (5.35). 
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𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 =  
𝑅𝐼𝑘

𝑚𝑎𝑥
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′}
(5.34) 

𝑎𝑅𝐼 =
𝑅𝐼𝑘 −min

𝑘′∈𝜃
{𝑅𝐼𝑘′}

max
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′} − min
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′}
(5.35) 

5.4.4 Kísérleti vizsgálatok 

Az MMKK++ algoritmus működését empirikus úton figyeltem meg úgy, hogy a 

PlantCLEF és Caltech101 képhalmazokból véletlenszerűen kiválasztottam 10-10 

kategóriát, így létrehozva a Plant10 és Cal10 képhalmazokat. Ezek uniójából állt össze a 

Merged20 képhalmaz, valamint negyedik teszthalmazként a teljes Caltech101 

képhalmazt használtam. A képhalmazok attribútumai és a rajtuk végzett tesztek folyamán 

alkalmazott paraméterek az 5.5. táblázatban láthatók. 

5.5. táblázat: MMKK++ tesztelésére használt képhalmazok és paraméterek 

 Képek száma Klaszterszám  𝑚𝑖𝑛_𝑘  𝑚𝑎𝑥_𝑘  𝑚  𝑡 

Plant10 485 10 2 20 100 100 

Cal10 610 10 2 20 100 100 

Merged20 1.095 20 2 40 100 100 

Caltech101 8.677 101 5 150 100 100 

Az MMKK++ tulajdonképpen egy keretrendszer, amelyben a 𝑣𝑅𝐷𝐼 mutatót 

használom a klaszterezés belső kiértékelésére, azonban ez lecserélhető, például az 5.1.2 

részben említett Silhouette Coefficient (SC) [94] és Cluster Validity (CV) [91] 

módszerekre, így összemérhetők a 𝑣𝑅𝐷𝐼 alternatívával. Minden képhalmazon 

kipróbáltam mindhárom eljárást, valamint a végső klaszterszám (𝑘) meghatározására 

definiált freq_k, avg_k és avg_m módszereket, így összesen 36 különálló kísérletet 

hajtottam végre, amelyek eredménye az 5.6. táblázatban látható. 

Amint az 5.6. táblázat bal felső résztáblázatának eredményeiből kiderül, Plant10 

képhalmaz esetén a valódi, azaz 10, klaszterszámot csak a 𝑣𝑅𝐷𝐼 használatával volt képes 

megjósolni az algoritmus; azonban a legnagyobb 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 érték 𝑘 = 11 mellett adódott, 

lásd 5.1. ábra bal felső része. A másik két módszer a 8-at és a 12-t becsülte a 10-hez 

legközelebb eső klaszterszámként, és ahogy az 5.6. táblázat bal felső részének utolsó 3 

oszlopában látható, a kiértékelt mutatók 𝑘 =  12 esetén magasabbak, mint 𝑘 =  8 

választás mellett, annak ellenére, hogy mindkettő pontosan 2-vel tér el a valódi 

klaszterszámtól. Ez az oka annak, hogy komplex mutatókat használtam az eredmények 
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kiértékelésére, mert a 𝑘 =  8 és 𝑘 =  12 esetek helytelenül tekinthetők hasonló 

eredménynek, amennyiben csak az abszolút eltérést vizsgáljuk a valós klaszterszámtól. 

5.6. táblázat: MMKK++ eredményeinek összefoglalása 𝒗𝑹𝑫𝑰, SC és CV használatával 

Plant10 Cal10 

  𝑘  𝑅𝐼  𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼  𝑎𝑅𝐼   𝑘  𝑅𝐼  𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼  𝑎𝑅𝐼 

SC 

freq_k 7 0,741 0,853 0,613 

SC 

freq_k 9 0,851 0,998 0,993 

avg_k 7 0,741 0,853 0,613 avg_k 9 0,851 0,998 0,993 

avg_m 12 0,828 0,953 0,877 avg_m 6 0,777 0,912 0,637 

CV 

freq_k 8 0,764 0,879 0,682 

CV 

freq_k 9 0,851 0,998 0,993 

avg_k 8 0,764 0,879 0,682 avg_k 11 0,846 0,992 0,969 

avg_m 7 0,741 0,853 0,613 avg_m 9 0,851 0,998 0,993 

𝑣𝑅𝐷𝐼 

freq_k 10 0,839 0,965 0,909 

𝑣𝑅𝐷𝐼 

freq_k 9 0,851 0,998 0,993 

avg_k 10 0,839 0,965 0,909 avg_k 9 0,851 0,998 0,993 

avg_m 8 0,764 0,879 0,682 avg_m 9 0,851 0,998 0,993 

  

Merged20 Caltech101 

  𝑘  𝑅𝐼  𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼  𝑎𝑅𝐼   𝑘  𝑅𝐼  𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼  𝑎𝑅𝐼 

SC 

freq_k 11 0,793 0,840 0,648 

SC 

freq_k 25 0,940 0,841 0,862 

avg_k 10 0,788 0,835 0,635 avg_k 28 0,944 0,880 0,972 

avg_m 16 0,898 0,953 0,895 avg_m 22 0,930 0,816 0,958 

CV 

freq_k 7 0,756 0,801 0,560 

CV 

freq_k 30 0,949 0,977 0,901 

avg_k 7 0,756 0,801 0,560 avg_k 35 0,954 0,983 0,925 

avg_m 12 0,867 0,920 0,822 avg_m 39 0,955 0,984 0,929 

𝑣𝑅𝐷𝐼 

freq_k 14 0,877 0,930 0,845 

𝑣𝑅𝐷𝐼 

freq_k 55 0,962 0,990 0,958 

avg_k 17 0,914 0,969 0,931 avg_k 57 0,962 0,991 0,960 

avg_m 16 0,898 0,953 0,895 avg_m 49 0,959 0,988 0,947 

A Cal10 tesztkészlet esetében az összes technika hasonló eredményt adott, de az SC 

és CV módszerekkel ellentétben 𝑣𝑅𝐷𝐼-vel a becsült klaszterszám 9 minden becslési 

technikánál: freq_k, avg_k, avg_m. A Merged20 esetén a valódi klaszterszámhoz 

legközelebb eső becslés 17 volt, amelyet 𝑣𝑅𝐷𝐼 és avg_k kombinációja eredményezett. 

Érdemes megfigyelni, hogy a 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 26 klaszterrel volt a legmagasabb (lásd 5.1. ábra 

bal alsó ábráját), ami azt jelenti, hogy az algoritmus bizonytalan volt a képhalmaz 

klaszterezését illetően. A Caltech101 tesztkészlet a bonyolultabb kategóriák és képek 

miatt még összetettebb volt. A legjobb becslés 57 volt, szintén 𝑣𝑅𝐷𝐼 és avg_k 

használatával. Amint a táblázatban látható, az avg_k 𝑣𝑅𝐷𝐼 páros minden esetben a 

legjobb (vagy a többszörös legjobb közé eső) eredményt adta. 

Az 5.1. ábra a teszthalmazokon kiértékelt 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 𝑎𝑅𝐼 mutatókat jeleníti meg, a 

teljes jelölt klaszterszám intervallumokon. Amint az a diagramokon látható, ezeknek a 

mutatóknak az értéke nagyon közel áll egymáshoz a valós klaszterszám körül. 
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Alapesetben azt várnánk, hogy közel a helyes klaszterszámnál legyen ezek maximuma, 

bizonyos esetekben azonban elképzelhető, hogy ez nem teljesül, hiszen 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 𝑎𝑅𝐼 

számításba veszik a klaszterezési hibát (lásd 5.4.3). Így a Caltech101-nél előfordulhat, 

hogy csak egy magasabb (a tesztelt intervallumon kívül eső) klaszterszámnál kezd majd 

letörni a görbe. Az MMKK++ eljárás a képeket vizuális tartalmuk alapján csoportosítja; 

ezért előfordulhat, hogy két nagyon hasonló – eredetileg különbözőként definiált – 

kategóriát összevon egy klaszterbe (például „Faces” és „Faces_easy”). Továbbá, az 

azonos kategóriába tartozó képek különböző hátterei közt felfedezett egyezőség alapján 

a háttereket kettő vagy több különálló „háttértípusba” lehetne csoportosítani. Ilyenkor az 

algoritmus dönthet úgy, hogy az adott kategóriát szétbontja a háttérben lévő „rejtett 

klaszterek” alapján, és ez magasabb becsült klaszterszámot eredményez. 

 

5.1. ábra: 𝑪𝑵𝑰-𝑹𝑰 és 𝒂𝑹𝑰 mérőszámok által felvett értékek 
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2.4. tézis. [J4] Kidolgoztam az MMKK++ automatikus klaszterszám meghatározó 

keretrendszert, amely a klaszterszám várható értékét minimum és maximum tartomány 

közötti jelöltek vizsgálatával közelíti, kernel trükkel kiegészített klaszterezés belső 

kiértékelésének mérésével. Definiáltam a 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 𝑎𝑅𝐼 új indikátorokat a becsült 

klaszterszám megfelelőségének a kialakított klaszterekkel vett együttes külső 

kiértékelésére. Empirikus úton kimutattam, hogy az általam definiált 𝑣𝑅𝐷𝐼 belső 

kiértékelési indikátor MMKK++ keretrendszerben történő alkalmazása pontosabb 

klaszterszám becslést eredményez, mint a Silhouette Coefficient és Cluster Validity 

módszerek. 
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6. Ismeretlen képosztályok feltérképezése 

6.1 Áttekintés 

A képfelismerést végző rendszerek túlnyomó többsége egy kontrollált, jól definiált 

környezetet feltételez működése során. Ez azt jelenti, hogy a felügyelt gépi tanulást végző 

eljárások a tesztelési fázisban kizárólag olyan kategóriákba tartozó tesztadatok 

előfordulását feltételezik, amelyekből tanítási időben rendelkezésre álltak tanító adatok. 

Ezt zárt-halmaz (closed-set) modellnek nevezzük, ezzel szemben azt az esetet, mikor 

tanítási időben nem látott osztályok is előfordulhatnak tesztelés közben, nyitott-halmaz 

(open-set) modellnek [96][97] nevezzük. A továbbiakban a tanítási folyamat során 

rendelkezésre álló osztályokat (kategóriákat) ismertnek, míg azokat, amelyek csak és 

kizárólag a tesztelés közben fordulnak elő ismeretlennek nevezzük; ezzel analóg módon 

bevezetjük az ismert és ismeretlen képek fogalmát is. A nyitott-halmaz felismerési 

probléma (open-set problem) esetén 𝑘 darab ismert osztály tartozik a tanító halmazba, és 

a rendszer feladata az ismert tesztképek kategorizálásán felül az ismeretlen képek 

detektálása is, tehát a teszthalmaz 𝑘 + 1 osztályból áll. Ennek kiterjesztett változata mikor 

𝑘 + 𝜏 darab osztály tartozik a teszthalmazba, 𝜏 ≥ 1 feltételezés mellett. A cél ebben az 

esetben az ismeretlen osztályok feltérképezése, illetve az ismeretlen képek csoportosítása, 

majd az így kialakult csoportok, mint új kategóriák bevezethetők az ismertek közé. A 

szakirodalom ezt nyitott-világ probléma (open-world problem) néven ismeri [7]. 

A PlantCLEF 2016-ban olyan kép alapú növényosztályozó versenyt hirdetett, ahol a 

hivatalos kiértékelés során tanítási időben nem látott kategóriába tartozó növények is 

előfordultak. Bár akkoriban a verseny keretein belül ezzel nem foglalkoztam, a 

későbbiekben kutatási motivációként szolgált a probléma megoldása. 

6.1.1 Open-set képfelismerési probléma 

Tesztelési időben ismeretlen osztályba tartozó képek detektálásával számos szakirodalmi 

publikáció foglalkozik, mivel a számítógépes látásban a valós feladatok gyakran érintik 

a nyílt halmaz felismerését, vagyis a többosztályos felismerést sok ismeretlen bemenettel. 

Ezek közül néhány az SVM olyan módosított változatát használja, amely képes 

megoldani ezt a problémát, például Support Vector Data Description (SVDD) [112], One-

class SVM [14][98] és RO-SVM [130]. Továbbá, a szakirodalomban bináris osztályozási 
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modelleket javasoltak kifejezetten nyílt halmazú vizuális felismerési feladatokra. 

Scheirer és munkatársai [97] kidolgozták a Compact Abating Probability modellt (CAP 

modell), ahol az osztálytagsági valószínűség csökken, ahogy az adatpontok az ismert 

adatoktól az ismeretlen (nyílt) tér felé mozognak. A CAP modell alapján egy új SVM 

változatot definiáltak, az ismeretlen képek felismerésére szolgáló Weibull-kalibrált 

SVM-et (Weibull-calibrated SVM – W-SVM), amely a statisztikai szélsőértékkeresés 

elméletének hasznos tulajdonságait alkalmazza a valószínűségi érték kalibrálásához egy 

osztályú (one-class) és bináris SVM esetén. Scheirer és munkatársai kimutatták, hogy a 

W-SVM felülmúlja korábbi megoldásaikat, az 1-vs-Set Machine [96] és a PI-SVM [55] 

módszereket; továbbá számos más megközelítést is bevontak a kísérleti kiértékelésbe, 

amelyek mindegyikét felülmúlta a W-SVM. 

Kutatásom során a képi klasszifikáció esetén felmerülő open-set felismerési 

problémára kidolgoztam a Double Probability Model (DPM) valószínűségi modellt, 

amelynek célja a tanítási időben ismeretlen kategóriába tartozó képek detektálása. A 

kifejlesztett eljárásomat kísérleti vizsgálatok formájában összemértem a state-of-the-art 

W-SVM technikával. A 6.2 alfejezetben ezt részletesen tárgyalom. 

6.1.2 Open-world probléma 

A nyitott-világ probléma esetén nem elég az ismeretlen képek detektálása és kiszűrése 

tesztelés közben, a célunk új kategóriák definiálása, majd a tanító halmaz bővítése. Ennek 

megvalósítása érdekében három részfeladat elvégzése szükséges: a) ismeretlen képek 

detektálása, b) potenciális új kategóriák meghatározása, c) tanító halmaz bővítése a 

kiválasztott új osztályokkal. 

A Nearest Non-Outlier (NNO) [7] algoritmus erre a problémára nyújt megoldást a 

kiugró értékeket vizsgálatával és az úgynevezett „open space risk” kezelésével, miközben 

az objektumkategóriákat inkrementálisan adja hozzá a tanító képhalmazhoz. Bár ideális 

esetben a fenti a), b) és c) részfeladatok végrehajtása automatikus, az NNO eljárás 

manuális címkézésből származó információkra épít b) folyamán. 

Mivel a lehetséges új kategóriák automatikus meghatározására a szakirodalomban 

nincs kielégítő metódus, ezért ezt a kérdést tanulmányoztam. Megterveztem és 

megvalósítottam két különböző eljárást, amelyek a detektált ismeretlen képek 

klaszterezésével új osztályok azonosítására képesek, így az open-world problémára adnak 

megoldási alternatívákat. Az első „baseline” módszer DPM (lásd 6.2) használatával 
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valósítja meg az a) részfeladatot, majd Kernel K-means++ algoritmussal klasztereket 

alakít ki. A második Cluster Classification (CC) eljárás pedig összetettebb technikával 

képezi a klasztereket. A kidolgozott módszerek működését a 6.3. alfejezetben mutatom 

be. 

6.2 Double Probability Model ismeretlen képek detektálására 

6.2.1 Valószínűségi modell 

Tanítást követően egy képosztályozó rendszer becsléseket képes meghatározni tesztképek 

kategóriájára vonatkozóan, bizonyossági (valószínűségi) értékek formájában, amelyeket 

döntési vektorokba (decision vector – dv) rendezünk. A döntési vektor elemei megadják 

az adott tesztkép osztálytagsági valószínűségeit. Jelölje 𝑌𝑗 az 𝑗-edik (𝑗 = 1…𝑘) osztályt, 

ekkor 𝑥 kép 𝑗-edik kategóriába tartozásának valószínűsége 𝑑𝑣𝑗(𝑥). Jelölje továbbá 𝑆𝑃𝑗 és 

𝑆𝑁𝑗 a pozitív és negatív példányok halmazát az 𝑌𝑗 kategóriára vetítve; ezek a valós 

osztálycímkék ismeretében mindig meghatározhatók. Egy osztály negatív példányainak 

halmaza valójában a többi osztály pozitív példányhalmazainak uniója, ahogy (6.1)-ben 

látható. 

𝑆𝑁𝑗 =⋃𝑆𝑃𝑙
𝑙≠𝑗

(6.1) 

Az 𝑆𝑃𝑗 halmaz elemeinek bizonyossági értékei alapján felírható a pozitív példányok 

valószínűségi eloszlásfüggvénye (𝐹𝑃𝑗 , lásd (6.2)), valamint definiáltam egy „fordított” 

valószínűségi eloszlásfüggvényt is a negatív elemek alapján (𝐹𝑁𝑗, lásd (6.3)). 

𝐹𝑃𝑗(𝑥) = 𝑝 (𝑌𝑗  | 𝑑𝑣𝑗(𝑆𝑃𝑗) < 𝑑𝑣𝑗(𝑥)) (6.2) 

𝐹𝑁𝑗(𝑥) = 𝑝 (�̅�𝑗 | 𝑑𝑣𝑗(𝑆𝑁𝑗) > 𝑑𝑣𝑗(𝑥)) (6.3) 

Az általam kidolgozott Double Probability Model (DPM) valószínűségi modell 𝐹𝑃𝑗  

és 𝐹𝑁𝑗 alapján az ismeretlen osztályba tartozás valószínűségét az ismert osztályokba 

tartozás valószínűségéhez viszonyítva adja meg. 



 71 

A detektáló eljárás első lépése az osztályozó algoritmus (pl. SVM) alkalmazása az 𝑥 

tesztképre a 𝑘 darab ismert osztályhoz tartozó valószínűségi érték meghatározásához. Ezt 

követően – a DPM valószínűségi modellt alkalmazva – a 𝑗-edik kategóriához tartozó 

valószínűség (6.4) szerint fejezhető ki, valamint a 𝑘 + 1-edik osztályra, azaz az 

ismeretlen osztályra, (6.5) mutatja az alkalmazott formulát. 

𝑃𝑌𝑗(𝑥) = 𝐹𝑃𝑗(𝑥) ∏ 𝐹𝑁𝑙(𝑥)

𝑘

𝑙=1,𝑙≠𝑗

(6.4) 

𝑃𝑌𝑘+1(𝑥) =∏𝐹𝑁𝑗(𝑥)

𝑘

𝑗=1

(6.5) 

A DPM tehát az eredeti 𝑘 darab kategorizálási opció tekintetében hozott döntésre 

építve új döntéseket hoz a 𝑘 + 1 alternatívára. A modell egy adott teszt példányt 

ismeretlenként detektál, amennyiben a 𝑘 + 1-edik osztályba tartozási valószínűsége a 

legnagyobb; ellenkező esetben a 𝑘 ismert osztályra az eredeti osztályozó algoritmus 

döntése érvényesül, ahogy a következő egyenletben látható. 

𝐷𝑃𝑀(𝑥) = { 
𝑘 + 1 

argmax
𝑗

{𝑑𝑣𝑗(𝑥)}  |  
max
𝑗
{𝑃𝑌𝑗}

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
 } (6.6) 

6.2.2 Kettős simítás 

(6.2) és (6.3) értéke 0 is lehet, amennyiben adott 𝜒 tesztkép 𝑗-edik osztályba tartozásának 

valószínűségi értéke alacsonyabb, mint az összes pozitív példányé, vagy magasabb, mint 

az összes negatív példányé. Formálisan, ha ∃𝑗, amire 𝑑𝑣𝑗(𝜒) < ∀𝑑𝑣𝑗(𝑥𝑖), 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑃𝑗, akkor 

𝐹𝑃𝑗(𝜒) = 0, illetve 𝑑𝑣𝑗(𝜒) > ∀𝑑𝑣𝑗(𝑥𝑖), 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑁𝑗 esetén 𝐹𝑁𝑗(𝜒) = 0. Ekkor (6.4)-ben és 

(6.5)-ben leírt mennyiségek bármelyike 0-ra szorzódhat egyetlen 0 értékű tag miatt, ami 

hibás detektáláshoz és osztályozáshoz vezethet. Ennek elkerülése érdekében kettős 

simítást (Double Smoothing – DS) alkalmaztam. Az adathalmazhoz két mesterségesen 

választott (kiegészítő) értéket adok, az egyiket az értéktartomány minimumára, a másikat 

pedig a maximumára. Ez kissé módosítja az eloszlásfüggvényeket (az adatok száma 

kettővel növekszik), de segít a nulla érték elkerülésében. Amennyiben a döntési vektorok 

száma elég nagy, a módosított eloszlásfüggvények az eredetihez közelítenek. Legyen 𝑛𝑗  

a 𝑗-edik osztályba tartozó képek száma, ekkor 𝑑𝑣𝑗(𝑥𝑖) és 𝑑𝑣𝑗(𝑥𝑖+1) között az 
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eloszlásfüggvény értéke 
𝑖

𝑛𝑗
-ről 

𝑖+1

𝑛𝑗+2
-re változik, ahol 𝑖 = 1…𝑛𝑗 . Így a simítási hiba 

(smoothing error – se, lásd (6.6)) minimuma 𝑖 =
𝑛𝑗

2
 esetén adódik, amelynek értéke 0, míg 

maximum értékét 𝑖 = 𝑛𝑗  esetén veszi fel, ahogy (6.7)-ben látható. 

𝑠𝑒𝑗 = | 
𝑖 + 1

𝑛𝑗 + 2
−
𝑖

𝑛𝑗
 | = | 

𝑛𝑗 − 2 ∙ 𝑖

(𝑛𝑗 + 2) ∙ 𝑛𝑗
 | (6.6) 

max
𝑖
(𝑠𝑒𝑗) =

1

𝑛𝑗 + 2
(6.7) 

Innen triviálisan belátható, hogy a simítási hiba 𝑛𝑗  növekedésével 0-hoz tart. A 

maximális hiba értéke a teljes osztálykészletre (𝑀𝑆𝐸) a következő formulával írható fel. 

𝑀𝑆𝐸 =∏
1

𝑛𝑗 + 2

𝑘

𝑗=1

(6.8) 

6.2.3 Open-set kiértékelési indikátorok 

A javasolt modell célja az ismeretlen tesztképek nagy pontossággal történő detektálása. 

A hagyományos osztályozási pontosság nem megfelelő mutató az eredmények jóságának 

mérésére, mert nem veszi figyelembe az ismeretlen kategóriákba detektálásának 

eredményét. Az ismeretlen tesztképek ugyanis a helytelen döntések számát növelik az 

osztályozási pontosság képletében; még akkor is, ha a DPM sikeresen detektálta azokat. 

A DPM által adott eredmények kiértékelése érdekében módosított osztályozási 

pontosság mérőszámokat definiáltam. A kiterjesztett osztályozási pontosság a 𝑘 + 1-edik 

kategóriába sorolt tesztképek eldobásával számítja ki az eredeti 𝑘 osztályra kapott 

pontosságot (lásd (6.9)), így az ismeretlen kategória nem generál klasszifikációs hibát. 

Azonban ezzel a metrikával a detektálás hatékonysága nem mérhető, így bevezettem az 

𝐴𝐶𝐶𝑂 mérőszámot (lásd (6.10)), amely a 𝑘 + 1 alternatívára hozott döntéseket 𝑘 + 1 

osztályra értékeli ki, ahol a „+1” az ismeretlen osztály. A szokásos fedés és pontosság 

mutatók kiszámíthatók az ismeretlen osztályon is (𝑅𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟, lásd (6.11) és (6.12)), 

ezzel megkapva a helyesen kiszűrt ismeretlen képek arányát. Az alábbi egyenletekben 𝐿 

és 𝑈 jelöli az ismert és ismeretlen képek halmazát, 𝑌𝐿 és 𝑌𝑈 az ismert és ismeretlen 

kategóriák halmazát, továbbá 𝑦𝑖 és 𝑦𝑖
′ jelöli a valós és becsült osztálycímkéjét az 𝑥𝑖 

képnek; valamint 𝐼 egy indikátorfüggvény, amelynek értéke igaz állítás esetén 1, 

egyébként 0. 
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𝐴𝐶𝐶𝐸 =
∑ 𝐼((𝑦𝑖

′ = 𝑦𝑖)&(𝑦𝑖
′𝜖𝑌𝐿))𝑥𝑖∈(𝐿∪𝑈)

∑ 𝐼(𝑦𝑖
′𝜖𝑌𝐿)𝑖∈(𝐿∪𝑈)

;  𝑦𝑖, 𝑦𝑖
′ ∈ (𝑌𝐿 ∪ 𝑌𝑈) (6.9) 

𝐴𝐶𝐶𝑂 =
∑ 𝐼(𝑦𝑖

′ = 𝑦𝑖)𝑥𝑖∈(𝐿∪𝑈)

|𝐿 ∪ 𝑈|
; 𝑦𝑖, 𝑦𝑖

′ ∈ (𝑌𝐿 ∪ 𝑌𝑈) (6.10) 

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =
∑ 𝐼(𝑦𝑖

′ = 𝑦𝑖)𝑥𝑖∈𝑈

|𝑈|
; 𝑦𝑖 ∈ 𝐶𝑈, 𝑦𝑖

′ ∈ 𝐶𝑈 ∪ 𝐶𝐿 (6.11) 

𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =
∑ 𝐼(𝑦𝑖

′ = 𝑦𝑖)𝑥𝑖∈𝑈
′

|𝑈′|
; 𝑦𝑖 ∈ 𝐶𝑈 ∪ 𝐶𝐿 , 𝑦𝑖

′ ∈ 𝐶𝑈 (6.12) 

6.2.4 DPM kísérleti kiértékelése 

A Caltech101 képhalmazból kiindulva 6 különböző típusú teszthalmazt hoztam létre adott 

számú ismert osztály véletlenszerű kiválasztásával, miközben rögzített ismeretlen 

osztályokkal dolgoztam. Három különböző ismert osztályszámot használtam: 5, 10 és 20; 

ezzel szemben az ismeretlen osztályok számát mindig 1-nek tekintjük, azonban ebbe az 

összevont osztályba akár több kategória is tartozhat. A teszthalmaz típusok a 6.1. 

táblázatban láthatók, az utolsó oszlopban az ismeretlen halmazba összevont osztályokat 

tüntettem fel; három esetben a teljes „airplanes”, másik három esetben pedig a „Faces” 

és „Faces_easy” összevonásával képzett osztály. Az előbbi 800 képet, míg az utóbbi 870 

képet tartalmazott. Az ismeretlen képek elkülönítésének oka az, hogy a tanulórendszer 

nem használhatja őket, ezért minden ismeretlen kép tulajdonképpen ismeretlen tesztkép. 

A véletlen kiválasztásokat teszthalmaz típusonként 20 alkalommal végeztem el, így 

összesen 120 teszt képhalmazzal dolgoztam.  

6.1. táblázat: Caltech101-ből létrehozott teszt képhalmaz típusok 

 Ismert osztályok  száma Ismeretlen osztályok 

Airplanes5 (A5) 5 airplanes 

Airplanes10 (A10) 10 airplanes 

Airplanes20 (A20) 20 airplanes 

Faces5 (F5) 5 Faces+Faces_easy 

Faces10 (F10) 10 Faces+Faces_easy 

Faces20 (F20) 20 Faces+Faces_easy 

A kísérleteket olyan környezetben hajtottam végre, ahol az ismert és az ismeretlen 

képek száma megegyezett. Ehhez minden teszt előtt a nagyobb méretű halmazt addig 

redukáltam, amíg az ismert és ismeretlen képek száma egyenlő nem lett. Végül pedig 
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tesztelés közben az ismeretlen tesztképek százalékos arányát 0 és 50 között 11 mintavételi 

pontban (5%-os lépésközökkel) értékeltem ki. 

A fenti tesztsorozatot elvégeztem DPM használatával és nélküle is, ezek eredményeit 

kiértékeltem 𝐴𝐶𝐶𝐸, 𝐴𝐶𝐶𝑂, 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 szempontjából. A 6.1. ábra a 

teszthalmaztípusonként átlagolt 𝐴𝐶𝐶𝐸 és 𝐴𝐶𝐶𝑂 mutatók értékeit jelenti meg az ismeretlen 

képek arányának függvényében; az 𝐴𝐶𝐶𝐸 mérőszámot DPM-el és DPM nélkül rendre 

szaggatott és pontozott vonalak, valamint az 𝐴𝐶𝐶𝑂-t folytonos vonal reprezentálja. Az 

ábrán látható, hogy a DPM minden mintavételi pontban pozitív hatást gyakorol a 

tesztelésre, ami az ismeretlen képek sikeres detektálásából adódik. 

 

6.1. ábra: Teszthalmaztípusonként átlagolt 𝑨𝑪𝑪𝑬 és 𝑨𝑪𝑪𝑶 értékei 

Az alábbi táblázatok összefoglalják a DPM-el végzett kísérletek összes eredményét. 

Az első oszlop jelentése hasonló a fenti diagramok x tengelyéhez, ez az ismeretlen 

tesztminták százalékos arányát jelöli. Az 𝐴𝐶𝐶𝐸 átlaga mellett a Q1 és Q3 (első és 
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harmadik kvartilis) statisztikai mutatók láthatók. A 6.1. ábra már megmutatta, hogy az 

átlagolt 𝐴𝐶𝐶𝐸 DPM használata esetén magasabb, azonban a 6.2-6.4. táblázatokban az 

𝐴𝐶𝐶𝐸 Q1 és Q3 értékeinek megvizsgálásával és összehasonlításával észrevehető, hogy 

minden Q1 és Q3 is magasabb, ha DPM-et alkalmazunk; sőt, egyes esetekben a Q1 DPM-

el felülmúlja a Q3-at DPM nélkül. Azonos számú ismert és ismeretlen kép mellett a 6 

képhalmaz átlagát tekintve DPM nélkül 0,308, DPM használatával pedig 0,505 𝐴𝐶𝐶𝐸 

érték adódott, ami 64%-os javulást jelent. 

6.2. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝑨𝑪𝑪𝑬 értékek összefoglalása A5 és F5 képhalmazokon 

% 

Airplanes5 Faces5 

DPM nélkül DPM-el DPM nélkül DPM-el 

AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 

0 0,547 0,419 0,634 0,647 0,557 0,720 0,531 0,398 0,630 0,730 0,638 0,807 

5 0,517 0,396 0,601 0,639 0,547 0,720 0,502 0,376 0,596 0,718 0,620 0,792 

10 0,490 0,377 0,569 0,629 0,534 0,716 0,475 0,357 0,567 0,707 0,587 0,792 

15 0,463 0,355 0,536 0,619 0,523 0,716 0,449 0,336 0,534 0,701 0,564 0,792 

20 0,436 0,334 0,505 0,610 0,502 0,716 0,423 0,318 0,502 0,686 0,530 0,792 

25 0,409 0,313 0,474 0,601 0,485 0,716 0,397 0,297 0,472 0,672 0,518 0,792 

30 0,382 0,292 0,444 0,592 0,464 0,716 0,370 0,277 0,440 0,657 0,494 0,792 

35 0,354 0,272 0,412 0,582 0,437 0,716 0,344 0,258 0,408 0,643 0,463 0,792 

40 0,327 0,251 0,380 0,570 0,412 0,716 0,318 0,238 0,378 0,625 0,427 0,792 

45 0,300 0,230 0,348 0,558 0,382 0,715 0,291 0,218 0,346 0,610 0,389 0,792 

50 0,273 0,210 0,317 0,543 0,361 0,702 0,265 0,199 0,315 0,593 0,344 0,792 

 

6.3. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝑨𝑪𝑪𝑬 értékek összefoglalása A10 és F10 képhalmazokon 

% 

Airplanes10 Faces10 

DPM nélkül DPM-el DPM nélkül DPM-el 

AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 

0 0,635 0,561 0,717 0,676 0,609 0,727 0,643 0,601 0,734 0,745 0,654 0,851 

5 0,602 0,532 0,679 0,658 0,607 0,709 0,609 0,570 0,695 0,723 0,620 0,830 

10 0,571 0,504 0,645 0,642 0,590 0,686 0,578 0,539 0,659 0,704 0,604 0,797 

15 0,539 0,477 0,608 0,620 0,556 0,668 0,545 0,509 0,623 0,686 0,588 0,767 

20 0,508 0,448 0,573 0,602 0,524 0,643 0,514 0,480 0,587 0,663 0,573 0,758 

25 0,476 0,420 0,537 0,580 0,503 0,606 0,482 0,450 0,550 0,642 0,567 0,734 

30 0,444 0,393 0,501 0,560 0,491 0,575 0,449 0,420 0,513 0,624 0,528 0,734 

35 0,412 0,365 0,465 0,536 0,469 0,559 0,417 0,390 0,476 0,604 0,494 0,711 

40 0,381 0,337 0,430 0,514 0,441 0,544 0,385 0,361 0,440 0,577 0,459 0,676 

45 0,349 0,309 0,394 0,490 0,414 0,521 0,353 0,330 0,404 0,551 0,414 0,655 

50 0,318 0,281 0,359 0,463 0,382 0,485 0,321 0,301 0,367 0,527 0,381 0,634 
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6.4. táblázat: Átlagos, Q1 és Q3 𝑨𝑪𝑪𝑬 értékek összefoglalása A20 és F20 képhalmazokon 

% 

Airplanes20 Faces20 

DPM nélkül DPM-el DPM nélkül DPM-el 

AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 AVG Q1 Q3 

0 0,671 0,607 0,701 0,705 0,644 0,757 0,668 0,604 0,710 0,718 0,652 0,763 

5 0,637 0,576 0,666 0,675 0,614 0,753 0,634 0,573 0,674 0,700 0,640 0,752 

10 0,604 0,545 0,630 0,648 0,589 0,724 0,601 0,543 0,639 0,682 0,635 0,744 

15 0,570 0,516 0,596 0,618 0,561 0,688 0,567 0,513 0,603 0,663 0,622 0,733 

20 0,537 0,485 0,560 0,589 0,533 0,654 0,534 0,483 0,568 0,645 0,594 0,723 

25 0,503 0,455 0,526 0,558 0,503 0,616 0,501 0,453 0,532 0,625 0,570 0,714 

30 0,470 0,425 0,491 0,526 0,471 0,590 0,467 0,422 0,497 0,605 0,542 0,704 

35 0,436 0,394 0,456 0,493 0,439 0,550 0,434 0,392 0,462 0,583 0,508 0,691 

40 0,403 0,364 0,421 0,460 0,407 0,513 0,401 0,362 0,426 0,560 0,472 0,678 

45 0,369 0,334 0,386 0,428 0,378 0,478 0,367 0,332 0,390 0,537 0,435 0,664 

50 0,336 0,303 0,351 0,395 0,347 0,434 0,334 0,302 0,355 0,509 0,400 0,640 

6.5. táblázat: 𝑨𝑪𝑪𝑶 és 𝑷𝒇𝒊𝒍𝒕𝒆𝒓 mutatók az összes teszthalmazon kiértékelve 

% 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝑂 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 

A5 F5 A10 F10 A20 F20 A5 F5 A10 F10 A20 F20 

0 0,547 0,531 0,635 0,643 0,671 0,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,562 0,545 0,632 0,640 0,649 0,663 0,108 0,069 0,126 0,076 0,129 0,143 

10 0,573 0,559 0,632 0,641 0,630 0,660 0,186 0,132 0,235 0,151 0,268 0,263 

15 0,586 0,576 0,627 0,642 0,609 0,655 0,259 0,198 0,314 0,222 0,365 0,357 

20 0,598 0,587 0,625 0,640 0,589 0,652 0,325 0,251 0,392 0,284 0,445 0,445 

25 0,612 0,602 0,622 0,641 0,568 0,648 0,389 0,308 0,460 0,346 0,511 0,516 

30 0,626 0,615 0,620 0,644 0,545 0,645 0,447 0,364 0,523 0,409 0,562 0,578 

35 0,640 0,629 0,618 0,648 0,524 0,641 0,500 0,417 0,579 0,467 0,612 0,629 

40 0,652 0,640 0,616 0,646 0,501 0,638 0,547 0,466 0,627 0,517 0,654 0,677 

45 0,664 0,654 0,614 0,646 0,482 0,635 0,590 0,517 0,674 0,564 0,701 0,719 

50 0,675 0,663 0,612 0,647 0,461 0,630 0,632 0,563 0,715 0,610 0,739 0,757 

𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 tekintetében F20 és A20 esetén a DPM becslései ~75%-ban helytállók voltak 

(lásd 6.5. táblázat), míg legalacsonyabb 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 mutatót F5 teszthalmaztípus 

eredményezte, ami 0,563 volt, tehát a detektálások több mint fele még ez esetben is helyes 

volt. Az 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 mutatók értékei az ismeretlen képek arányának növelésével szinte 

változatlanok maradtak (+- 0,02 eltéréssel), amelyek a következők. A5: 0,741; F5: 0,730; 

A10: 0,551; F10: 0,611; A20: 0,234; F20: 0,550. Az 𝐴𝐶𝐶𝑂 mutató értéke alig változik 

(lásd 6.5. táblázat bal része) az ismeretlen tesztképek százalékos arányának növelése 

közben. Ennek oka, hogy a DPM olyan hatékonysággal képes az ismert és ismeretlen 

képeket megkülönböztetni, mint az SVM az ismerteket osztályozni. Például A10 esetén 

𝐴𝐶𝐶𝑂 =  0,635 az első mintavételi helyen (ahol minden tesztkép ismert) és 𝐴𝐶𝐶𝑂 =

 0,612 az utolsó mintavételi helyen, miközben csak kismértékben ingadozik közöttük. 
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6.2.5 Összehasonlítás W-SVM-el 

A W-SVM alapvetően pozitív osztályokból képzett SVM-ekből és egy bináris SVM-ből 

áll. Két paramétere van: 𝛿𝜏 küszöb az adatpontok figyelembe vételére CAP modellben 

(0,001-re rögzített minden kísérletnél [97]-ban), valamint 𝛿𝑅 minimálisan szükséges 

konfidencia szint a W-SVM becsléséhez. Fontos megjegyezni, hogy a W-SVM eredetileg 

a LETTER [40] és a MNIST adathalmazokon lett tesztelve, ahol a felismerési arány 

magasabb, mint a Caltech101 képgyűjteményben. Ezért a paraméterek optimalizálása 

szükséges, mielőtt a W-SVM-et a fenti tesztsorozat alá vetnénk. 

 

6.2. ábra: DPM és W-SVM összehasonlítás 𝑨𝑪𝑪𝑶 szempontjából 

A Caltech101-ből egy külön erre a célra kiválasztott 10 osztályú részhalmazon 

történt az optimalizálás, amely 𝛿𝜏 = 0,1 és 𝛿𝑅 = 0,1 paraméterértékeket eredményezett. 

A W-SVM-et a fenti beállításokkal, valamint a standard paraméterezéssel is teszteltem a 

teljes 120 darab teszthalmazon. A 6.2. ábra 𝐴𝐶𝐶𝑂 értékek szerinti, a 6.3. ábra pedig a 
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𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 szerinti összehasonlítást mutatja a DPM és W-SVM módszereknek. A W-SVM 

alapértelmezett beállítás mellett kapott eredményeit csak a 6.2. ábra jeleníti meg, mivel 

az gyengébb eredményt adott, mint optimalizált paraméterekkel; ezért a többi ábra és 

táblázat már nem tartalmazza. Az ábrákról leolvasható, hogy a DPM jobb teljesítményt 

mutat az egyes teszthalmaztípusok esetében, mint a W-SVM; a 6.6. táblázat összefoglalja 

ezt az összehasonlítást az 𝐴𝐶𝐶𝑂 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 értékekkel az összes mintavételi pontban. 

Átlagosan a W-SVM 0,474 és 0,582, a DPM pedig 0,615 (29,8%-al magasabb) és 0,669 

(14,9%-al magasabb) 𝐴𝐶𝐶𝑂 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 értékeket ért el az utolsó mintavételi pontban. 

 

6.3. ábra: DPM és W-SVM összehasonlítás 𝑷𝒇𝒊𝒍𝒕𝒆𝒓 szempontjából 
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3.1. tézis. [J3] Létrehoztam a DPM valószínűségi modellt, amely a képi klasszifikáció 

kimeneteként kapott döntési vektorok felhasználásával az open-set környezetben 

előforduló ismeretlen képekre detekciós becslést biztosít. Definiáltam a kiterjesztett 

(𝐴𝐶𝐶𝐸) és open-set (𝐴𝐶𝐶𝑂) osztályozási pontosság mérőszámokat az osztályozási és 

detektálási eredmények együttes kiértékelése érdekében. Kísérleti úton igazoltam a DPM 

alkalmazásának előnyeit és átlagosan 64%-os javulást értem el az 𝐴𝐶𝐶𝐸 mutatóban. A 

DPM eredményeit összemértem a state-of-the-art CAP W-SVM eljárás eredményeivel és 

kimutattam, hogy a DPM átlagosan 29,8%-al pontosabb osztályozásra képes, valamint 

átlagosan 14,9%-al pontosabb az ismeretlen képek detektálása tekintetében. 

6.6. táblázat: DPM és W-SVM összemérése 𝑨𝑪𝑪𝑶 és 𝑷𝒇𝒊𝒍𝒕𝒆𝒓 mutatók tekintetében 

% 

𝐴𝐶𝐶𝑂 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 

Módszer A5 F5 A10 F10 A20 F20 A5 F5 A10 F10 A20 F20 

0 
0,547 0,531 0,635 0,643 0,671 0,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 DPM 

0,495 0,420 0,563 0,486 0,513 0,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 W-SVM 

5 
0,562 0,545 0,632 0,640 0,649 0,663 0,108 0,069 0,126 0,076 0,129 0,143 DPM 

0,499 0,432 0,554 0,480 0,500 0,502 0,088 0,073 0,095 0,080 0,063 0,126 W-SVM 

10 
0,573 0,559 0,632 0,641 0,630 0,660 0,186 0,132 0,235 0,151 0,268 0,263 DPM 

0,502 0,444 0,546 0,475 0,488 0,499 0,162 0,139 0,170 0,147 0,121 0,228 W-SVM 

15 
0,586 0,576 0,627 0,642 0,609 0,655 0,259 0,198 0,314 0,222 0,365 0,357 DPM 

0,505 0,455 0,539 0,469 0,476 0,497 0,230 0,199 0,236 0,210 0,175 0,315 W-SVM 

20 
0,598 0,587 0,625 0,640 0,589 0,652 0,325 0,251 0,392 0,284 0,445 0,445 DPM 

0,509 0,465 0,531 0,464 0,464 0,494 0,295 0,254 0,295 0,266 0,227 0,390 W-SVM 

25 
0,612 0,602 0,622 0,641 0,568 0,648 0,389 0,308 0,460 0,346 0,511 0,516 DPM 

0,513 0,476 0,523 0,458 0,451 0,491 0,355 0,310 0,349 0,318 0,277 0,457 W-SVM 

30 
0,626 0,615 0,620 0,644 0,545 0,645 0,447 0,364 0,523 0,409 0,562 0,578 DPM 

0,516 0,487 0,515 0,452 0,439 0,488 0,412 0,362 0,399 0,368 0,325 0,516 W-SVM 

35 
0,640 0,629 0,618 0,648 0,524 0,641 0,500 0,417 0,579 0,467 0,612 0,629 DPM 

0,520 0,498 0,507 0,447 0,427 0,485 0,465 0,413 0,447 0,415 0,372 0,569 W-SVM 

40 
0,652 0,640 0,616 0,646 0,501 0,638 0,547 0,466 0,627 0,517 0,654 0,677 DPM 

0,523 0,509 0,499 0,442 0,415 0,483 0,515 0,462 0,491 0,458 0,418 0,617 W-SVM 

45 
0,664 0,654 0,614 0,646 0,482 0,635 0,590 0,517 0,674 0,564 0,701 0,719 DPM 

0,527 0,520 0,491 0,436 0,402 0,480 0,564 0,509 0,535 0,501 0,464 0,661 W-SVM 

50 
0,675 0,663 0,612 0,647 0,461 0,630 0,632 0,563 0,715 0,610 0,739 0,757 DPM 

0,530 0,531 0,483 0,430 0,390 0,477 0,608 0,554 0,576 0,541 0,509 0,702 W-SVM 
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6.3 Potenciális új kategóriák feltérképezése 

6.3.1 Baseline megközelítés 

Terveztem egy baseline eljárást, amely első lépésben a Double Probability Model 

alkalmazásával felépít egy halmazt a detektált ismeretlen képekből, jelölje ezt a halmazt 

𝑈𝐷𝑃𝑀 (lásd (6.13), ahol 𝑚 a tesztképek száma). Majd a második lépésben Kernel K-

means++ (KK++) klaszterezéssel csoportosítja 𝑈𝐷𝑃𝑀 elemeit, az új osztályok pedig a 

kialakított csoportok lesznek. 

𝑈𝐷𝑃𝑀 =⋃{𝑥𝑖 | 𝐷𝑃𝑀(𝑥𝑖) =  𝑘 + 1}

𝑚

𝑖=1

(6.13) 

Tegyük fel, hogy az ismeretlen kategóriák száma ismert, ekkor Kernel K-means++ 

alkalmazásával klaszterezzük 𝑈𝐷𝑃𝑀 halmazt 𝜏 klaszterbe. Amennyiben 𝜏 értéke 

ismeretlen, alkalmazzuk a MMKK++ eljárást (lásd 5.4.2 alfejezet). Az ismeretlen 

képekhez rendeljük a klaszterazonosítójuknak megfelelő címkét, ezzel lezárult az 

automatizált címkézés alapmódszere. Ezen a ponton újra tanítható az osztályozó a 

korábban ismert és az új címkék alapján, majd további tesztképeket osztályozhatunk. 

6.3.2 Cluster Classification algoritmus 

Az általam javasolt Cluster Classification (CC) eljárás kiterjesztett tanítási és 

tesztelési fázisokkal valósítja meg a potenciális kategóriák feltérképezését. Tanítási idő 

alatt a valós osztálycímkék alapján 𝑘 darab pszeudo-klasztert alakít ki az algoritmus és 

kiszámítja ezek klaszterközéppontjait. A tesztelés során előforduló kategóriák száma már 

𝑘 + 𝜏, ehhez osztályozzuk a tesztképeket a 𝑘 darab ismert kategóriába, majd DPM 

segítségével alakítsuk ki az 𝑈𝐷𝑃𝑀 halmazt. Ezt követően alkalmazzuk a korábban említett 

Kernel K-means++ klaszterezést a teljes adathalmazon 𝑘 + 𝜏 klaszterszámmal (vagy 

MMKK++ ha 𝜏 nem ismert), viszont a tanítási időben meghatározott 𝑘 darab 

klaszterközéppontból indítva, így csak a fennmaradó 𝜏 középpontot inicializáljuk ++ 

protokoll szerint. Az eredményül kapott 𝐶1, … , 𝐶𝑘+𝜏 klasztereket súlyozott többségi 

döntés alkalmazásával klasszifikálja az algoritmus, (6.4) és (6.5) alapján számított osztály 

tagsági valószínűségek (𝑃𝑌𝑗; 𝑗 = 1…𝑘 + 1) felhasználásával. Vezessük be az ismert és 

ismeretlen klaszterek (known cluster – KC, unknown cluster – UC) fogalmát; előbbi 

többségben ismert példányokat tartalmaz, amelyek súlyait (6.14) szerint számítjuk, míg 
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az utóbbi többségben ismeretlen példányokat tartalmaz és a hozzájuk tartozó súlyokat 

(6.15) alapján számítjuk. 

𝑤𝑖
𝐾𝐶 =

{
 
 

 
 1 +

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 − #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 + #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)
|  𝑥𝑖 ∉ 𝑈

𝐷𝑃𝑀

1 −
(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 − #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 + #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)
|  𝑥𝑖 ∈ 𝑈

𝐷𝑃𝑀

(6.14) 

𝑤𝑖
𝑈𝐶 =

{
 
 

 
 1 +

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 − #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 + #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)
|  𝑥𝑖 ∈ 𝑈

𝐷𝑃𝑀

1 −
(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 − #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)

(#𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑡 + #𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛)
|  𝑥𝑖 ∉ 𝑈

𝐷𝑃𝑀

(6.15) 

Innen a 𝐶𝑗 klaszterhez tartozó 𝑉𝑗 = {𝑣1,…,𝑣𝑘+1} döntési vektor elemei (6.16)-ban 

látható módon határozhatók meg, ahol 𝑛𝑙 az 𝑌𝑙 osztály kardinális száma a 𝐶𝑗 klaszteren 

belül. A 𝑉𝑗 maximális értékű eleme jelöli ki, hogy 𝐶𝑗 klaszter melyik osztályhoz tartozik, 

ahogy (6.17)-ben látható. 

𝑣𝑙 =
1

𝑛𝑙
∑𝑤𝑖 × 𝑃𝑌𝑙(𝑥𝑖)

𝑛𝑙

𝑖=1

(6.16) 

𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑗 = { 
ú𝑗 𝑜𝑠𝑧𝑡á𝑙𝑦

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑙

{𝑣𝑙}  |  
 𝑣𝑘+1 = 𝑚𝑎𝑥

𝑙
{𝑣𝑙}

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
 } (6.17) 

A klaszterek osztályozásának eredményei címkézési javaslatnak tekinthetők, vagyis 

minden egyes kép a 𝐶𝑗 klaszterben 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑗 szerint címkézhető.  

6.3.3 Kísérleti kiértékelés 

A CC algoritmus klaszterkialakítási jóságát kísérleti vizsgálatokkal állapítottam 

meg. Teszthalmazként a Caltech101 és Caltech256 képhalmazokból 50-50, illetve 100-

100 ismert és ismeretlen – véletlenszerűen kiválasztott – osztály szolgált. A baseline 

megközelítés (DPM+KK) és a CC eljárás végrehajtása során kapott eredményekből 

kiértékelt Rand Index mérőszámokat a 6.4. ábra és 6.5. ábra mutatja. Az x tengely az 

ismeretlen kategóriák számának változását reprezentálja; az összes ismert kategória a 

tesztek kezdetétől elérhető volt, azonban az ismeretlen kategóriák 10 lépésben, 

növekményesen adódnak a teszthalmazhoz. Mindkét kísérlet esetében a CC algoritmus 

magasabb 𝑅𝐼-t ért el, bár az első lépésben a különbség elhanyagolható volt a két módszer 

között. Amint az ábrákon látható, a DPM+KK által adott 𝑅𝐼 érték csökkenni kezd az 
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ismeretlen kategóriák számának növekedésével, miközben a CC képes azt közel azonos 

szinten tartani. A 6.7. táblázatban az alapmódszer által a Clatech101 és Caltech256 

képhalmazokon elért 𝑅𝐼 mutatók értékei láthatók, valamint az ezekhez viszonyított 

százalékos javulás mértéke, amelyet CC alkalmazásával értem el. 

 

6.4. ábra: DPM+KK és CC eljárások által elért 𝑹𝑰 a Caltech101 képhalmazon 

 

 

6.5. ábra: DPM+KK és CC eljárások által elért 𝑹𝑰 a Caltech256 képhalmazon 

3.2. tézis. [J3][J4][J6] Megterveztem és megvalósítottam a Cluster Classification 

(CC) eljárást, amely a DPM detektálási eredményeire építve döntési vektorokat hoz létre 

és ezzel az eredeti 𝑘 + 1 klaszterbesorolási alternatívák számát 𝑘 + 𝜏-ra terjeszti ki, így 

új, potenciális kategóriák meghatározására képes a tanítóhalmaz bővítése érdekében. 

Kísérleti úton megmutattam, hogy CC algoritmussal a helyes döntések arányát mutató 

Rand Index tekintetében jobb eredményeket lehet elérni, mint DPM+Kernel K-means++ 

alkalmazásával; Caltech101 és Caltech256 képhalmazoknál még 50 ismeretlen osztály 

esetén is 13-25% javulás tapasztalható. 
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6.7. táblázat: A CC algoritmus által 𝑹𝑰-ben elért százalékos javulás mértékei 

Caltech101 Caltech256 

 𝜏 baseline CC (%)  𝜏 baseline CC (%) 

5 0,629 6 10 0,514 1 
10 0,594 13 20 0,489 9 
15 0,567 15 30 0,484 6 
20 0,561 16 40 0,478 9 
25 0,550 17 50 0,452 13 
30 0,514 28 60 0,448 13 
35 0,536 18 70 0,433 19 
40 0,522 23 80 0,426 17 
45 0,505 24 90 0,412 22 
50 0,497 25 100 0,397 21 
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7. Kiegyenlítettség-vezérelt és nullpontból 

indított aktív tanulási módszerek 

7.1 Áttekintés 

A véges halmaz alapú aktív tanulás feladata a címkézési költség csökkentése, ehhez a 

rendelkezésre álló címkézetlen adathalmazból (𝑈) a legmagasabb információtartalmú 

egyedek valós osztálycímkéjét kérdezi le (query) egy mindent tudó entitástól [93], 

úgynevezett orákulumtól; majd ezzel bővíti a címkézett adathalmazt (𝐿). Ez egy iteratív 

folyamat során valósul meg, amelynek meghatározó része a címkézetlen adatok (𝑢) 

információtartalmának meghatározása. Erre a célra a szakirodalomban úgynevezett 

lekérdezési stratégiát (query strategy) alkalmaznak, a disszertációmban is ezen a néven 

(illetve még kiválasztási stratégia, szelekciós algoritmus vagy mintavételi algoritmus 

néven) hivatkozok rá. Léteznek hagyományos lekérdezési stratégia keretrendszerek, mint 

például a bizonytalansági mintavételezés (Uncertainty Sampling – US [71]), verziótér 

csökkentés (Query-by-Committee – QBC [115]), várható modellváltozás (Expected 

Model Change – EMC [11]), várható hibacsökkentés (Expected Error Reduction – EER 

[80]) és sűrűséggel súlyozott módszer (Density Weighted Method – DWM [103]), illetve 

a közelmúltból képi klasszifikációra javasolt lekérdezési stratégiák [8][13][49]. A 

felsorolt mintavételi algoritmusok vizsgálatával olyan hiányosságokat állapítottam meg, 

amelyek az információtartalmi differenciakezelésre és a kiegyenlítetlenség problémájára 

irányulnak. 

A bizonytalansági mintavételezést végző lekérdezési stratégiák egy, a valós 

osztálycímkére vonatkozó, bizonytalanságot kifejező mérőszámot használnak az {𝑢} 

címkézetlen adatok ℐ𝑢 információ tartalmának meghatározására, majd ez alapján sorba 

rendezik azokat (csökkenő sorrendben) és a sor első elemét kérdezik le. A lekérdezést 

követően a tanuló rendszer egy új modellt épít a bővített tanító halmaz alapján, majd újabb 

információtartalom meghatározás következik, amely során az előző iterációban 

meghatározott értékeket és az azok alapján felállított sorrendet felülírja az algoritmus. 

Tehát a korábbi iterációkban 𝑈 elemeire meghatározott információtartalom értékeknek 

nincs befolyása a későbbi iterációkban meghozott döntésekre, miközben értékes 

összefüggéseket rejthetnek. Az iterációs lépések közti információváltozás alapján 
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definiáltam a globális differencia mutatót, és erre építve kidolgoztam és megvalósítottam 

egy új, bizonytalansági mintavételt és modellváltozás becslést kombináló, hibrid 

stratégiát a globális differenciaingadozás redukciójára, lásd 7.3 alfejezet. 

7.1.1 Kiegyenlítetlenség problémája 

Az egyensúlyhiányos adatkészletek nehéz problémát okozhatnak az adatbányászatban, a 

mintafelismerésben és a gépi tanulásban. Egy adatkészlet egyensúlyhiányos 

(kiegyenlítetlen), ha legalább az egyik osztály erősen alulreprezentált a többihez képest 

[133]; az ilyen tulajdonságú adathalmazok osztálykészletét kiegyenlítetlen osztályoknak 

nevezzük. Mivel kiegyensúlyozatlan adathalmazokban [27][131] több információ 

található a többségben reprezentált osztályok részéről, a tanulórendszer ehhez túlságosan 

illeszkedik, miközben az alulreprezentált osztályokhoz pedig kevésbé. Ez akadályozhatja 

az osztályozási algoritmusok tanulási teljesítményét, és ez a fajta kiegyenlítetlenségi 

probléma aktív tanulás során is felléphet [32][95]. 

Kiegyensúlyozatlan adathalmazokkal végzett felügyelt tanulás hatékonyságának 

növelésére számos újra-mintavételezési módszer létezik. A túlmintavételezési eljárások: 

Radial-Based Oversampling [64], Random Walk Over-Sampling [128], vagy az eredeti 

tanítóminták és a generált szintetikus minták egyesítése [17]. Az alulmintavételezési 

technikák, mint a Radial-Based Undersampling [63], vagy a kiegyensúlyozott 

alulmintavételezési módszer [1] a negatív minták szisztematikus eltávolításával, és a 

SMOTE [15][37]. Ezeket azonban felügyelt tanuláshoz fejlesztették ki, nem pedig 

közvetlenül az aktív tanuláshoz (ami félig felügyelt tanulási eljárás). A túlmintavételi 

módszerek félrevezethetik a tanulórendszert, mivel az aktív tanulás során a címkézett 

adatok száma alacsony, így a generálás nem lenne robusztus. Az alulmintavételezési 

módszerek nagyszámú lekérdezési ciklus után használhatók, amely során a többségben 

reprezentált osztályok példányainak egy részét lehet törölni (kiszűrni). Ez címkézés 

szempontjából költséges folyamat, ami nem megfelelő megközelítés az aktív tanulás 

során, ahol a lehető legkevesebb adat címkézése a cél. A fentiek következménye, hogy az 

újramintavételezési módszerek nem használhatók az aktív tanulásban; a kiegyensúlyozott 

adatkészletre minden egyes iterációs ciklusban szükség van.  

Ezért az aktív tanulási ciklusok után előálló pillanatnyi címkézett adathalmazok 

kiegyenlítettségének elérése érdekében – a címkézési költséget nem növelő – új eljárások 

bevezetése szükséges. Kézenfekvő megoldás tehát erre irányuló speciális kiválasztási 
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algoritmusok kidolgozása. Az úgynevezett Class Balanced Active Learning (CBAL) [29] 

egy keretrendszert javasol prosztata daganatos régióinak kórszövettan alapú felderítésére, 

amely a kisebbségben képviselt osztályok problémájával is foglalkozik; azonban ez a 

megoldás csak bináris feladatokra alkalmazható. Kutatásom során kifejlesztettem két új 

aktív tanulási módszert, a Balanced Active Learning (BAL) és a Soft-Balanced Active 

Learning (SBAL) lekérdezési stratégiákat, amelyek a bizonytalansági kiválasztás alapú 

információtartalom súlyozásával irányítják a lekérdezett tanító adathalmazban a 

mintadisztribúció kiegyenlítetlenségének mértékét. A BAL és SBAL szelekciós 

algoritmusokat a 7.2 alfejezetben mutatom be. 

7.1.2 Nullpontból indított aktív tanulás 

Felügyelet nélküli aktív tanulás (Unsupervised Active Learning – UAL) [106] folyamán 

nincs elegendő címkézett adat a tanuláshoz, így az előrejelzések és a kiválasztási stratégia 

is felügyelt gépi tanulási módszer helyett felügyelet nélküli megoldáson alapulnak. 

Kutatásom során az aktív tanulási folyamat kezdetével foglalkoztam, ahol a címkézett 

adatok száma nemcsak kevés, de nulla; ezt inicializálatlan felügyelet nélküli aktív 

tanulásnak hívjuk. A megfelelő módszerekkel kiválasztott kezdő tanítóhalmazból 

kiinduló aktív tanuló rendszer gyorsabban – alacsonyabb számú lépésben – érhet el 

nagyobb pontosságot, mint véletlenszerűen generált kezdeti tanítókészletből kiindulva 

[59]. Két célt fogalmazhatunk meg, az egyik (i) minden osztályba legalább egy példány 

felfedezése, a másik pedig (ii) az osztályozó teljesítményének maximalizálása [52]. 

Elsődleges célként azt választottam, hogy kiegyensúlyozott lekérdezéssel minden egyes 

egymást követő lépésben a címkézett tanító adathalmazban az osztályok közel azonos 

számú elemet tartalmazzanak. 

Klaszterezési információ beépítése a kiválasztási stratégiába nem csak a 

leghasznosabb, hanem a legreprezentatívabb példányok lekérdezését is lehetővé teszi 

[54]. A klaszterezést követően a centroidhoz legközelebb eső címkézetlen elemet 

választjuk ki a kezdeti tanítóhalmazba; ezt centroid alapú szelekciónak nevezzük 

(Centroid) [59]. A kiválasztott reprezentatív adatok címkézést követően a 

tanítóadathalmaz tagjai lesznek. Így kiválasztott kezdeti 𝐿 halmazzal végzett kísérletek 

jobb tanulási görbéket mutattak, mint a véletlenszerűen kiválasztott kezdeti 𝐿 halmaz 

esetében [59]. A vizsgálatok során a kiválasztás egyetlen lépésben zajlott, azaz az összes 

elemet egyszerre választották 𝐿-be. Másik kiválasztási típus a határalapú kiválasztás 
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(Border) [127], amely a klaszterek közötti határ körüli mintákat választja ki. Adott 𝑢 elem 

akkor található a klaszterek határán, ha a legmagasabb és második legmagasabb 

klasztertagsági valószínűségek nagyon hasonlók (kicsi a különbség közöttük). A Centroid 

és Border szelekciók kombinációját hibrid szelekciónak hívjuk (Hybrid) [127]. Ilyenkor 

az iterációk felében Centroid kiválasztással, míg a másik felében Border technikával 

állapítjuk meg a lekérdezendő elemet; ezeket felváltva lehet alkalmazni. Korábbi kísérleti 

eredmények [123][127] azt mutatták, hogy a Centroid és a Hybrid szelekció is felülmúlja 

a Border szelekciót.  

Kísérleti vizsgálataim során a Border, Centroid és Hybrid módszerek mindegyikét 

elemeztem. Azonban nem csak a kezdeti 𝐿 kiválasztását tanulmányoztam, célom minden 

lépésében kiegyenlített 𝐿 elérése egy olyan szelekciós stratégiával, amely egyenletesen 

választ elemeket az osztályok között, ugyanis a fent említett stratégiák 

kiegyensúlyozatlan 𝐿-t eredményezhetnek, ami a kiegyenlítetlenségi problémához vezet. 

A 7.4, 7.5 és 7.6 szakaszokban részletesen bemutatom a javasolt módszereket, valamint 

a kísérleti úton folytatott analízist. 

7.2 Kiegyenlítettség-vezérelt bizonytalansági kiválasztás 

7.2.1 BAL és SBAL lekérdezési stratégiák 

Gyakran megfigyelhető, elsősorban kiegyenlítetlen vagy magas osztályszámú 

adathalmazok esetén, hogy az aktív tanulási folyamat a lekérdezés során nem azonos 

számban választ elemeket az egyes kategóriákból. Ennek oka, hogy a stratégiák nem 

veszik figyelembe a kialakult címkézett tanító adathalmazban a mintadisztribúciót. Az 

aktív tanulás célja, hogy kevés számú, gondosan választott tanító adat alapján a lehető 

legpontosabb becsléseket tegye lehetővé. Viszont az alul képviselt osztályok 

szuboptimális modellekre vezetnek, hiszen az alacsony mintaszám miatt egyes 

attribútumok hiányos értékkészlettel állnak a tanuló rendszer rendelkezésére. 

Kidolgoztam két új, bizonytalansági mintavételezés alapú, aktív tanulási lekérdezési 

stratégiát, amelyek a becsült információtartalom súlyozásával biztosítják a címkézett 

adathalmazban a kategóriák kardinális számainak kiegyenlítését. Erre a célra definiáltam 

egy új metrikát, az úgynevezett büntető pontot (Penalty – 𝑃𝐸𝑁) lásd (7.1), ahol 𝑗 = 1…k, 

𝑌 = {𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑘} az osztályok halmaza, 𝐶𝑇𝑅𝑗  pedig a 𝑗-edik osztályra definiált 
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számláló, amely értékét minden lekérdezési fázisban eggyel növeli az algoritmus, 

amennyiben a lekérdezett 𝑢∗ elem valós osztálycímkéje 𝑦∗ ≠ Y𝑗. 

𝑃𝐸𝑁𝑗 = 𝐶𝑇𝑅𝑗 ×
1

𝑘
(7.1) 

Az általam kifejlesztett Balanced Active Learning (BAL) és Soft-Balanced Active 

Learning (SBAL) algoritmusok integrálják a büntető pont mértéket a végső 

információtartalom megállapítása érdekében. Az előbbi erős hozzárendeléssel (lásd 

(7.2)), míg az utóbbi gyenge hozzárendeléssel (lásd (7.3)) állapítja meg egy 𝑢 címkézetlen 

adat büntető pontját. A lekérdezett elemet a legkisebb margó mérték és a büntető pont 

hányadosának minimalizálásával határozza meg mindkét eljárás, ahogy a következő 

egyenletekben látható, ahol 𝑦1
∗ az első és 𝑦2

∗ a második legvalószínűbb osztálycímke, 

𝑃𝐸𝑁𝑢 pedig az 𝑢 példányra meghatározott büntető pont; továbbá a számlálóban a 

legkisebb margó bizonytalansági metrika, a nevezőben pedig a vizsgált 𝑢 címkézetlen 

példányra számolt büntető pont áll. 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(
(𝑃(𝑦1

∗|𝑢) − 𝑃(𝑦2
∗|𝑢))

𝑃𝐸𝑁𝑢
) (7.2) 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(
𝑃(𝑦1

∗|𝑢) − 𝑃(𝑦2
∗|𝑢)

∑ (𝑃(𝑦𝑗|𝑢) ×
𝑘
𝑗=1 𝑃𝐸𝑁𝑗)

) (7.3) 

7.2.2 Kiértékelés kiterjesztett véges halmaz alapú tesztkörnyezetben 

A BAL és SBAL lekérdezési stratégiák kísérleti kiértékelését a véges halmaz alapú aktív 

tanulási iterációs folyamat kiterjesztett változatában végeztem. Ez azt jelenti, hogy a 

mutatók kiértékelését egy harmadik, fix képhalmazon (𝐹) hajtottam végre (amint azt a 

7.1. ábra is mutatja). Azonban 𝑈-t továbbra is szükséges klasszifikálni, hiszen az 

információtartalom értékeket a döntési vektorok alapján számoljuk ki. Kiértékelhetnénk 

az 𝑈-ra kapott eredményeket is, de ez félrevezető lenne – különösen bizonytalansági 

mintavétel esetén – mivel egy nehezen besorolható példányt kérdezünk le; így 

valószínűleg egyébként is csökken a téves osztályozások száma, függetlenül az új címke 

megismeréséből származó információtól. 
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7.1. ábra: Kiterjesztett véges halmaz alapú aktív tanulási folyamat 

A Caltech101 képgyűjteményből 60 különböző, véletlenszerűen kiválasztott és 

esetleg átfedő részhalmazt használtam teszthalmazként, amelyeket a következő 

műveletek – eltérő kategóriaszámonként (𝑘) 20-szor ismételt – végrehajtása 

eredményezett: 

 Kategóriánként 30 kép véletlenszerű kiválasztása. 

 Tanító (𝐿 ∪ 𝑈) és teszt (𝐹) halmazok felosztása 20-10 arányban. 

 𝑘 = 5,10,20 kategória véletlenszerű kiválasztása a teljes 101-ből. 

A teszthalmaz típusokat az osztályméret alapján jelöltem: Caltech5 (C5), Caltech10 

(C10) és Caltech20 (C20). A tesztelési folyamat kezdetén a címkézett képhalmaz (𝐿) 

minden egyes kategóriából pontosan 1 képet tartalmazott, majd ez iterációnként bővült 

az újonnan megismert képpel és valós osztálycímkéjével. A lekérdezések azonos méretű 

𝐿 és 𝑈 halmazok eléréséig futottak, így az utolsó lekérdezést követően 𝐿 és 𝐹 is azonos 

méretű volt. Mintavételi algoritmusként 5 különböző módszert alkalmaztam és 

teszteltem, mindegyiket a teljes 60 darab teszthalmazkészleten; ezek a következők: 

 Véletlen kiválasztás (Random Sampling – RS), 

 Legkisebb margó alapú bizonytalansági mintavétel (Least Margin – LM [102]), 

 Kiterjesztett margó alapú bizonytalansági mintavétel, négyzetesen csökkenő 

komponenssúlyokkal (Extended Margin – ExM [C8]), 

 BAL [J2], 

 SBAL [C8]. 
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Az 𝐹 halmazon kapott eredményeken minden iterációban az 𝐴𝐶𝐶 mérőszám került 

kiértékelésre, ezek teszthalmaztípusonkénti átlagát a 7.2. ábra jeleníti meg; ahol RS, LM, 

ExM, BAL és SBAL lekérdezési stratégiák által adott 𝐴𝐶𝐶 mutatókat rendre pontozott 

szaggatott, hosszú szaggatott, pontozott, rövid szaggatott, és folytonos vonalak jelölik. 

Az 𝐴𝐶𝐶 az y tengelyen, a címkézett tanító képek száma pedig az x tengelyen van 

megjelenítve. 

A 7.1. táblázat az aktív tanulási folyamat felénél és végén mért 𝐴𝐶𝐶 mérőszámok 

átlagát és szórását (Standard Deviation – 𝑆𝐷) foglalja össze. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a BAL és az SBAL a legjobb lekérdezési stratégia a vizsgált módszerek között. Erre 

megerősítésként a 7.2 táblázat szolgál, ahol a BAL és SBAL által 𝐴𝐶𝐶 mutatóban elért 

százalékos javulás elemzésének összefoglalása látható. 

 

7.2. ábra: C5, C10 és C20 adathalmazokon kiértékelt 𝑨𝑪𝑪 mutatók 
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7.1. táblázat: Aktív tanulási folyamat felénél és végén mért 𝑨𝑪𝑪 mutatók átlaga és szórása 

 RS LM ExM BAL SBAL 

C5 @25 𝐴𝐶𝐶 0,295 0,330 0,344 0,356 0,357 

C5 @25 𝑆𝐷 0,174 0,167 0,143 0,186 0,156 

C5 @50 𝐴𝐶𝐶 0,679 0,724 0,747 0,751 0,778 

C5 @50 𝑆𝐷 0,119 0,126 0,142 0,146 0,125 

C10 @50 𝐴𝐶𝐶 0,470 0,477 0,490 0,519 0,533 

C10 @50 𝑆𝐷 0,075 0,090 0,104 0,085 0,093 

C10 @100 𝐴𝐶𝐶 0,645 0,707 0,738 0,729 0,757 

C10 @100 𝑆𝐷 0,060 0,070 0,076 0,069 0,067 

C20 @100 𝐴𝐶𝐶 0,446 0,489 0,504 0,524 0,545 

C20 @100 𝑆𝐷 0,054 0,056 0,064 0,045 0,057 

C20 @200 𝐴𝐶𝐶 0,604 0,663 0,668 0,671 0,704 

C20 @200 𝑆𝐷 0,039 0,048 0,050 0,047 0,051 

 

 

7.2. táblázat: BAL és SBAL által 𝑨𝑪𝑪 mutatóban elért javulás részletei 

 BAL SBAL 

 vs RS vs LM vs ExM vs RS vs LM vs ExM vs BAL 

C5 @25 𝐴𝐶𝐶 20,68% 7,88% 3,49% 21,02% 8,18% 3,78% 0,28% 
C5 @50 𝐴𝐶𝐶 10,60% 3,73% 0,54% 14,58% 7,46% 4,15% 3,60% 

C10 @50 𝐴𝐶𝐶 10,43% 8,81% 5,92% 13,40% 11,74% 8,78% 2,70% 
C10 @100 𝐴𝐶𝐶 13,02% 3,11% -1,22% 17,36% 7,07% 2,57% 3,84% 
C20 @100 𝐴𝐶𝐶 17,49% 7,16% 3,97% 22,20% 11,45% 8,13% 4,01% 
C20 @200 𝐴𝐶𝐶 11,09% 1,21% 0,45% 16,56% 6,18% 5,39% 4,92% 

5 osztály 15,64% 5,80% 2,01% 17,80% 7,82% 3,96% 1,94% 
10 osztály 11,72% 5,96% 2,35% 15,38% 9,41% 5,68% 3,27% 
20 osztály 14,29% 4,18% 2,21% 19,38% 8,82% 6,76% 4,46% 

Folyamat felénél 16,20% 7,95% 4,46% 18,87% 10,46% 6,90% 2,33% 
Folyamat végén 11,57% 2,68% -0,08% 16,17% 6,90% 4,04% 4,12% 

Teljes átlag 13,89% 5,31% 2,19% 17,52% 8,68% 5,47% 3,22% 

4.1. tézis. [J2][C4][C8] Kifejlesztettem a BAL és SBAL aktív tanulási lekérdezési 

stratégiákat, amelyek a bizonytalansági kiválasztás alapú információs tartalom 

súlyozásával irányítják a lekérdezett tanító adathalmazban a mintadisztribúció 

kiegyenlítetlenségének mértékét. Empirikus úton kimutattam, hogy a BAL és SBAL 

mintavétel alkalmazása osztályszámfüggetlenül, átlagosan 5,31% és 8,68% osztályozási 

pontosság javulást eredményez az alap bizonytalansági mintavételhez képest, sőt, a 

kiterjesztett margó alapú módszerhez mérve is 2,19% és 5,47% az 𝐴𝐶𝐶 emelkedése. 
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7.3 Iterációk közti információváltozás vizsgálata 

7.3.1 Expected Difference Change hibrid lekérdezési stratégia 

Jelölje az 𝑖-edik iterációban lekérdezett példányt 𝑢∗
(𝑖)

, és tekintsünk két egymást követő 

lekérdezést, legyenek ezek az 𝑖-edik és 𝑖 + 1-edik. Jelölje rendre ℐ𝑈(𝑖) és ℐ𝑈(𝑖+1) az 𝑈 

halmaz elemeinek információtartalmaiból képzett listát (ez skalár értékek listája) az 𝑖-

edik és 𝑖 + 1-edik lekérdezési lépésben, valamint 𝑈𝑜𝑟𝑑
(𝑖)

 az 𝑈 halmaz elemeinek ℐ𝑈(𝑖) 

szerinti rendezését, továbbá ℐ
𝑈𝑜𝑟𝑑
(𝑖)  az ℐ𝑈(𝑖) rendezését; ahogy az alábbi egyenletek 

mutatják, ahol 𝑚 jelöli az 𝑈 halmaz méretét a kiindulási állapotban. 

𝑈𝑜𝑟𝑑
(𝑖)

= {𝑢∗
(𝑖), 𝑢1

(𝑖), … , 𝑢𝑚−𝑖
(𝑖) } (7.4) 

ℐ
𝑈𝑜𝑟𝑑
(𝑖) = {ℐ

𝑢∗
(𝑖) , ℐ

𝑢1
(𝑖) , … , ℐ

𝑢𝑚−𝑖
(𝑖) } (7.5) 

ℐ𝑈(𝑖+1) = {ℐ
𝑢1
(𝑖+1) , ℐ

𝑢2
(𝑖+1) , … , ℐ

𝑢𝑚−𝑖
(𝑖+1)} (7.6) 

A (7.5)-ben és (7.6)-ban látható listák az ℐ
𝑢∗
(𝑖)  kivételével megegyező elemekből 

épülnek fel, azonban egy adott elem becsült információtartalma az 𝑖. és 𝑖 + 1. lépésekben 

eltérő lehet és a listák különbsége (7.7) alapján képezhető. 

𝐷(𝑖+1) = {(ℐ
𝑢1
(𝑖+1) − ℐ

𝑢1
(𝑖)) , … , (ℐ

𝑢𝑚−𝑖
(𝑖+1) − ℐ

𝑢𝑚−𝑖
(𝑖) )} (7.7) 

A 𝐷(𝑖) különbséglista 𝑑𝑗 = (ℐ
𝑢𝑗
(𝑖) − ℐ

𝑢𝑗
(𝑖−1)) elemeinek átlagolásával számolható a 

globális differencia mutató (Global Difference Value – 𝐺𝐷𝑉), amely a megváltozott 

modell hatására történő információtartalom változást mutatja meg az 𝑖. lépésben: 

𝐺𝐷𝑉𝑖 =
1

(𝑚 − 𝑖 − 1)
∑𝑑𝑗
𝑗

(7.8) 

𝐺𝐷𝑉-re építve kidolgoztam az Expected Difference Change (EDC) aktív tanulási 

lekérdezési stratégiát. Az eljárás kombinálja a bizonytalansági mintavételezés és modell 

várható változása stratégiákat (stratégiatípusokat), valamint – ahogy később látni fogjuk 

– egy bizonytalansági heurisztikát használ 𝑈 irányított vizsgálatához. Az alapötlet az, 

hogy a lépések közti információtartalom változás megfigyelése pozitív irányban képes 
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befolyásolni a kiválasztási folyamatot. Bizonytalanságot kifejező mérték alkalmazása 

esetén intuícióval beláthatók a következők: (i) mérséklődő változás biztosabb, míg (ii) 

fokozódó változás bizonytalanabb modellt eredményez. Ebből adódóan az algoritmus egy 

adott iterációban azt az 𝑢∗ példányt választja ki címkézésre, amely minimális globális 

differencia metrikát eredményez a következő lépésben. Azonban 𝑢∗ valós osztálycímkéje 

nem ismert, így az összes lehetséges címkézést tekintve várható érték formájában 

határozható meg a döntés, lásd (7.9). 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(∑𝑃(𝑦𝑗|𝑢) ∙

𝑗

𝐺𝐷𝑉𝑖+1) (7.9) 

Az EDC eljárás a bizonytalansági mintavétel és a modell várható változása stratégia-

keretrendszerekkel ellentétben mind a címkézett 𝐿 és címkézetlen 𝑈 halmazok elemeiből 

származó információt közvetlenül felhasználja a lekérdezési döntés megállapításához. 

Ennek előnye a pontosabb információtartalom becslés, amelyet a címkézett adatokon 

számított globális differencia metrika minimalizálása biztosít. 

Az algoritmus hátránya, hogy magas osztályszám és nagyméretű 𝑈 mellett a 

lekérdezési döntés meghatározása jelentős számításigényt von maga után. A kategóriák 

számának csökkentésére nincs lehetőség, hiszen azzal osztályozási hiba jönne létre, így 

az 𝑈 méretének korlátozásával oldható meg ez a probléma. Ennek érdekében definiáltam 

egy bizonytalanság alapú heurisztikát, amely minden iteráció során redukálja a 

címkézetlen adatok által kijelölt keresési teret, egy új 𝑈∗ halmaz bevezetésével; ahogy 

(7.10)- ben látható, ahol 𝓉 egy küszöbérték, amely kontrollálja 𝑈∗ méretét (𝑚∗). 

𝑈∗ = {𝑢|ℐ𝑢 > 𝓉} (7.10) 

Célunk 𝑚∗ ≪ (𝑚 − 𝑖) olyan adat kiválasztása, amelyekre a legvalószínűbb, hogy 

minimális 𝐺𝐷𝑉𝑖+1 értékre vezetnek, ez pedig pont az 𝑚∗ legbizonytalanabb példány. 

Bizonytalansági heurisztika alkalmazásával az EDC aktív tanulási lekérdezési stratégia 

minden lépésben kizárólag az (aktuális) 𝑈∗ redukált halmaz elemeit vizsgálja meg és 

azokból választ címkézetlen elemet. 

Az EDC eljárás tesztelése a 7.2.2 részben bemutatott kiterjesztett végez halmaz alapú 

teszt környezetben, illetve az ott ismertetett képhalmazokon történt (60 darab, C5, C10 és 

C20 típusonként 20). Kísérleti vizsgálataimat két részben végeztem, elsőként 6 aktív 
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tanulási szelekciós algoritmus eredményeit mértem össze 𝐴𝐶𝐶 mutató szempontjából; 

ezek a következők: RS, ENT, LM, ExM, SBAL és EDC. ENT az entrópia alapú 

bizonytalansági mintavételi stratégiát jelöli, míg a többi rövidítés megfelel a 7.2.2-ben 

bevezetetteknek. A kiértékelés nem tartalmazza a BAL módszert, hiszen SBAL jobb 

eredményeket ért el, így elegendő az EDC-t ehhez mérni. 

A 7.3. ábra bal oszlopában látható diagramok ábrázolják a kiválasztott módszerek 

által elért – a lekérdezési folyamat minden iterációjában kiértékelt – átlagos 𝐴𝐶𝐶 

mutatókat az összes képhalmaztípuson. A 7.3. táblázat a lekérdezési folyamat felénél és 

végén elért 𝐴𝐶𝐶 mérőszámok értékeit tartalmazza. 

4.2. tézis. [C8][C9] Az aktív tanulási folyamat során alkalmazott lekérdezési 

stratégiák iterációs lépései közti információváltozás alapján definiáltam a globális 

differencia mutatót. Meghatároztam egy bizonytalansági heurisztikát a keresési tér 

csökkentésére, valamint a címkézetlen minták lekérdezésének irányítására kidolgoztam 

az Expected Difference Change (EDC) eljárást. Ez a megközelítés kombinálja a 

bizonytalansági mintavételezés és a modell várható változása stratégiákat. Kísérleti 

vizsgálatokkal kimutattam, hogy 𝐴𝐶𝐶 mutató szempontjából az EDC jobb eredményeket 

ad, mint az LM, ENT és ExM bizonytalansági mintavételezési stratégiák, és ezek 

megközelítik az SBAL eredményeit. 

7.3. táblázat: 𝑨𝑪𝑪 mutatók átlagai a lekérdezési folyamat felénél és végénél 

 RS ENT LM ExM EDC SBAL 

C5 @25 𝐴𝐶𝐶 0,295 0,285 0,330 0,344 0,354 0,357 

C5 @50 𝐴𝐶𝐶 0,680 0,717 0,724 0,748 0,761 0,778 

C10 @50 𝐴𝐶𝐶 0,471 0,449 0,477 0,490 0,524 0,534 

C10 @100 𝐴𝐶𝐶 0,645 0,703 0,707 0,738 0,750 0,757 

C20 @100 𝐴𝐶𝐶 0,447 0,436 0,489 0,505 0,515 0,545 

C20 @200 𝐴𝐶𝐶 0,605 0,633 0,664 0,669 0,696 0,704 

7.3.2 EDC, mint bizonytalansági mintavételezés továbbfejlesztése 

A (7.7)-ben formalizált 𝐷(𝑖) különbséglista (ℐ
𝑢𝑗
(𝑖) − ℐ

𝑢𝑗
(𝑖−1)) elemei a címkézetlen 

adatpéldányokra meghatározott információtartalom értékekből származnak, amelyeket 

bizonytalansági mintavételezéssel határoz meg az algoritmus. Tehát ℐ
𝑢𝑗
(𝑖) kiszámítására 

bármilyen bizonytalanságot kifejező mérőszám alkalmazható, mint például az entrópia, 

legkisebb margó vagy a kiterjesztett margó. Sőt, az információtartalom akár SBAL 

stratégia alkalmazásával is meghatározható. 
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7.3. ábra: C5, C10 és C20 képhalmazokon mért átlagos 𝑨𝑪𝑪 mutatók EDC függvényében 

Az EDC kísérleti kiértékelésének első felében (lásd 7.3. ábra bal oldali diagramjai 

és 7.3. táblázat) ℐ
𝑢𝑗
(𝑖) értékeit a legkisebb margó módszerrel számolta ki az eljárás. A 7.3. 

táblázat „LM” és „EDC” oszlopaiból kiolvasható, hogy a globális differencia 

minimalizálással – és bizonytalansági heurisztikával – kiegészített „EDC(LM)” stratégia 

átlagosan 6,4%-os javulást eredményezett az 𝐴𝐶𝐶 mérőszám tekintetében az alap LM 

eljáráshoz képest.  

Az EDC kísérleti kiértékelésének második része során az ENT, LM, ExM és SBAL 

alapvetően bizonytalansági mintavételezési stratégiákat összemértem az EDC-vel 

továbbfejlesztett variánsukkal. Ezek teljes eredményei a 7.3. ábra jobb oldali három 

diagramján láthatók, míg az aktív tanulási folyamat felénél és végénél mért 𝐴𝐶𝐶 

mutatókat a 7.4. táblázat foglalja össze. Továbbá, a 7.5. táblázat az EDC variánsok 𝐴𝐶𝐶 

mutatóban elért százalékos javulását mutatja. Az eredmények alapján elmondható, hogy 
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az EDC variánsok átlagosan magasabb pontosságot érnek el, azonban lekérdezésenként 

tekintve ez nem mindig igaz (lásd 7.5. táblázat 4. oszlop 2. és 6. sorai), mind a 7.4. 

táblázatból, mind pedig a 7.5. táblázatból kiolvasható, hogy 24 mérésből 22-szer adtak 

jobb eredményt. Ezek alapján a következő konklúzió fogalmazható meg: egy 

bizonytalansági stratégia EDC-vel kiegészített (továbbfejlesztett) változata olyan 

lekérdezési sorozathoz vezet, amely az eredeti változathoz képest átlagosan magasabb 

𝐴𝐶𝐶 mérőszámot eredményez. 

7.4. táblázat: Bizonytalansági stratégiák EDC-vel és EDC nélkül 

 ENT EDC(ENT) LM EDC(LM) ExM EDC(ExM) SBAL EDC(SBAL) 

C5 @25 𝐴𝐶𝐶 0,285 0,349 0,330 0,354 0,344 0,337 0,357 0,417 

C5 @50 𝐴𝐶𝐶 0,717 0,800 0,724 0,761 0,748 0,808 0,778 0,779 

C10 @50 𝐴𝐶𝐶 0,449 0,466 0,477 0,524 0,490 0,523 0,534 0,562 

C10 @100 𝐴𝐶𝐶 0,703 0,769 0,707 0,750 0,738 0,767 0,757 0,769 

C20 @100 𝐴𝐶𝐶 0,436 0,453 0,489 0,515 0,505 0,496 0,545 0,558 

C20 @200 𝐴𝐶𝐶 0,633 0,693 0,664 0,696 0,669 0,692 0,704 0,708 

7.5. táblázat: EDC által elért javulás az eredeti módszerekhez képest 

 ENT vs  
EDC(ENT) 

LM vs  
EDC(LM) 

ExM vs  
EDC(ExM) 

SBAL vs  
EDC(SBAL 

C5 @25 𝐴𝐶𝐶 22,56% 7,15% -2,14% 16,59% 

C5 @50 𝐴𝐶𝐶 11,56% 5,15% 8,05% 0,14% 

C10 @50 𝐴𝐶𝐶 3,80% 9,98% 6,68% 5,36% 

C10 @100 𝐴𝐶𝐶 9,44% 6,12% 3,94% 1,56% 

C20 @100 𝐴𝐶𝐶 3,74% 5,19% -1,73% 2,24% 

C20 @200 𝐴𝐶𝐶 9,33% 4,82% 3,42% 0,49% 

5 osztály 17,06% 6,15% 2,95% 8,37% 

10 osztály 6,62% 8,05% 5,31% 3,46% 

20 osztály 6,54% 5,00% 0,85% 1,36% 

Folyamat felénél 10,03% 7,44% 0,94% 8,06% 

Folyamat végén 10,11% 5,36% 5,14% 0,73% 

Teljes átlag 10,07% 6,40% 3,04% 4,40% 

4.3. tézis. [C8][C9] Az EDC eljárásban információtartalom becslésre alkalmazott 

bizonytalansági mintavételezési stratégiákat páronként összehasonlítva EDC nélkül és 

EDC-vel, megállapítottam, hogy átlagosan jobb osztályozási pontosság elérésére képesek 

az EDC-vel továbbfejlesztett változatok. Kísérleti vizsgálatok tapasztalatai alapján 

megmutattam, hogy az ENT, LM, ExM és SBAL módszerek által átlagosan elért 𝐴𝐶𝐶 

mérőszám tekintetében rendre 10,07%, 6,4%, 3,04% és 4,4% javulás érhető el EDC 

alkalmazásával. 
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7.4 Nullpontból indított, kiegyenlítettség-vezérelt aktív tanulás 

7.4.1 Clustering Based Balanced Sampling Framework 

Ebben az alfejezetben ismertetem a klaszterezés alapú kiegyensúlyozott mintavételi 

keretrendszer (Clustering Based Balanced Sampling Framework – CBBSF) aktív tanulási 

lekérdezési stratégia keretrendszert. A CBBSF a speciális inicializálatlan helyzetre 

összpontosít, ahol a kezdeti címkézett elemek adatkészlete üres, 𝐿 = ∅. Ebben a 

konfigurációban három feltételt fogalmazhatunk meg: (i) csak felügyelet nélküli gépi 

tanulási algoritmus használható, (ii) a címkézett elemek osztályok közötti egyensúlya 

fontos, (iii) a lekérdezési stratégiának reprezentatív elemeket kell választania. A CBBSF 

lekérdezési stratégia először végrehajt egy klaszterező algoritmust az 𝑈 címkézetlen 

adatkészleten, majd kiválaszt egy címkézetlen példányt, amelyet egy orákulum 

felcímkéz, amint azt a 7.4. ábra szemlélteti. A kiválasztott elemnek azonban meg kell 

őriznie az egyensúlyt 𝐿-ben. Ennek eléréséhez osztálytagsági valószínűségekre van 

szükség, hogy olyan elemet lehessen kiválasztani, amely feltehetően a leginkább 

alulreprezentált osztályba tartozik. Csakhogy az osztálytagsági valószínűségeket nem 

lehet explicit módon kiszámítani, mivel 𝐿 üres, és ezért felügyelt gépi tanulási technikák 

nem hajthatók végre. 

 

7.4. ábra: Nullpontból indított aktív tanulási folyamat CBBSF alapján 
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A klaszterezés eredménye egy �̿� klasztertagsági mátrixnak tekinthető, lásd (7.11), 

ahol 𝐶𝑙𝑠 a klaszterező algoritmust jelöli, 𝑞𝑖𝑗 pedig annak a valószínűsége, hogy az 𝑖-edik 

címkézetlen adat a 𝑗-edik klaszterhez tartozik, 𝑘 a klaszterek száma, 𝑛 pedig az adatok 

számossága. 

�̿� = 𝐶𝑙𝑠(𝑈),

�̿� = (𝑞𝑖𝑗) ∈ ℝ
𝑛×𝑘,

0 ≤ 𝑞𝑖𝑗 ≤ 1, ∑𝑞𝑖𝑗 = 1.

𝑘

𝑗=1

(7.11) 

Jelölje �̿� az osztálytagsági valószínűségek mátrixát, lásd (7.12), ahol 𝑝𝑖𝑗 annak a 

valószínűsége, hogy az 𝑖-edik címkézetlen adat a 𝑗-edik osztályhoz tartozik. Fontos 

megjegyezni, hogy �̿� ≠ �̿�, mivel a klaszterazonosítók nem kapcsolódnak az 

osztályazonosítókhoz. 

�̿� = 𝐴𝑠𝑔(�̿�)

�̿� = (𝑝𝑖𝑗) ∈ ℝ
𝑛×𝑘

0 ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 1, ∑𝑝𝑖𝑗 = 1.

𝑘

𝑗=1

(7.12) 

A �̿� implicit meghatározásához hozzárendelési megoldás (assignment solution) 

szükséges, amely összeköti �̿� és �̿� mátrixokat. Ahogy korábban láttuk, �̿� meghatározása 

elengedhetetlen 𝐿 kiegyenlítettségének fenntartásához, és ezért a klaszterek és osztályok 

közötti megfelelő hozzárendelésre is szükség van. Az aktív tanulási folyamat során nincs 

információ a kapcsolódási sémáról, azonban ezt a felcímkézett elemek alapján meg lehet 

becsülni. Miután �̿� elérhetővé válik, kiválasztható a megfelelő, leginformatívabb 

címkézetlen példány (jelölje ezt 𝑢∗), majd lekérdezhető annak 𝑦∗ valós osztálycímkéje. 

Az utolsó lépés 𝐿 frissítése az {𝑢∗, 𝑦∗} pár hozzáadásával, és az új 𝐿 alapján a 

hozzárendelési séma frissítse. A CBBSF folyamatát a 7.4. ábra lépésről lépésre 

tartalmazza. Érdemes megemlíteni, hogy 𝑈 a folyamat iteratív részén kívülre esik, mivel 

a klaszterező algoritmust csak az elején hajtjuk végre, hogy megkapjuk �̿�-t. Ennek oka, 

hogy az algoritmus annál pontosabb klaszterkialakítást eredményez, minél több adat áll 

rendelkezésre. A keretrendszernek létezik egy teljesen iteratív változata is, ahol 𝐿 

befolyásolja az 𝑈-beli elemek csoportosítását, viszont ezt a konfigurációt nem 

vizsgáltam. 



 99 

7.4.2 Spectral Clustering Based Sampling 

Kidolgoztam a spektrális klaszterezés alapú kiválasztást (Spectral Clustering Based 

Sampling – SCBS), amely realizálja a CBBSF keretrendszert, így alkalmas 

inicializálatlan aktív tanulási folyamat megvalósítására. 

Klaszterező algoritmusként spektrális klaszterezést használtam, amelyben a 

szokásos K-means algoritmus helyett a transzformált térben ClusterGAN [84] eljárást 

alkalmaztam. Erre a módosításra főként azért volt szükség, hogy klasztertagsági döntési 

vektorokat tudjak felépíteni, és így �̿� ne egy bináris mátrix legyen, mint K-means esetén. 

(Megjegyzés: bármilyen klaszterező algoritmus használható, amely a klaszterbesorolások 

mellett döntési vektorokat is meghatároz.) 

Az SCBS-ben egy egyszerű hozzárendelési eljárást alkalmazok a �̿� implicit 

kiszámítására. A címkézett elemek osztálybesorolása és klaszterbesorolása ismert. Ez az 

információ pedig táblázatba rendezhető, amely alapján egy �̿�𝑜 előfordulási mátrix 

definiálható, amint az (7.13)-ban látható, ahol 𝑎𝑖𝑗 azoknak a címkézett elemeknek a 

száma, amelyek az 𝑖-edik klaszterbe és a 𝑗-edik osztályba tartoznak. 

�̿�𝑜 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ ℕ
𝑛×𝑘 (7.13) 

A legjobb hozzárendelés megtalálásához 𝐴𝑜 mátrixon a Magyar módszert [68] 

alkalmazom, bár ebben az esetben a hozzárendelési „költségek” összege maximalizálásra 

kerül az algoritmusban eredetileg alkalmazott minimalizálás helyett. A �̿� és �̿� közötti 

kapcsolatot az így kapott legjobb hozzárendelés adja meg, jelölje ezt �̿�, amely valójában 

egy permutáló mátrix, így a �̿�-t jobbról �̿�-val megszorozva megkapjuk �̿�-t; lásd (7.14). 

�̿� = �̿� ∙ �̿� (7.14) 

Két SCBS variánst fejlesztettem ki, a globális (Global SCBS – G-SCBS) és a lokális 

(Local SCBS – L-SCBS) változatokat. Lényegében mindkettő ugyanúgy működik, 

azonban az előbbi 𝑈 minden elemén minimalizálja az informativitási mutatót, míg utóbbi 

csak egy csökkentett 𝑈𝐶𝑗 halmazt vizsgál, amely egyetlen klaszter elemeit tartalmazza. 

Az L-SCBS célja 𝐿 közvetlen kiegyensúlyozása, ezért azt az 𝑈𝐶𝑗-t vizsgálja, ahol 𝐶𝑗 

megfelel a minimális számosságú kategóriának (jelölje ezt 𝑌𝑗), amint az (7.15)-ben 

látható, ahol 𝑌 az osztályazonosítókat reprezentálja. 
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𝑌𝑗 = argmin
𝑌

∑𝐼({𝑙𝑖, 𝑦𝑖} ∈ 𝑌)

𝑛

𝑖=1

(7.15) 

Figyelembe véve, hogy 𝑌𝑗 a 𝑗-edik osztály adatait tartalmazza, míg a 𝐶𝑗 

tartalmazhatja egy másik (vagy bármely más) osztály adatait, ezért 𝑌𝑗 ≠ 𝐶𝑗. 

Következésképpen 𝑈𝐶𝑗 felépítése érdekében a 𝐶𝑗 és 𝑌𝑗 közti kapcsolat meghatározása 

szükséges, erre használható a fenti hozzárendelési séma (�̿�). Azokban a helyzetekben, 

amikor a minimális méretű osztály keresése több osztályt is eredményez, az egyiket 

véletlenszerűen kiválasztottam mint 𝑌𝑗. 

A címkézetlen elemek információtartalmának becslésére két különböző technikát 

alkalmaztam, az első maximalizálja a legvalószínűbb osztály valószínűségét, a második 

pedig minimalizálja az információs entrópiát; lásd (7.16) és (7.17), ahol 𝑝∗ a 

legvalószínűbb kategória valószínűségét jelöli. 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(1 − 𝑝∗) (7.16) 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(−∑𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑖𝑗)

𝑘

𝑗=1

) (7.17) 

A hagyományos aktív tanulási lekérdezési stratégiák célja általában a maximális 

varianciával rendelkező példányok kiválasztása, azonban a CBBSF célja, hogy 

egyenletesen válassza ki a példányokat az osztályokból. Ezért az SCBS-nek a lehető 

legbiztosnak kell lennie abban, hogy 𝑢∗ valós osztálycímkéje 𝑦∗, és ezáltal mind a 

hozzárendelés, mind pedig a kiegyenlített lekérdezés hatékonyan megvalósítható legyen. 

Ez azt jelenti, hogy a legreprezentatívabb címkézetlen példány a leginkább informatív az 

SCBS számára, vagyis az, amelyik minimális bizonytalanságot mutat a valós 

osztálycímkéjét illetően. 

7.4.3 Kísérleti kiértékelés 

Ahogy a 2.2 fejezetben, valamint a 2.5. ábran látható, a MNIST képhalmaz 

meglehetősen egysíkú, közel bináris számjegyeket tartalmaz, így osztályozása és 

klaszterezése önmagában nem jelent kihívást. Ennek ellenére az SCBS (és CBBSF) 

működésének tesztelésére kiválóan alkalmas, pont a jól klaszterezhetőségi 

tulajdonságából fakadóan. Ahogy a 7.6.2 részben később látni fogjuk, CBBSF esetén az 

aktív tanulási folyamat hatékonysága nagymértékben csökken hibás klaszterkialakítás 
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esetén. Az SCBS és a versenytárs módszerek nincsenek felkészítve a klaszterezési 

hibából adódó nehézségek kezelésére, ezért az algoritmus működésének tesztelése 

érdekében fontos, hogy megfelelően magas pontosságú kezdeti klaszterekből induljunk 

ki, amely a MNIST esetén elérhető. Ugyanis hibás klaszterezésből kiindulva nem 

állapítható meg, hogy az esetlegesen tapasztalt kiegyenlítetlenség a kidolgozott 

módszerek algoritmikus hibájából, vagy a hibás klaszterkialakításból származik. Ezen 

okokból az SCBS – és ezzel a CBBSF – tesztelése során kísérleti vizsgálataim a MNIST 

adathalmazra szorítkoznak. 

A MNIST adatkészletből véletlenszerűen 10 különböző részhalmazt választottam ki, 

mindegyik 5000 képet tartalmazott, az osztályok között egyenletesen elosztva. A 

kísérletek során a következő 4 SCBS  módszer variánst teszteltem: 

 G-SCBS minimális entrópiával (G-SCBS 1) 

 G-SCBS maximális bizonyossággal (G-SCBS 2) 

 L-SCBS minimális entrópiával (L-SCBS 1) 

 L-SCBS maximális bizonyossággal (L-SCBS 2) 

Ezek eredményeit összemértem a szakirodalomban javasolt Centroid, Border és 

Hybrid aktív tanulási lekérdezési stratégiákkal, valamint a véletlen kiválasztással 

(Random). A teszteket speciális inicializálatlan helyzetben hajtottam végre, így az aktív 

tanulási folyamat kezdetekor 𝑈 tartalmazta a teljes tesztadatkészletet, összesen 5000 

képét, 𝐿 pedig üres volt. Minden egyes adatkészlet tesztelésénél megvizsgáltam az első 

100 aktív tanulási iterációt, és az egyes iterációk eredményei alapján az 𝐴𝐶𝐶 mutatót 

értékeltem ki. Mivel inicializálatlan aktív tanulásnál nincs elegendő címkézett elem a 

felügyelt tanulás (azaz osztályozás) elvégzéséhez, a tévesztési mátrix elemeit a 

hozzárendelési séma szerint a klaszterezési eredményekből származtatjuk. 

Definiáltam az átlagos kardinalitási hibát (Average Cardinality Error – 𝐴𝐶𝐸, lásd 

(7.18)) és az aktuális kiegyenlítettségi mutatót (Actual Balancedness – 𝐴𝐵, lásd (7.19)). 

Utóbbi 𝐿 kiegyenlítettségét fejezi ki az aktuális aktív tanulási lépésben. Tökéletes 

egyensúly esetén 𝐴𝐵 = 1, míg a legrosszabb esetben (amikor minden elem ugyanahhoz 

az osztályhoz tartozik) 𝐴𝐵 = 0. Az 𝐴𝐶𝐸 mutató pedig a kialakított osztályméretek és az 

optimális osztályméretek eltéréséinek átlaga, 𝑁 iterációt követően. Az alábbi 

egyenletekben 𝑘 jelöli az osztályok számát, 𝑛𝑗  pedig a 𝑗-edik osztályba tartozó címkézett 

elemek száma. 
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𝐴𝐶𝐸 =∑(
1

𝑘
∙ |⌊
𝑁

𝑘
⌋ − 𝑛𝑗|)

𝑘

𝑗=1

(7.18) 

𝐴𝐵 = (1 −
1

𝑁
∙ (max

𝑗
{𝑛𝑗} − min

𝑗
{𝑛𝑗})) (7.19) 

A 10 különböző MNIST adathalmazon kapott 𝐴𝐵 értékek átlagát az 𝐴𝐴𝐵 (Average 

𝐴𝐵) jelöli, lásd 7.6. táblázat alsó sora. A kapott eredményeket a 7.5. ábra és 7.6. táblázat 

foglalja össze. Az eredmények azt mutatják, hogy az L-SCBS 1 és az L-SCBS 2 minden 

más módszert felülmúl, ráadásul mindkét megközelítés tökéletes egyensúlyt ér el a 100. 

aktív tanulási lépés után. A G-SCBS 1 és a G-SCBS 2 nem tudta egyensúlyba hozni 𝐿-t, 

és ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy a kiválasztás folyamán 𝑈 hozzárendelés 

alapú klaszterekre vetítése növeli a kiegyenlítettséget 𝐿-ben. A versenytárs módszerek 

sem tudták elérni az egyensúlyt, bár a Centroid ígéretesnek tűnik, mivel felülmúlta az 

SCBS globális változatait. 

4.4. tézis. [J8][C11] Kidolgoztam a CBBSF inicializálatlan aktív tanulási lekérdezési 

stratégia keretrendszert, és kidolgoztam az SCBS lekérdezési stratégiát, amely realizálja 

a CBBSF-et, így nullpontból indítható. Kísérleti vizsgálatokkal igazoltam, hogy az 

osztályok és klaszterek közti megfelelő összerendeléssel javítható a címkézett 

tanítóhalmazban a kiegyenlítettség; az első 100 lekérdezést tekintve tökéletes 

kiegyenlítettséget értem el a MNIST adathalmazon, amely az 𝐴𝐶𝐶 mérőszám alapján 

magasabb tanulási görbét eredményezett. 

 

7.5. ábra: MNIST adathalmazokon elért átlagos 𝑨𝑪𝑪 mutatók 
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7.6. táblázat: MNIST-en elért maximális, minimális osztályméretek és 𝑨𝑪𝑬, 𝑨𝑨𝑩 mutatók  

  Random Centroid Border Hybrid G-SCBS 1 L-SCBS 1 G-SCBS 2 L-SCBS 2 

MNIST1 
max 19 14 27 19 17 10 14 10 
min 5 8 4 6 5 10 6 10 

 𝐴𝐶𝐸 4 1,6 4,8 2,8 3,2 0 2,2 0 

MNIST2 
max 14 15 20 14 14 10 16 10 
min 6 8 5 8 4 10 5 10 

 𝐴𝐶𝐸 2 1,4 3,8 2 2,4 0 2,2 0 

MNIST3 
max 16 12 22 15 16 10 16 10 
min 6 9 5 7 4 10 5 10 

 𝐴𝐶𝐸 3,2 0,8 3,8 2,6 3 0 2,6 0 

MNIST4 
max 13 12 21 16 15 10 14 10 
min 6 8 6 6 4 10 6 10 

 𝐴𝐶𝐸 1,6 0,8 3,6 2,4 2,2 0 1,6 0 

MNIST5 
max 14 13 22 18 12 10 12 10 
min 7 8 5 8 5 10 6 10 

 𝐴𝐶𝐸 2,2 1,6 5,2 1,6 1,4 0 1,4 0 

MNIST6 
max 16 14 29 23 15 10 15 10 
min 6 8 3 7 5 10 4 10 

 𝐴𝐶𝐸 2,2 1,4 6,6 3 2 0 2,2 0 

MNIST7 
max 14 12 22 17 13 10 14 10 
min 8 8 4 6 7 10 6 10 

 𝐴𝐶𝐸 1,6 1 3,2 3,4 1,8 0 2,2 0 

MNIST8 
max 21 14 25 18 14 10 13 10 
min 4 7 4 7 6 10 7 10 

 𝐴𝐶𝐸 3,8 2 4,6 2,2 2,2 0 1,6 0 

MNIST9 
max 13 12 16 19 14 10 20 10 
min 4 9 5 5 6 10 5 10 

 𝐴𝐶𝐸 2,2 0,8 3,6 3,4 2 0 3 0 

MNIST10 
max 14 15 28 18 15 10 16 10 
min 1 8 5 7 6 10 5 10 

 𝐴𝐶𝐸 2,8 1,2 5 3 3 0 2,4 0 

 𝐴𝐴𝐵 0,899 0,948 0,814 0,890 0,907 1,000 0,905 1,000 

7.5 Optimális kiegyenlítettség 

Az aktív tanulási folyamat során lekérdezett, címkézett tanító adathalmazban a minták 

osztályok közti eloszlásának kiegyenlítettségét az információs entrópiával mérhetjük: 

𝐻(𝐴) = −∑𝑃(𝑎𝑖) ∙ 𝑙 𝑛(𝑃(𝑎𝑖))

𝑖

(7.20) 

A tanító adathalmaz osztályai megfeleltethetők úgynevezett vödröknek, amelyek a 

címkézett elemeket gyűjtik (lásd 7.6. ábra), és minden egyes ilyen vödörbe 𝑛𝑖 elem 

tartozik, továbbá ∑ 𝑛𝑗
𝑘
𝑗=1 = 𝑁, ahol 𝑁 az aktív tanulási folyamat aktuális lépésszáma. 

Ekkor egy 𝑣𝑁 vektorba rendezhetők a vödrök számosságai: 

𝑣𝑁 = (𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘) (7.21) 
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7.6. ábra: Klaszterek (𝑪𝒋), vödrök (𝑩𝒋) és címkézett csoportok (𝑮𝒋) közti kapcsolat 

A következő iteráció végén egy újabb elemet választunk, így 𝑁′ = 𝑁 + 1 lesz az 

elemek és ezzel az algoritmus által megismert valós osztálycímkék száma. A lekérdezés 

𝑘 különböző esetre vezethet a választott elem valós osztálycímkéjétől függően. Ezeket 

mátrix formába rendezve a következőt kapjuk: 

�̿�𝑁′ = (

𝑛1 + 1
𝑛

𝑛2
𝑛2 + 1

⋯
𝑛𝑘
𝑛𝑘

⋮ ⋱ ⋮
𝑛1 𝑛2⋯ 𝑛𝑘 + 1

) (7.22) 

A �̿�𝑁′ mátrix 𝑗-edik sorára számított információs entrópia a következő:  

𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)
) = −∑

(�̿�𝑁′)𝑗,𝑖
𝑁 + 1

𝑘

𝑖=1

∙ ln(
(�̿�𝑁′)𝑗,𝑖
𝑁 + 1

) (7.23) 

Ezek alapján kidolgoztam az optimális kiegyenlítettség-vezérelt lekérdezési 

stratégiát (Optimally Balanced Entropy Based Sampling – OBEBS), amely a maximális 

információs entrópiát eredményező 𝑢∗ példányt választja a címkézetlen adathalmazból. 

Egy adott 𝑢 választás mellett, a lehetséges osztálycímkék által meghatározott különböző 

alternatívák esetében számított entrópiák és az alternatívák bekövetkezési valószínűségei 

alapján az információs entrópia várható értéke a következő egyenletek alapján 

számítható, ahol 𝑝𝑖𝑗 jelöli az 𝑖-edik címkézetlen elem 𝑗-edik osztályba tartozásának 

valószínűségét. 
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𝐸 (𝐻(𝑣𝑁′|𝑥𝑖)) =∑𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)
)

𝑘

𝑗=1

(7.24) 

𝑢∗ = argmax
𝑢

(𝐸(𝐻(𝑣𝑁′|𝑢))) (7.25) 

A �̿� mátrix felépítéséhez alkalmazható a 7.4.2 részben ismertetett egyszerű 

hozzárendelési (single-assigment) eljárás, amely �̿� és �̿� összekapcsolására kizárólag az 

𝐿 halmaz elemeit használja, amelyeknek ismert mind a valós osztálycímkéje, mind pedig 

a klaszterazonosítója. Jelölje a megtalált legjobb összerendelést �̿�𝑀1, ezzel �̿�-t jobbról 

szorozva orvosolható a korábban ismertetett megfeleltetési probléma �̿� és �̿� között; ekkor 

az OBEBS SA (OBEBS single-assigment) végső kiválasztási döntése a következő: 

𝑢∗ = argmax
𝑖

∑(�̿� ∙ �̿�𝑀1)𝑖𝑗 ∙ 𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)
)

𝑘

𝑗=1

(7.26) 

7.6 Klaszterezési hiba és kiegyenlítetlenség kezelése 

7.6.1 Többszörös hozzárendelési séma 

A Magyar módszer alkalmazásával megbízható összerendelés határozható meg osztályok 

és klaszterek között, amennyiben nagyszámú megfigyelés áll rendelkezésre. 

Inicializálatlan kiindulási állapotot feltételezve (legfőképpen a folyamat elején), csak 

kevés mintának ismert a valós osztálycímkéje és a klaszterazonosítója, így a Magyar 

módszer által adott legvalószínűbb összerendelés nem tekinthető biztosnak. Célszerű 

lenne tehát meghatározni a második, harmadik, 𝑇-edik legvalószínűbb kapcsolódásokat, 

hiszen ezek bármelyike igaz lehet (valamekkora valószínűséggel). Jelölje 

�̿�𝑀1, �̿�𝑀2, �̿�𝑀3, … az első, második, harmadik stb. legvalószínűbb összerendeléseket: 

�̿�𝑀𝑡 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ 𝔹
𝑘×𝑘   𝑡 = 1,2, … , 𝑇 (7.27) 

𝑎𝑖𝑗 = {
 1  
 0  
|
 ℎ𝑎 𝐶𝑗 = 𝑌𝑖
 𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

} (7.28) 

A különböző egyezési esetek bekövetkezési bizonyosságának figyelembe vétele 

érdekében egy súlyrendszert dolgoztam ki, ahol �̿�𝑀1, �̿�𝑀2, … , �̿�𝑀𝑇 súlyai rendre 

𝑤𝑀1, 𝑤𝑀2, … , 𝑤𝑀𝑇, amelyek 𝑤𝑀1 ≥ 𝑤𝑀2 ≥. . . ≥ w𝑀𝑇 monoton csökkenő sorrendben 

követik egymást. A súlyokat a megfelelő összerendelések által adott bejegyzések összege 
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adja, azaz az elemek összege az �̿�𝑀𝑡 és �̿�𝑏 mátrixok Hadamard szorzatában (lásd (7.29) 

és (7.30)). 

𝑤𝑀𝑡 = ∑∑(�̿�𝑀𝑡⨀�̿�𝑏)𝑙,𝑚

𝑘

𝑙=1

𝑘

𝑚=1

(7.29) 

(�̿�𝑀𝑡⨀�̿�𝑏)𝑙,𝑚 = (�̿�𝑀𝑡)𝑙,𝑚 ∙ (�̿�𝑏)𝑙,𝑚
(7.30) 

A többszörös hozzárendelési (multi-assigment) módszer alkalmazása esetén a �̿� 

mátrix és a súlyozott összerendelési mátrixok szorzata adja a �̿� mátrixot (lásd (7.31)), így 

az aktív tanulási folyamat kiválasztási döntése (7.32) alapján határozható meg. 

�̿� = �̿� ∙∑
𝑤𝑀𝑡

∑ 𝑤𝑀𝑡
𝑇
𝑡=1

∙ �̿�𝑀𝑡

𝑇

𝑡=1

(7.31) 

𝑢∗ = argmax
𝑖

∑(�̿� ∙∑
𝑤𝑀𝑡

∑ 𝑤𝑀𝑡
𝑇
𝑡=1

∙ �̿�𝑀𝑡

𝑇

𝑡=1

)

𝑖𝑗

∙ 𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)
)

𝑘

𝑗=1

(7.32) 

4.5. tézis. [J8][J9][C11] Definiáltam az információs entrópia alapú optimális 

kiegyenlítettséget címkézett tanító adathalmazokon, és ez alapján létrehoztam az OBEBS, 

optimális kiegyenlítettség-vezérelt lekérdezési stratégiát, amely realizálja a CBBSF 

keretrendszert, így inicializálatlan kiindulási állapotból is indítható. Kidolgoztam a 

többszörös hozzárendelési eljárást (MA), amely alkalmazásával az OBEBS lekérdezési 

stratégia képes a kiegyenlítetlenség probléma kezelésére. 

7.6.2 Adaptív hozzárendelés a klaszterkialakítás korrigálására 

Az aktív tanulási folyamat hatékonysága két befolyásoló tényezőtől függ: (i) a �̿� 

valószínűségi mátrixtól, amely a klaszterezés alapján határozható meg; (ii) valamint az 

�̿�𝑀1, �̿�𝑀2, … , �̿�𝑀𝑇 összerendelési mátrixoktól. Hibás klaszterezés esetén viszont a 

megfelelő összerendelés nem határozható meg; például mikor két különböző osztályt egy 

azonos klaszterbe rendez az algoritmus, vagy mikor egyetlen osztályt kettévág két 

különböző klaszterre. Kifejlesztettem az adaptív hozzárendelési (adaptive-assignment) 

eljárást, amely az aktív tanulási lépések során létrehozott klaszterek korrekcióját végzi. 

Mivel az OBEBS eljárás megfelelő összerendelés használatával optimális 

kiegyenlítettséggel kérdezi le a címkézetlen adatokat, így kiegyenlítetlen 𝐿 esetén 

feltételezhető, hogy a kialakított klaszterek hibásak. Ennek felismerése érdekében az 
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algoritmus minden iterációban megvizsgálja az aktuális eloszlást a vödrökben és 

amennyiben bármely két vödör kardinalitásának differenciája meghalad egy 

küszöbértéket, akkor a megfelelő klasztert kettévágja, majd a megfelelő két külön 

klasztert összevonja. Az adaptív összerendelés során végzett klasztermódosítási eljárás 

alkalmazását a következő szabály szerint vezéreljük, ahol 𝐵𝑖, 𝐵𝑗 jelöli az 𝑖-edik és 𝑗-edik 

vödör számosságát, 𝐷𝑚𝑎𝑥 a köszübérték és 𝐷(𝐵𝑖, 𝐵𝑗) a vödrök elemszámának 

különbsége. 

𝐼𝐹 ∃𝐷(𝐵𝑖, 𝐵𝑗) ≥ 𝐷𝑚𝑎𝑥  𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 (7.33) 

A klasztermódosítási folyamat két lépésből áll, egy vágásból és egy összevonásból, 

ezt követően pedig egy úgynevezett lecsengési periódus kezdődik, amely során újabb 

klasztermódosítási lépés nem végezhető. Fontos, hogy az átrendezés után legyen ideje 

(azaz néhány iterációja) az algoritmusnak az 𝐿 kiegyenlítésére. Továbbá, minden 

klasztermódosítás maga után vonja a �̿� mátrix, és ez által a �̿� mátrix módosítását is, 

hiszen a megfelelő valószínűségek változnak. Összevonás esetén ez valójában csak két 

oszlop összegzését jelenti �̿�-ban, ezzel szemben a vágás után �̿� mátrix frissítése egy 

osztályozási folyamattal valósítható meg, amely során a már lekérdezett elemekkel 

tanítjuk az osztályozót és az adott klaszterbe sorolt, még 𝑈-ba tartozó címkézetlen 

példányokat binárisan osztályozzuk. 

Az adaptív hozzárendelési eljárást integrálva az OBEBS algoritmusba (OBEBS AA) 

a hibás klaszterek korrigálhatók, így az optimálisan kiegyenlített kiválasztás hibásan 

klaszterezett, kiegyenlítetlen adathalmazokra is megvalósítható. A többszörös 

hozzárendelési (OBEBS MA) megoldás célja hasonló, azonban egyik hátránya, hogy a 

további (kisebb valószínűségű) összerendelések figyelembe vétele torzíthat a végső 

összerendelésen, miközben tökéletes klaszterezés esetén elég csak a legvalószínűbb esetet 

tekinteni. Adaptív hozzárendelés során valójában az egyszerű összerendelést használja az 

algoritmus, és a klasztermódosítás csak akkor történik meg, mikor arra szükség van, így 

mind hibátlan, mind pedig hibás klaszterek esetén is eredményesen alkalmazható. 
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7.7 OBEBS kísérleti kiértékelése kiegyenlített és 

kiegyenlítetlen adathalmazokon 

7.7.1 Kiegyenlítettséget mérő új indikátorok 

Optimálisan kiegyenlített esetben a vödrökben lévő elemek számaiból konstruált 

vektorban csak két különböző érték található, amelyek közötti különbség egyenlő 1-el, 

amennyiben 𝑁 nem osztható fel a vödrök számával (𝑘). Ha 𝑁 osztható 𝑘-val, akkor az 

optimális eloszlás az egyenletes eloszlás, ahol 𝑣𝑁 elemei megegyeznek. Így egy 𝑘 

iterációból álló optimális lekérdezési sorozatban 𝑘 − 1 lépésben a maximális különbség 

1, míg 1 lépésben 0; a 𝑘 elemű ciklusok száma pedig ⌊
𝑁

𝑘
⌋. A különbségek összege 

optimális lekérdezési sorozatra 𝑁 − ⌊
𝑁

𝑘
⌋. Ez alapján bevezettem egy új mutatót, a 

hosszútávú kiegyenlítettségi hibát (Longtime Balancedness Error – 𝐿𝐵𝐸), amint az 

(7.34)–(7.36)-ban látható. Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a vizsgált lekérdezési sorozat 

mennyire áll közel az optimálishoz; kiszámítva 𝑣𝑁 legnagyobb és legkisebb értéke közötti 

különbségek összegét és összehasonlítva azt az optimális összegével, végül a lépések 

számával normalizálva. 

𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑣𝑛) = max
𝑗
{𝑛𝑗} − min

𝑗
{𝑛𝑗} (7.34) 

∑𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

= 𝑛 (7.35) 

𝐿𝐵𝐸 =
∑ 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑣𝑛)
𝑁
𝑛=1 − 𝑁 + ⌊

𝑁
𝑘
⌋

𝑁
(7.36) 

A kísérletek eredményeinek kiértékeléséhez használt másik mérőszámot relatív 

entrópiának (Relative Entropy – 𝑅𝐸𝐿) nevezzük, amely a vödrökben kifejezett entrópia 

(lásd (7.37)) és az optimális helyzet entrópiájának (lásd (7.38)) hányadosa minden egyes 

iterációnál. 

𝐻(𝑣𝑁) = −∑
𝑁𝑖
𝑁

𝑘

𝑖=1

∙ ln (
𝑁𝑖
𝑁
) (7.37) 

𝐻𝑜𝑝𝑡 = −(∑
⌈
𝑁
𝑘
⌉

𝑁

𝜚

𝑖=1

∙ ln(
⌈
𝑁
𝑘
⌉

𝑁
) + ∑

⌊
𝑁
𝑘
⌋

𝑁

𝑘

𝑖=𝜚+1

∙ ln(
⌊
𝑁
𝑘
⌋

𝑁
)) (7.38) 
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𝜚 = 𝑁 − (⌊
𝑁

𝑘
⌋ × 𝑘) (7.39) 

𝑅𝐸𝐿𝑁 =
𝐻(𝑣𝑁)

𝐻𝑜𝑝𝑡
(7.40) 

Az aktuális aktív tanulási lépés a legjobb, ha a relatív entrópia egyenlő 1-el, különben 

𝑅𝐸𝐿 < 1, továbbá, kiegyenlítettség szempontjából optimális aktív tanulási lépések 

sorozatánál 𝐿𝐵𝐸 = 0. Vegyük figyelembe, hogy 𝑅𝐸𝐿 csak az aktuális állapotot veszi 

figyelembe, míg az 𝐿𝐵𝐸 egy kumulatív mutató, amely a teljes lekérdezés sorozatot beépíti 

a képletbe, és minden korábbi iteráció befolyásolja az aktuális lépésben elért eredményt. 

7.7.2 Versenytárs módszerek 

Az OBEBS variánsok (single – SA, multi – MA, adaptive – AA) eredményeit 

összemértem a szakirodalomban javasolt Centroid és Hybrid aktív tanulási lekérdezési 

stratégiákkal, valamint a véletlen kiválasztással (Random). Az egyenrangú kiértékelés 

elvégzése érdekében ezeket a stratégiákat a CBBSF keretrendszerbe integrálva, 𝑈 

halmazt lokálisan vizsgálva teszteltem (lásd 7.4.2). Ezzel a kiegészítéssel a Random, 

Centroid és Hybrid stratégiák kizárólag az 𝑢 címkézetlen elemek információtartalmainak 

becslési módszerében különböznek az L-SCBS lekérdezési stratégiától. Mivel a tesztek 

során �̿� meghatározására GMM-et alkalmaztam, ezért L-SCBS kiértékelésére nem volt 

lehetőség, helyette a szintén CBBSF-be integrált, 𝑈-t lokálisan vizsgáló valószínűség 

alapú kiválasztást teszteltem (Likelihood), amely működése megegyezik az L-SCBS 2 

módszer működésével. A teszteket speciális inicializálatlan helyzetben hajtottam végre, 

így az aktív tanulási folyamat kezdetekor 𝑈 tartalmazta a teljes tesztadatkészletet, 𝐿 pedig 

üres volt. Minden egyes adatkészlet tesztelésénél megvizsgáltam az első 100 aktív 

tanulási iterációt, és az egyes iterációk eredményei alapján az 𝐿𝐵𝐸, 𝑅𝐸𝐿 és 𝐴𝐶𝐶 

mutatókat értékeltem ki. 

7.7.3 Kiértékelés MNIST képhalmazon 

Az OBEBS SA alapvetően az SCBS-hez hasonlóan nem képes kezelni a kezdeti 

klaszterezés hibáját, így azokat az adathalmazokat képes optimális kiegyenlítettséggel 

lekérdezni, amelyek jól klaszterezhetők – legyenek azok kiegyenlítettek vagy 

kiegyenlítetlenek. Ezért OBEBS SA működésének vizsgálatához megfelelnek a 7.4.3-ban 

használt, teljesen kiegyenlített MNIST adathalmazok. Azonban OBEBS MA és OBEBS 



 110 

AA megoldást nyújt a hibás kezdeti klaszterezés kezelésére, előbbi a hiba lehetőségének 

beépítésével, utóbbi pedig annak javításával. Ezért további teszt adathalmazok bevonása 

szükséges a kísérletbe a különböző szituációk modellezése érdekében, így összesen 3 

teszthalmaztípust definiáltam, és mindegyikből 10 példányt készítettem véletlen 

kiválasztással. A „Kiegyenlített” (Balanced) típusban az osztályok teljesen 

kiegyensúlyozottak, pontosan 500 elemet tartalmaznak; a „Kiegyenlítetlen1” 

(Imbalanced1) típus közepes mértékben kiegyenlítetlen adathalmazokat foglal magában, 

a legkisebb méretű osztály 300, míg a legnagyobb méretű 700 elemet tartalmaz; végül a 

„Kiegyenlítetlen2” (Imbalanced2) nagymértékben egyensúly hiányos kategóriákat 

határoz meg, a legkisebb és legnagyobb méretű kategóriák 150 és 850 elemet 

tartalmaznak. Összesen tehát 30 részhalmazát képeztem a MNIST-nek, amelyek 

mindegyike 5.000 képből állt.  

Az inicializálatlan aktív tanulási eljárás elindításához meg kell határoznunk a 

klasztertagság valószínűségeket tartalmazó �̿� mátrixot. Ezt minden részhalmazon GMM 

alkalmazásával határozom meg. Amint azt a 7.6.2 szakaszban láttuk, a klaszterezés 

eredménye nem mindig alkalmas a klaszterek és osztályok közötti megfelelő 

hozzárendelés megtalálására. Ilyenkor két osztály összevonásra kerül egy klaszterbe, 

vagy egy osztály két klaszterre oszlik. Mindkét esetben igaz, hogy a különböző címkéjű 

klaszterek száma nem egyenlő az osztályok számával, ahol egy klaszter címkéje a benne 

lévő elemek többségi osztálycímkéje. Azokat az adatkészleteket, amelyeken a 

klaszterezés ilyen eredményhez vezetett, „Nem Kivitelezhető” (not well-formed) 

adatkészleteknek nevezzük, és azokat, amelyek klaszterezése lehetővé teszi a helyes 

hozzárendelés megtalálását, „Kivitelezhető” (well-formed) adatkészleteknek nevezzük. 

Ebből a szempontból a 30 adatkészletet két részre oszthatjuk, 23 Kivitelezhető típusúra 

és 7 Nem Kivitelezhető típusúra. A kiértékelés során kapott eredményeket a következő 

táblázatok és ábrák segítségével mutatom be: 

 100 lekérdezést követően a 30 adathalmazon (Kiegyenlített, Kiegyenlítetlen1 és 

Kiegyenlítetlen2) összesített eredmények (𝐿𝐵𝐸, 𝑅𝐸𝐿 és 𝐴𝐶𝐶) 2 tizedesre 

kerekítve és szórással együtt megjelenítve a 7.7 táblázatban láthatók. 

 A 7.7. ábra a Kiegyenlítetlen1 adathalmaztípusok átlagos vödöreloszlásait jeleníti 

meg 20, 50 és 100 iteráció után kiértékelve. Mivel az átlag félrevezető lehet, piros 

hibasávok ábrázolják a 10 különböző Kiegyenlítetlen1 halmazon kapott legkisebb 

és legnagyobb méretű vödröket. 
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 Az 𝐿𝐵𝐸 mutatók Kiegyenlítetlen1, Kivitelezhető és Nem Kivitelezhető 

adathalmaztípusonként átlagolva, valamint a teljes 30 adathalmazra átlagolt 𝐿𝐵𝐸 

értékek az első 100 aktív tanulási lépésre a 7.8 ábrán láthatók. 

 A 𝑅𝐸𝐿 mutatók Kiegyenlítetlen1, Kivitelezhető és Nem Kivitelezhető 

adathalmaztípusonként átlagolva, valamint a teljes 30 adathalmazra átlagolt 𝑅𝐸𝐿 

értékek az első 100 aktív tanulási lépésre a 7.9 ábrán láthatók. 

A 7.7 ábrán látható, hogy kiegyenlítetlen adathalmazok esetén csak az OBEBS AA 

lekérdezési stratégia képes egyenletesen lekérdezni a címkézetlen elemeket; 100 iterációt 

követően közel teljesen kiegyenlített 𝐿 halmazt alakított ki. Ez látható a 7.8 és 7.9 ábrákon 

is, ahol mind átlagosan, mind pedig teszthalmaztípusonként lebontva az OBEBS AA érte 

el a legalacsonyabb 𝐿𝐵𝐸 és a legmagasabb 𝑅𝐸𝐿 értékeket. Második legeredményesebb 

stratégiának az OBEBS MA bizonyult, míg a state-of-the-art módszerek kiegyenlített 

lekérdezés szempontjából kevésbé hatékonynak mutatkoztak. Ahogy a 7.7 táblázat 8. 

sorában az átlagos 𝐿𝐵𝐸 értékek is mutatják, OBEBS MA nagyjából felére, míg OBEBS 

AA kevesebb, mint tizedére csökkentette (átlagosan 91%-al csökkentette) a 100 

lekérdezés alatt kialakult kiegyenlítetlenséget a versenytárs stratégiákhoz képest. 𝑅𝐸𝐿 és 

𝐴𝐶𝐶 szempontjából pedig átlagosan 8,7-25% és 2,11-8,99% közötti javulást 

eredményezett az OBEBS AA. 

 

7.7. ábra: Inicializálatlan aktív tanulás vödöreloszlásai Kiegyenlítetlen1 MNIST-en 
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7.8. ábra: 𝑳𝑩𝑬 mutatók a MNIST teszthalmazokon 

 

7.9. ábra: 𝑹𝑬𝑳 mutatók a MNIST teszthalmazokon 
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7.7. táblázat: 𝑳𝑩𝑬, 𝑹𝑬𝑳 és 𝑨𝑪𝑪 mutatók a MNIST teszthalmazokon 

 
Adathalmaz 

Lekérdezési stratégia 

 Random Centroid Likelihood Hybrid OBEBS SA OBEBS MA OBEBS AA 

𝐿𝐵𝐸 Kiegyenlített 0,08±0,12 0,00±0,00 0,04±0,08 3,01±1,30 0,07±0,07 0,10±0,09 0,07±0,07 

Kiegyenlítetlen1 8,43±17,69 8,43±17,78 8,43±17,70 8,34±6,12 8,46±17,69 5,69±13,53 1,12±2,97 

Kiegyenlítetlen2 19,66±20,64 22,99±24,35 19,5±20,52 17,22±13,85 19,00±20,05 8,32±11,91 1,43±1,95 

Kivitelezhető 0,06±0,08 0,00±0,00 0,04±0,06 5,86±2,96 0,06±0,06 0,05±0,04 0,06±0,06 

Nem Kivitelezhető 40,02±1,42 44,89±3,48 39,83±1,71 25,62±9,81 39,13±2,60 19,92±13,92 3,54±3,13 

Átlag 9,39 10,47 9,32 9,52 9,18 4,70 0,87 

𝑅𝐸𝐿 Kiegyenlített 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 0,99±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Kiegyenlítetlen1 0,84±0,34 0,84±0,34 0,84±0,34 0,95±0,07 0,84±0,34 0,91±0,25 1,00±0,01 

Kiegyenlítetlen2 0,66±0,37 0,55±0,48 0,66±0,37 0,81±0,21 0,67±0,36 0,91±0,22 1,00±0,00 

Kivitelezhető 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 0,98±0,01 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Nem Kivitelezhető 0,28±0,10 0,12±0,09 0,28±0,10 0,69±0,16 0,30±0,11 0,75±0,35 1,00±0,01 

Átlag 0,83 0,80 0,83 0,92 0,84 0,94 1,00 

𝐴𝐶𝐶 Kiegyenlített 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 

Kiegyenlítetlen1 0,96±0,05 0,96±0,05 0,96±0,05 0,96±0,06 0,96±0,05 0,95±0,06 0,98±0,01 

Kiegyenlítetlen2 0,92±0,06 0,74±0,34 0,92±0,06 0,89±0,11 0,93±0,06 0,93±0,07 0,95±0,05 

Kivitelezhető 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 0,98±0,00 

Nem Kivitelezhető 0,86±0,02 0,61±0,34 0,86±0,02 0,82±0,07 0,87±0,02 0,87±0,07 0,93±0,05 

Átlag 0,95 0,89 0,95 0,94 0,96 0,95 0,97 

7.7.4 Kiértékelés GEN adathalmaz csoporton 

A második kísérletsorozatban mindegyik lekérdezési módszert a GEN 400 adatkészletén 

teszteltem le. Célom az OBEBS variánsok átfogó tesztelése és kiértékelése volt, amelyhez 

különböző méretű, osztályszámú és átlapolódású teszt adathalmazokra volt szükség. A 

korábban használt publikus képhalmazok (pl. Caltech101) méret és osztályszám 

szempontjából mintavételezéssel jól variálhatók, azonban az átlapolódás mértéke a 

jellemző térben értelmezett, így a bemeneti képhalmaz kiválasztásánál erről csak intuitív 

információ áll rendelkezésre (pl. kutya-macska közti hasonlóság). GEN adatkészlet 

esetén a jellemző vektorok terét generálással állítottam elő, ezért kontrollálni tudtam a 

(látens) szemantikus kategóriák közti átlapolódás mértékét. Ahogy a 2.7. ábra mutatja, 

1,0 szórásnál ez már jelentős, és a GEN ennél nehezebb adathalmazokat is tartalmazott. 

A 7.10 ábra egy példát jelenít meg, az 5.000 adatponttal, 15 osztállyal és 1,2 standard 

szórással (𝑆𝐷) rendelkező adathalmazokon kapott átlagos vödöreloszlásokat 20, 50 és 

100 iteráció után kiértékelve. Az ábráról leolvasható, hogy ekkora szórás és osztályszám 

mellett tökéletesen kiegyenlített lekérdezést egyik stratégia sem képes megvalósítani, 

azonban az OBEBS AA látványos javulást mutat a 20 és 100 iterációk között, az adaptív 

klaszterkialakítás módosításnak köszönhetően. 

A GEN 400 adatkészlet 𝐿𝐵𝐸 szerinti részletes eredményeit a 7.8 táblázat 

tartalmazza, amely felső résztáblázata a 100 aktív tanulási iterációs lépés elvégzését 

követően kiértékelt 𝐿𝐵𝐸 – adatkészlettípusonként átlagolt – értékeit mutatja. Az alsó 

résztáblázat soraiban a szórásátlagok, osztályátlagok és adathalmaz méret szerinti átlagok 
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eredményei láthatók, továbbá az utolsó sor a teljes 400 adatkészlet átlagát mutatja. Amint 

az eredményekből is látható, minél több a kategória, minél magasabb a szórás és minél 

kisebb az adathalmaz mérete, annál nehezebb kiegyenlítetten lekérdezni a címkézetlen 

elemeket. Az esetek többségében az OBEBS AA egyenletesebb lekérdezést biztosított, 

mint a többi megközelítés, ahogy a soronként vastagon szedett legmagasabb értékek is 

mutatják. Az alsó résztáblázatban látható, hogy átlagosan az OBEBS AA adta a 

legalacsonyabb (és így legjobb) 𝐿𝐵𝐸 értéket. Ezzel a Random, Centroid, Likelihood és 

Hybrid stratégiákhoz képest rendre 43,75%-ra, 34,88%-ra, 38,79%-ra és 36,07%-ra 

csökkenti a hosszútávú kiegyenlítetlenség mértékét, ami átlagosan 61,6%-os csökkenést 

jelent. A GEN csoport kiértékelésének további részleteit az A. Függelék tartalmazza. 

 

7.10. ábra: Átlagos vödör eloszlások 5.000 méretű, 15 osztályos, 1,2 szórású GEN adathalmazokon 

4.6. tézis. [J9] Megterveztem és megvalósítottam az adaptív hozzárendelési eljárást 

(AA), amely alkalmazásával az OBEBS lekérdezési stratégia képes az inicializálatlan 

kiindulási pontban végzett felügyelet nélküli tanulás – klaszterezés – eredményének 

korrigálására. Kísérleti vizsgálatokkal igazoltam, hogy adaptív hozzárendelés 

alkalmazásával korrigálható a klaszterezés a hozzárendelési séma alapján, és ezzel 

kiegyenlítetlen, hibásan klaszterezett adathalmazokon is jobban kiegyenlített lekérdezés 

valósítható meg. Kísérleti vizsgálataim kimutatták, hogy a 100 aktív lekérdezés alatt 

kialakult hosszútávú kiegyenlítetlenséget (𝐿𝐵𝐸) a MNIST képhalmazon átlagosan 91%-

al, a GEN adathalmaz csoporton pedig átlagosan 61,6%-al csökkenti az OBEBS AA 

lekérdezési stratégia a state-of-the-art stratégiákkal szemben. 
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7.8. táblázat: 𝑳𝑩𝑬 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a 

GEN adathalmaz csoporton 

𝑆𝐷 Méret Osztály-szám Lekérdezési stratégia 

   Random Centroid Likelihood Hybrid OBEBS SA OBEBS MA OBEBS AA 

0,5 1.000 5 0,01±0,03 0,00±0,00 0,00±0,01 0,08±0,15 0,00±0,00 0,00±0,01 0,00±0,00 

10 0,55±1,51 0,10±0,27 0,00±0,01 1,09±1,80 0,03±0,07 0,06±0,09 0,03±0,07 

15 2,51±5,15 6,40±13,22 2,37±5,00 5,23±8,26 1,23±3,05 1,25±2,28 1,54±4,03 

20 4,46±8,34 8,45±13,22 4,51±8,57 7,14±9,25 3,47±6,40 1,64±3,28 2,02±3,63 

5.000 5 0,01±0,02 0,02±0,06 0,00±0,00 0,32±0,55 0,00±0,00 0,00±0,01 0,00±0,00 

10 0,12±0,23 0,17±0,32 0,00±0,01 2,58±2,70 0,07±0,17 0,13±0,23 0,12±0,31 

15 0,16±0,17 0,24±0,38 0,05±0,09 2,76±1,71 0,13±0,23 0,29±0,28 0,28±0,67 

20 5,9±11,93 6,58±13,27 6,42±13,54 8,78±12,59 6,14±12,58 1,94±2,86 1,31±2,86 

0,8 1.000 5 0,06±0,13 0,06±0,16 0,01±0,02 0,33±0,43 0,00±0,01 0,00±0,01 0,00±0,01 

10 2,39±6,81 4,69±13,45 4,39±13,45 6,63±12,79 3,76±11,5 2,38±6,74 0,86±2,35 

15 9,04±11,55 10,6±13,53 9,25±11,94 11,61±12,41 8,67±11,06 6,19±8,17 4,49±6,75 

20 10,9±7,99 17,75±10,31 11,36±9,38 13,17±7,18 10,17±7,66 7,22±6,98 4,72±4,08 

5.000 5 0,03±0,04 0,04±0,13 0,00±0,01 0,58±0,73 0,00±0,00 0,01±0,03 0,00±0,00 

10 4,35±12,92 4,32±12,92 4,20±13,19 6,36±12,48 4,00±12,46 3,64±10,79 0,40±1,06 

15 7,25±14,12 7,66±14,98 6,98±14,65 9,01±12,78 6,48±13,54 6,30±12,86 2,90±5,64 

20 11,04±13,56 11,46±14,02 11,21±14,48 10,86±9,89 10,46±13,15 4,00±4,57 5,90±5,69 

1,0 1.000 5 4,63±14,56 4,70±14,78 4,49±14,19 5,16±14,63 4,30±13,58 3,30±10,38 0,36±1,09 

10 11,52±16,71 14,66±19,3 12,61±17,62 12,71±15,68 9,67±13,11 5,48±7,19 1,60±2,89 

15 10,30±11,57 13,09±13,76 11,75±12,62 10,93±11,88 8,20±10,49 7,72±10,22 3,24±5,05 

20 14,89±6,51 20,67±7,87 15,88±6,76 17,24±6,48 13,45±6,06 8,46±4,41 5,48±4,04 

5.000 5 0,08±0,09 0,03±0,08 0,00±0,01 2,35±3,68 0,00±0,01 0,02±0,04 0,00±0,01 

10 6,10±12,48 6,38±13,86 6,22±13,93 7,84±13,05 5,68±13,17 3,73±8,46 1,28±2,54 

15 8,63±12,90 10,66±16,06 10,33±15,75 9,32±10,59 8,82±13,93 4,16±7,33 3,29±4,45 

20 12,60±11,09 13,39±11,63 13,72±12,91 11,40±8,32 11,29±10,17 8,74±8,89 8,17±8,38 

1,2 1.000 5 4,56±14,17 4,74±14,77 4,25±13,44 6,24±14,58 4,13±13,06 3,25±10,27 0,21±0,67 

10 8,28±11,21 13,58±17,83 11,8±16,34 12,99±14,00 7,57±10,42 5,38±8,78 1,68±2,87 

15 10,56±9,74 14,71±13,06 12,33±10,61 11,85±9,63 10,49±9,26 8,08±7,34 6,40±7,09 

20 12,36±6,21 17,04±4,83 17,55±5,37 13,09±4,10 13,95±4,34 11,9±6,04 8,33±4,47 

5.000 5 0,15±0,16 0,08±0,17 0,01±0,01 2,42±2,11 0,01±0,02 0,01±0,02 0,01±0,02 

10 8,44±12,36 11,32±17,74 11,08±17,93 13,63±17,09 5,83±11,71 2,68±3,83 1,25±2,00 

15 9,88±11,18 10,84±12,61 10,34±13,58 10,25±9,73 9,18±11,49 7,06±9,16 5,73±7,69 

20 16,05±9,34 16,49±9,36 20,54±11,27 15,99±8,03 16,95±9,77 11,29±9,54 8,38±7,15 

1,5 1.000 5 4,30±12,92 4,82±14,74 4,42±13,88 6,45±13,90 3,73±11,69 3,48±10,48 0,13±0,32 

10 10,29±11,29 16,75±17,88 10,17±11,76 13,57±14,30 6,88±7,86 5,61±6,91 5,33±5,89 

15 14,15±6,71 19,40±8,41 14,46±7,84 16,03±7,99 12,25±5,92 9,98±5,95 9,10±5,93 

20 13,33±3,48 14,04±3,75 15,13±3,94 12,28±3,65 11,93±3,70 11,72±5,50 11,11±4,98 

5.000 5 0,22±0,19 0,15±0,18 0,04±0,07 1,27±0,57 0,02±0,03 0,03±0,04 0,02±0,03 

10 11,52±13,23 11,92±15,65 10,30±14,88 12,79±13,08 9,75±13,51 3,58±5,20 1,90±2,36 

15 14,74±12,51 16,27±14,57 15,52±14,14 15,66±12,06 13,34±12,04 10,61±10,62 5,95±4,51 

20 15,51±6,12 19,07±6,15 23,79±8,48 13,68±7,25 17,19±5,66 13,46±8,72 9,80±6,11 

0,5 𝑆𝐷 átlag 1,72 2,75 1,67 3,50 1,38 0,66 0,66 
0,8 𝑆𝐷 átlag 5,63 7,07 5,93 7,32 5,44 3,72 2,41 
1,0 𝑆𝐷 átlag 8,59 10,45 9,38 9,62 7,68 5,20 2,93 
1,2 𝑆𝐷 átlag 8,79 11,10 10,99 10,80 8,51 6,21 4,00 
1,5 𝑆𝐷 átlag 10,51 12,80 11,73 11,47 9,39 7,31 5,42 

5 osztályos átlag 1,41 1,46 1,32 2,52 1,22 1,01 0,07 
10 osztályos átlag 6,36 8,39 7,08 9,02 5,32 3,27 1,45 
15 osztályos átlag 8,72 10,99 9,34 10,27 7,88 6,16 4,29 
20 osztályos átlag 11,70 14,49 14,01 12,36 11,50 8,04 6,52 

1.000 adatpontos átlag 7,46 10,31 8,34 9,19 6,69 5,16 3,33 
5.000 adatpontos átlag 6,64 7,36 7,54 7,89 6,27 4,08 2,84 

Teljes 400 halmaz átlaga 7,04 8,83 7,94 8,54 6,48 4,62 3,08 
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8. Összefoglalás és az új eredmények 

alkalmazhatósága 

Kutatásom során egy összetett probléma megoldására helyeztem a hangsúlyt, amelyet 

először részfeladatokra bontottam, majd a részeket külön tanulmányozva oldottam meg. 

A célom olyan képosztályozó módszerek megalkotása volt, amelyek képesek tanítási 

időben ismeretlen képeket tesztelés közben azonosítani, ezt követően pedig a detektált 

ismeretlen képek feltérképezésével új, eddig nem definiált kategóriákat bevezetni a tanító 

adathalmazba, ahol a feltérképezést nullpontból indított, kiegyenlítettség vezérlet és 

felügyelet nélküli aktív tanulás irányítja. A megvalósítás érdekében a képosztályozás, 

képklaszterezés, ismeretlen kategóriák azonosítása és aktív tanulás témaköröket alaposan 

megvizsgáltam és olyan új eljárásokat javasoltam, amelyekkel a célkitűzéseim 

kivitelezhetők. Az általam kidolgozott módszerek kiértékelése érdekében egyrészt a 

szakirodalomban is használt objektív indikátorokat, másrészt új – a megfogalmazott 

aktuális problémára nyújtott hatékonyság mérése érdekében definiált – mérőszámokat 

használtam. 

Disszertációmban kimutattam, hogy vizuális tartalom alapú növényosztályozás 

esetén a növények különböző részein épített SVM modellek súlyozott illesztésével 

javítható a felismerési arány. A bemutatott képi megfigyelés alapú élőlény osztályozó 

módszer botanikusok számára nagy segítséget nyújthat, hiszen több ezer növény faj 

létezik. Ekkora osztályszám mellett még szakértők számára is kihívást jelent a képen 

látható növény klasszifikálása. Az elkészített algoritmus gyakorlati szempontból jól 

használható, hiszen mind tanítási, mind pedig tesztelési időben csak minimális számítási 

többletet igényel a képenkénti osztályozáson felül, amely konstans időben elvégezhető. 

Továbbá, kidolgoztam egy képosztályozással támogatott tartalom alapú képkereső 

eljárást, amely több releváns találatot ad az első 50 helyen, mint a népszerű webes 

keresők: Google, Bing, Flickr. 

Új, súlyozott hasonlósági gráfokat dolgoztam ki és mutattam be, amelyek spektrális 

klaszterező algoritmusban történő alkalmazásával jelentős mértékben redukáltam a 

hierarchikus adathalmazok struktúrájának megsértését. A javasolt FC-WG és NPP-WG 

súlyozott gráfok a feltételrendszer szerinti súlyparaméter választás mellett struktúratartó 

tulajdonságot kölcsönöznek a spektrális klaszterezésnek. Ez fontos attribútum például 
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ajánlórendszerek esetén, ha az egyháztartásban élő személyeket nem szeretnénk 

megosztani, érdeklődési csoportok kialakítása esetén. Fontos megemlíteni, hogy az SC 

𝒪(𝑛3) komplexitású, ahol 𝑛 a bemeneti adatok számát jelöli, ezért nagy adathalmazokon 

történő alkalmazása jelentős futási időt igényel. Ezzel szemben a struktúra megőrzés 

dinamikusan változó adatkészlet esetén jelentene nagy előnyt, például folyamatosan új 

adatokkal frissülő adatbázisok esetén. Másik lehetőség, mikor maguk az adatok 

változatlanok maradnak, viszont a köztük értelmezett kapcsolatok frissülnek. Ezekben az 

esetekben célszerű valamilyen approximációs eljárás alkalmazása az SC gyors 

futtatásához [124]. Definiáltam egy új, képek között értelmezett hasonlósági metrikát és 

ez alapján kifejlesztettem egy képpár kereső algoritmust, amellyel ismeretlen 

képhalmazokat a klaszterszám ismerete nélkül csoportosíthatunk. Az algoritmus bálna 

egyedek azonosítására hatékonyan alkalmazható, ahogy a SeaCLEF versenyen elért 

eredmények mutatják. Kidolgoztam a Min-Max Kernel K-means++ (MMKK++) 

automatikus klaszterszám meghatározó keretrendszert, valamint definiáltam a 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 és 

𝑎𝑅𝐼 új indikátorokat a becsült klaszterszám megfelelőségének a kialakított klaszterekkel 

vett együttes külső kiértékelésére. A MMKK++ keretrendszer realizálása a klaszterszám 

becslésére használható, ez gyakorlatilag a mai gépi tanuló algoritmusok bármelyikébe 

beépíthető, hiszen a legtöbb adatelemző rendszer egyik részfeladata a klaszterezés. Az 

MMKK++ eljárással kutatásom során elért eredmények ígéretesek, azonban gyakorlati 

alkalmazás szempontjából fontos figyelembe venni a számítási komplexitását, hiszen az 

𝐿𝐿𝑁 mátrix felépítése átlagosan 𝒪(𝑚 ∙ (max_𝑘 − min_𝑘) ∙ 𝑛2 ∙ 𝑘′) műveletet igényel. 

Mivel a mátrix cellái egymástól függetlenül feltölthetők, ezért párhuzamosítással ez 

jelentős mértékben csökkenthető (a párhuzamos feldolgozó egységek számának 

függvényében). A Kernel K-means eljárás nem párhuzamosítható hatékonyan [5], bár az 

adathalmaz mintavételezésével csökkenthető a kernel mátrix felépítésének költsége [19]. 

Az ismeretlen kategóriába tartozó képek detektálása érdekében létrehoztam a Double 

Probability Model (DPM) valószínűségi modellt, amely a képi klasszifikáció 

kimeneteként kapott döntési vektorokra építi becsléseit. Definiáltam a kiterjesztett 

(𝐴𝐶𝐶𝐸) és open-set (𝐴𝐶𝐶𝑂) osztályozási pontosság mérőszámokat az osztályozási és 

detektálási eredmények együttes kiértékelésére. DPM használatával 64% osztályozási 

pontosság javulást értem el, valamint a 15%-al pontosabb felismerési arányt, mint a state-

of-the-art CAP W-SVM eljárás. A DPM működése független a bemeneti adathalmaz 

típusától (szöveg, kép, hang, videó, stb.), valamint az alkalmazott osztályozótól is, 
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mindaddig, amíg a döntési vektorok meghatározhatók – tehát akár neurális hálózattal is 

használható. Ezért kiválóan alkalmas bármilyen gyakorlati környezetben az ismeretlen 

példányok detektálására. Komplexitás szempontjából nézve tanítási időben 𝒪(𝑘 ∙ 𝑛 ∙

log 𝑛), valamint tesztelési időben 𝒪(𝑘2 ∙ log 𝑛) műveletet kell átlagosan elvégezni a 

DPM alkalmazásához. Megterveztem és megvalósítottam a Cluster Classification (CC) 

eljárást, amely a DPM detektálási eredményeire építve potenciális kategóriák 

meghatározására képes a tanítóhalmaz bővítése érdekében. A DPM és CC eljárások a 

gyakorlatban folyamatosan frissülő adatbázisban történő keresés esetén jelentenek nagy 

segítséget (például Google adatbázisa). 

Kifejlesztettem a Balanced Active Learning (BAL) és Soft-Balanced Active 

Learning (SBAL) kiegyenlítettség-vezérelt, bizonytalansági mintavételezés alapú aktív 

tanulási lekérdezési stratégiákat. BAL és SBAL lekérdezés alkalmazása rendre 5,31% és 

8,68% növekedést mutatott osztályozási pontosságban a bizonytalansági 

mintavételezéshez képest. Valamint definiáltam a globális differencia mutatót (𝐺𝐷𝑉) az 

aktív tanulási folyamat során alkalmazott lekérdezési stratégiák iterációs lépései közti 

információváltozás alapján. 𝐺𝐷𝑉 vizsgálatával kidolgoztam az Expected Difference 

Change (EDC) eljárást a címkézetlen minták lekérdezésének irányítására, amely 

kombinálja a bizonytalansági mintavételezés és a modell várható változása stratégiákat. 

Kísérleti vizsgálatokkal igazoltam, hogy az EDC továbbfejlesztésként alkalmazható 

tetszőleges bizonytalanság alapú információtartalom meghatározó stratégia esetén. A 

vizsgált bizonytalansági stratégiák esetén 4,4-10,07% közötti javulást értem el vele. 

Létrehoztam egy nullpontból indítható aktív tanulási lekérdezési stratégia 

keretrendszert, a Clustering Based Balanced Sampling Framework (CBBSF) sémát, és 

kidolgoztam a Spectral Clustering Based Sampling (SCBS) lekérdezési stratégiát, amely 

realizálja a CBBSF-et, így nullpontból indítható. A CBBSF részeként létrehoztam az 

Optimally Balanced Entropy Based Sampling (OBEBS) optimális kiegyenlítettség-

vezérelt lekérdezési stratégiát, inicializálatlan kiindulási állapotból indítható aktív tanulás 

megvalósítására. Az SCBS és OBEBS stratégiákkal az első 100 lekérdezést tekintve 

tökéletes kiegyenlítettséget, és így osztályozási pontosság alapján magasabb tanulási 

görbét értem el, mint a state-of-the-art nullpontból indított aktív tanulási stratégiák. 

Megterveztem és megvalósítottam a többszörös (MA) és adaptív (AA) hozzérendelési 

eljárásokat, amelyek alkalmazásával az OBEBS lekérdezési stratégia képes a 

kiegyenlítetlenség probléma kezelésére, valamint a nulla inicializált kiindulási pontban 



 119 

végzett felügyelet nélküli tanulás – klaszterezés – eredményének korrigálására. 

Empirikus úton igazoltam állításom, miszerint az adaptív hozzárendelés alkalmazásával 

korrigálható a klaszterezés a hozzárendelési séma alapján, és ezzel kiegyenlítetlen, 

hibásan klaszterezett adathalmazokon is tökéletesen kiegyenlített lekérdezés valósítható 

meg ennek OBEBS stratégiában történő alkalmazásával. Kísérleti vizsgálataim 

kimutatták, hogy a 100 aktív lekérdezés alatt kialakult hosszútávú kiegyenlítetlenséget a 

state-of-the-art stratégiákkal szemben akár a tizedére is csökkentheti az OBEBS AA 

lekérdezési stratégia. 

Az aktív gépi tanulás egy izgalmas és ígéretes téma, főleg napjainkban, mikor az 

internetről hatalmas mennyiségű multimédia adat szerezhető be, viszonylag alacsony 

erőfeszítéssel és ráfordított idővel (például videók, képek letöltése fájlmegosztó 

oldalakról). Azonban a képek, valamint a videó folyamok kép-szintű annotálása, 

manuális címkézése már nagyobb kihívást jelent. Ez esetenként nehéz, drága vagy 

időigényes feladat. Az OBEBS lekérdezési stratégia egy adattípus-független eljárás, ezért 

integrálható bármilyen aktív tanuló rendszerbe, nem csak képadatbázisok esetén. 

Alkalmazása minden olyan gépi tanulást igénylő probléma esetén előnyös, amikor a 

címkézési költség magas, mint például a betegség diagnosztika orvosi leletek alapján. 

Az aktív tanulás alkalmazása a gyakorlatban interakciót igényel, így nem lényegtelen 

kérdés, hogy mennyi időt kell várni egy-egy iterációs lépés után, amíg az algoritmus újabb 

címkézetlen példány lekérdezését javasolja. A BAL, SBAL és EDC lekérdezési stratégiák 

a „hagyományos” véges halmaz alapú aktív tanulási folyamatban használhatók, amely 

során minden iterációban a modell újra tanítása, majd a címkézetlen adatok tesztelése 

szükséges. Ennek futási ideje a konkrét osztályozó algoritmustól, a jellemző vektorok 

dimenziószámától (𝐷), a kategóriák számától (𝑘), valamint 𝐿 és 𝑈 méretétől függ. Ezzel 

szemben az SCBS és OBEBS stratégiák a CBBSF keretrendszert realizálják, amely során 

egy kezdeti klaszterkialakításból indul ki az algoritmus, ez az iterációk alatt állandónak 

tekinthető – adaptív hozzárendelés esetén esetleg néhányszor frissül, de ilyenkor is csak 

egy részhalmaza, a többi klaszter módosítása nélkül. Ezen okokból SCBS és OBEBS 

nagyságrendekkel gyorsabb futási idő szempontjából, mint BAL, SBAL és EDC.  

A jövőbeni kutatásaim során célom az aktív tanulás és a nyitott-világ probléma még 

szorosabb összekapcsolása, valamint egy olyan rendszer megtervezése, amely magát az 

ismeretlen objektumosztály detektálását is aktív módon végzi. 
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A. Függelék 

A.1 OBEBS kiértékelése GEN adathalmaz csoporton. 

Az A.1 ábra a GEN adatkészleteken kapott 𝐿𝐵𝐸 és 𝑅𝐸𝐿 mértékeket mutatja be. Az 

adatkészletek tulajdonságainak értékei 3 dimenzió mentén mozognak (szórás, 

osztályszám és adatméret), így a szokásos 2 dimenziós ábrázolás érdekében 1-1 dimenzió 

mentén átlagolást végeztem. Az első és harmadik sorban a klaszterszámok mentén, míg 

a második és negyedik sorban a szórások mentén átlagolva láthatók a mérőszámok. Az 

ábrán bemutatott eredmények alapján kijelenthetjük, hogy minden OBEBS variáns 

felülmúlja a state-of-the-art módszereket, emellett az OBEBS AA felülmúlta az SA és 

MA variánsokat. 

A 𝑅𝐸𝐿 és 𝐴𝐶𝐶 szerinti részletes eredményeket az A.1. és A.2. táblázatok 

tartalmazzák. Ezek felépítése megegyezik a 7.8 táblázat felépítésével, vagyis a felső 

résztáblázatok az adatkészlettípusonként átlagolt értékeket, míg az alsó résztáblázatok az 

átlagos eredményeket mutatják, ahol az utolsó sor a teljes 400 adatkészlet átlaga. Amint 

az eredményekből is látható, az esetek többségében az OBEBS AA jobban teljesített, mint 

a többi megközelítés (lásd vastagon szedett értékek). Az osztályozási pontosság 

tekintetében a versenytárs módszerek számos esetben jobb eredményt értek el, azonban 

az A.2. táblázat utolsó sora azt mutatja, hogy átlagosan az OBEBS AA volt a legjobb. 
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A.1. ábra: Átlagos 𝑳𝑩𝑬 és 𝑹𝑬𝑳 mutatók a GEN adathalmaz csoporton standard szórás és 

kategóriaszám függvényében 
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A.1. táblázat: 𝑹𝑬𝑳 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a 

GEN adathalmaz csoporton 

𝑆𝐷 Méret Osztály-szám Lekérdezési stratégia 

   Random Centroid Likelihood Hybrid OBEBS SA OBEBS MA OBEBS AA 

0,5 1.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

15 0,98±0,05 0,90±0,22 0,98±0,05 0,95±0,10 1,00±0,01 0,99±0,01 0,99±0,03 

20 0,97±0,06 0,86±0,22 0,97±0,07 0,93±0,11 0,98±0,03 0,99±0,02 0,98±0,04 

5.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 0,99±0,01 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

15 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 0,99±0,01 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

20 0,88±0,25 0,87±0,26 0,87±0,27 0,87±0,26 0,9±0,23 0,98±0,03 0,98±0,06 

0,8 1.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 0,99±0,04 0,92±0,26 0,93±0,23 0,92±0,25 0,97±0,10 0,99±0,02 1,00±0,00 

15 0,89±0,15 0,80±0,26 0,86±0,19 0,84±0,20 0,91±0,12 0,95±0,07 0,96±0,08 

20 0,90±0,11 0,65±0,19 0,89±0,12 0,83±0,13 0,92±0,07 0,94±0,09 0,98±0,03 

5.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 0,92±0,25 0,92±0,25 0,92±0,24 0,92±0,25 0,93±0,23 0,94±0,18 1,00±0,00 

15 0,87±0,28 0,86±0,30 0,86±0,29 0,86±0,27 0,90±0,23 0,89±0,23 0,98±0,05 

20 0,78±0,28 0,77±0,29 0,77±0,29 0,80±0,24 0,81±0,25 0,97±0,05 0,94±0,07 

1,0 1.000 5 0,91±0,28 0,91±0,28 0,92±0,26 0,91±0,28 0,93±0,23 0,98±0,06 1,00±0,00 

10 0,84±0,32 0,74±0,35 0,83±0,31 0,84±0,29 0,93±0,11 0,97±0,04 0,99±0,02 

15 0,90±0,13 0,79±0,25 0,86±0,16 0,85±0,19 0,92±0,10 0,93±0,10 0,98±0,03 

20 0,86±0,11 0,62±0,14 0,85±0,09 0,79±0,10 0,89±0,08 0,92±0,06 0,94±0,08 

5.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 0,89±0,24 0,88±0,27 0,88±0,26 0,88±0,26 0,91±0,23 0,96±0,11 0,99±0,02 

15 0,84±0,26 0,81±0,31 0,82±0,29 0,89±0,19 0,87±0,22 0,97±0,06 0,98±0,03 

20 0,74±0,24 0,72±0,26 0,72±0,26 0,78±0,20 0,81±0,20 0,88±0,20 0,89±0,17 

1,2 1.000 5 0,92±0,25 0,91±0,28 0,92±0,25 0,91±0,27 0,93±0,21 0,98±0,06 1,00±0,00 

10 0,90±0,18 0,77±0,31 0,82±0,28 0,82±0,24 0,94±0,11 0,96±0,09 1,00±0,00 

15 0,86±0,13 0,73±0,24 0,84±0,16 0,83±0,18 0,90±0,10 0,92±0,09 0,95±0,11 

20 0,83±0,12 0,68±0,07 0,73±0,11 0,76±0,11 0,84±0,08 0,86±0,09 0,92±0,07 

5.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 0,86±0,23 0,82±0,31 0,81±0,31 0,78±0,35 0,92±0,21 0,99±0,02 1,00±0,01 

15 0,81±0,24 0,80±0,26 0,80±0,26 0,82±0,23 0,85±0,20 0,91±0,15 0,95±0,08 

20 0,68±0,20 0,65±0,21 0,61±0,22 0,66±0,18 0,68±0,19 0,82±0,17 0,90±0,11 

1,5 1.000 5 0,93±0,22 0,91±0,28 0,93±0,23 0,92±0,25 0,95±0,16 0,98±0,06 1,00±0,00 

10 0,90±0,17 0,69±0,33 0,88±0,20 0,81±0,27 0,94±0,13 0,96±0,09 0,98±0,06 

15 0,81±0,13 0,65±0,15 0,81±0,14 0,79±0,12 0,87±0,11 0,91±0,09 0,93±0,08 

20 0,79±0,11 0,68±0,09 0,78±0,11 0,78±0,07 0,83±0,07 0,86±0,09 0,86±0,07 

5.000 5 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

10 0,83±0,23 0,80±0,31 0,81±0,27 0,84±0,22 0,85±0,22 0,98±0,04 0,99±0,01 

15 0,72±0,27 0,68±0,30 0,68±0,29 0,71±0,27 0,75±0,25 0,85±0,20 0,96±0,06 

20 0,69±0,10 0,61±0,13 0,57±0,17 0,70±0,16 0,69±0,13 0,76±0,18 0,89±0,10 

0,5 𝑆𝐷 átlag 0,98 0,95 0,98 0,97 0,99 1,00 0,99 
0,8 𝑆𝐷 átlag 0,92 0,87 0,90 0,90 0,93 0,96 0,98 
1,0 𝑆𝐷 átlag 0,87 0,81 0,86 0,87 0,91 0,95 0,97 
1,2 𝑆𝐷 átlag 0,86 0,80 0,82 0,82 0,88 0,93 0,97 
1,5 𝑆𝐷 átlag 0,83 0,75 0,81 0,82 0,86 0,91 0,95 

5 osztályos átlag 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00 
10 osztályos átlag 0,91 0,85 0,89 0,88 0,94 0,98 1,00 
15 osztályos átlag 0,87 0,80 0,85 0,85 0,90 0,93 0,97 
20 osztályos átlag 0,81 0,71 0,78 0,79 0,84 0,90 0,93 

1.000 adatpontos átlag 0,91 0,81 0,89 0,87 0,93 0,96 0,97 
5.000 adatpontos átlag 0,88 0,86 0,87 0,88 0,89 0,95 0,97 

Teljes 400 halmaz átlaga 0,89 0,84 0,87 0,87 0,91 0,95 0,97 
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A.2. táblázat: 𝑨𝑪𝑪 mutatók osztályszám, adathalmaz méret és standard szórás függvényében a 

GEN adathalmaz csoporton 

𝑆𝐷 Méret Osztály-
szám 

Lekérdezési stratégia 

  Random Centroid Likelihood Hybrid OBEBS SA OBEBS MA OBEBS AA 

0,5 1.000 5 0,992±0,023 0,992±0,022 0,992±0,024 0,994±0,020 0,992±0,024 0,992±0,024 0,992±0,024 

10 0,974±0,037 0,973±0,039 0,972±0,041 0,960±0,091 0,973±0,039 0,973±0,038 0,973±0,039 

15 0,955±0,046 0,953±0,047 0,953±0,047 0,953±0,068 0,952±0,050 0,945±0,063 0,950±0,054 

20 0,937±0,044 0,933±0,046 0,935±0,044 0,934±0,052 0,935±0,045 0,926±0,061 0,929±0,053 

5.000 5 0,993±0,019 0,993±0,019 0,993±0,019 0,994±0,019 0,993±0,019 0,993±0,020 0,993±0,019 

10 0,974±0,034 0,974±0,034 0,974±0,035 0,945±0,083 0,974±0,034 0,971±0,039 0,970±0,041 

15 0,962±0,037 0,962±0,037 0,962±0,037 0,947±0,074 0,962±0,037 0,959±0,040 0,960±0,039 

20 0,940±0,037 0,941±0,037 0,939±0,039 0,904±0,075 0,940±0,037 0,906±0,102 0,939±0,040 

0,8 1.000 5 0,976±0,034 0,976±0,034 0,975±0,036 0,983±0,032 0,975±0,036 0,976±0,035 0,975±0,036 

10 0,921±0,085 0,920±0,079 0,918±0,081 0,925±0,089 0,920±0,082 0,914±0,084 0,919±0,078 

15 0,877±0,087 0,865±0,092 0,874±0,081 0,875±0,108 0,871±0,089 0,840±0,122 0,874±0,079 

20 0,821±0,073 0,819±0,071 0,830±0,065 0,798±0,081 0,824±0,071 0,787±0,095 0,825±0,070 

5.000 5 0,978±0,032 0,978±0,032 0,978±0,033 0,980±0,032 0,978±0,032 0,978±0,032 0,978±0,032 

10 0,929±0,062 0,928±0,063 0,928±0,062 0,926±0,073 0,928±0,063 0,930±0,059 0,933±0,054 

15 0,892±0,072 0,882±0,096 0,890±0,073 0,878±0,096 0,891±0,074 0,880±0,081 0,890±0,075 

20 0,842±0,061 0,829±0,076 0,845±0,055 0,806±0,085 0,834±0,066 0,771±0,154 0,832±0,051 

1,0 1.000 5 0,948±0,078 0,947±0,079 0,947±0,079 0,955±0,079 0,943±0,095 0,936±0,113 0,954±0,063 

10 0,881±0,090 0,879±0,085 0,878±0,084 0,885±0,105 0,876±0,089 0,858±0,113 0,885±0,076 

15 0,819±0,095 0,810±0,105 0,820±0,087 0,800±0,125 0,815±0,096 0,813±0,096 0,814±0,103 

20 0,735±0,097 0,735±0,096 0,745±0,091 0,702±0,090 0,751±0,075 0,712±0,097 0,744±0,078 

5.000 5 0,962±0,040 0,962±0,041 0,962±0,041 0,965±0,040 0,962±0,041 0,962±0,041 0,962±0,041 

10 0,860±0,144 0,877±0,103 0,883±0,098 0,874±0,092 0,887±0,093 0,885±0,084 0,896±0,072 

15 0,834±0,092 0,822±0,105 0,836±0,085 0,815±0,089 0,832±0,096 0,804±0,133 0,830±0,093 

20 0,751±0,090 0,756±0,086 0,773±0,072 0,707±0,101 0,778±0,068 0,706±0,134 0,764±0,054 

 1,2 1.000 5 0,923±0,099 0,930±0,080 0,920±0,100 0,941±0,078 0,930±0,079 0,916±0,112 0,934±0,070 

10 0,837±0,101 0,834±0,096 0,835±0,088 0,806±0,174 0,836±0,093 0,827±0,099 0,837±0,091 

15 0,746±0,107 0,749±0,107 0,737±0,103 0,721±0,130 0,739±0,119 0,710±0,136 0,745±0,111 

20 0,641±0,088 0,649±0,099 0,668±0,081 0,592±0,124 0,661±0,087 0,566±0,091 0,663±0,089 

5.000 5 0,942±0,050 0,942±0,050 0,941±0,051 0,945±0,050 0,942±0,050 0,941±0,051 0,942±0,050 

10 0,835±0,113 0,835±0,108 0,844±0,091 0,812±0,118 0,850±0,086 0,838±0,090 0,846±0,080 

15 0,752±0,140 0,767±0,112 0,773±0,107 0,720±0,140 0,771±0,103 0,764±0,102 0,772±0,100 

20 0,639±0,087 0,662±0,074 0,679±0,076 0,613±0,076 0,670±0,066 0,661±0,104 0,686±0,082 

 1,5 1.000 5 0,886±0,105 0,891±0,092 0,887±0,094 0,905±0,093 0,883±0,106 0,880±0,115 0,894±0,085 

10 0,753±0,113 0,745±0,132 0,758±0,106 0,774±0,109 0,759±0,108 0,744±0,122 0,765±0,092 

15 0,607±0,126 0,621±0,120 0,630±0,113 0,597±0,135 0,624±0,123 0,610±0,132 0,637±0,113 

20 0,517±0,070 0,513±0,086 0,554±0,064 0,517±0,092 0,547±0,081 0,474±0,087 0,541±0,073 

5.000 5 0,908±0,066 0,907±0,067 0,907±0,067 0,911±0,067 0,907±0,067 0,906±0,068 0,907±0,067 

10 0,757±0,130 0,788±0,097 0,774±0,110 0,766±0,113 0,780±0,105 0,762±0,147 0,793±0,088 

15 0,616±0,126 0,671±0,105 0,670±0,098 0,635±0,111 0,669±0,109 0,629±0,115 0,685±0,094 

20 0,540±0,075 0,536±0,104 0,554±0,091 0,507±0,077 0,558±0,080 0,544±0,073 0,594±0,064 

0,5 𝑆𝐷 átlag 0,966 0,965 0,965 0,954 0,965 0,958 0,963 
0,8 𝑆𝐷 átlag 0,905 0,900 0,905 0,896 0,903 0,885 0,903 
1,0 𝑆𝐷 átlag 0,849 0,849 0,856 0,838 0,856 0,835 0,856 
1,2 𝑆𝐷 átlag 0,789 0,796 0,800 0,769 0,800 0,778 0,803 
1,5 𝑆𝐷 átlag 0,698 0,709 0,717 0,702 0,716 0,694 0,727 

5 osztályos átlag 0,951 0,952 0,950 0,957 0,951 0,948 0,953 
10 osztályos átlag 0,872 0,875 0,876 0,867 0,878 0,870 0,882 
15 osztályos átlag 0,806 0,810 0,815 0,794 0,813 0,795 0,816 
20 osztályos átlag 0,736 0,737 0,752 0,708 0,750 0,705 0,752 

1.000 adatpontos átlag 0,837 0,837 0,841 0,831 0,840 0,8205 0,850 
5.000 adatpontos átlag 0,845 0,851 0,855 0,833 0,855 0,8395 0,867 

Teljes 400 halmaz átlaga 0,929 0,931 0,936 0,918 0,936 0,916 0,939 
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