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1. Bevezetés 

Képi tartalmak szemantikus osztályozása 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, ami egy ember számára egyértelmű egy képre ránézve, 

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. A több-kategóriás képosztályozás témakörében a nyitott kérdések [7] 

évtizedek óta foglalkoztatják a kutatókat [25]. Számos új módszert javasoltak a 

szakirodalomban, köztük többcímkés osztályozási feladatra [22][26][38], aktív tanulási 

folyamatra [2][35][36], valamint „zero-shot” klasszifikáció esetére [11]. Ennek ellenére 

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

foglalkoztattak. 

Képfeldolgozási problémák esetén a kutatók gyakran feltételezik, hogy minden 

előforduló objektumról rendelkezésre állnak mintapéldányok, azonban ez a gyakorlatban 

csak ritkán helytálló, a modellillesztést követően, tesztelési fázisban érkezhetnek addig 

még nem látott objektumok – ezek korábban ismeretlen kategóriákat, új osztályokat is 

alkothatnak. Ezért célszerű olyan módszer kidolgozása, amely képes detektálni a tanítási 

időben nem látott típusba tartozó objektumokat, és azok rendszerezésével új 

objektumosztályokat alakít ki.  

Új kategóriák létrehozásához címkézett tanító adatokra van szükség, viszont a címkék 

előállítása időigényes, nehéz és költséges feladat; például röntgen felvételek annotálása 

orvosi szakértőt igényel [39], illetve növények képi klasszifikálása több ezer növényfajba 

rendkívül nehéz feladat [13]. Ez motiválja az aktív tanulás [32] folyamatát, ami a 

címkézési költség minimalizálását hivatott megoldani, és ennek érdekében lehetőséget 

biztosít a tanuló rendszer számára, hogy egy iteratív lekérdezési sorozat formájában maga 

válassza ki azokat az adatpéldányokat, amelyekből tanulni szeretne. Azonban az új 

kategóriák tanító adathalmaza kezdetben üres halmaz, ezért az aktív tanulásban csak 

felügyelet nélküli technikák (pl. klaszterezés) használhatók, továbbá fontos, hogy 

kiegyenlítve kérdezzük le a címkézetlen adatokat. Ezt a rendhagyó konfigurációt 

„inicializálatlan” vagy más néven „nullpontból indított” aktív tanulásnak nevezzük. 

2. Kutatási célkitűzések 

Kutatási célkitűzésem olyan képosztályozó módszerek megtervezése és megalkotása volt, 

amelyek tanítási időben ismeretlen kategóriák detektálására is alkalmasak, valamint az új 
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osztályok vizsgálatához aktív gépi tanulási eljárással választják 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 kép visszakeresésben (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 eljárás 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 módszerek tervezése az ismeretlen osztályok definiálásához 

szükséges címkézett tanító adathalmaz előállítása céljából, ami optimális 

kiegyenlítettséggel kérdezi le az ismeretlen képeket és nullpontból indítható. 

3. Kutatási módszertan 

Kutatásom során az adattudomány és mesterséges intelligencia tudományágakra jellemző 

empirikus módszerekkel dolgoztam új eljárások kifejlesztését megcélozva. Javasolt 

algoritmusaimat kísérleti úton értékeltem ki, erre a szakirodalomban gyakran használt 

osztályozási, klaszterezési és információ visszakeresési objektív mérőszámokat 

használtam. Ezek az osztályozási pontosság (Accuracy – 𝐴𝐶𝐶), a pontosság (precision – 

𝑃𝑟𝑒𝑐), a valós pozitív arány (true positive rate – 𝑇𝑃𝑅), az 𝐹 mérték (F-measure – 𝐹1), az 

átlagos pontosság (average precision – 𝐴𝑃), az átlagos pontosság átlaga (mean average 

precision – 𝑀𝐴𝑃), a Rand Index (𝑅𝐼) és az 𝑆 érték [12]. 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:  
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 a klaszterszám megfelelőségének mérésére a 𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 (Cluster Number Indicator 

based on Rand Index) és 𝑎𝑅𝐼 (adjusted Rand Index) új indikátorokat; 

  az ismeretlen objektumok detektálásának jóságára a kiterjesztett (𝐴𝐶𝐶𝐸) és open-

set (𝐴𝐶𝐶𝑂) osztályozási pontosságot;  

 valamint a hosszú távú kiegyenlítettségi hiba (𝐿𝐵𝐸) és relatív entrópia (𝑅𝐸𝐿) 

mérőszámokat az aktív tanulási lekérdezések által kapott címkézett tanító 

adathalmazban a kiegyenlítettség mérésére. 

Kísérleti vizsgálataim túlnyomó többségét publikus, valós adathalmazokon végeztem 

(többségük képadathalmaz): PlantCLEF [12], SeaCLEF [31], PVOC [9], Caltech101 

[10], Caltech256 [14], MNIST [21], FMA [5], GBFR (saját készítésű [J1]). A kutatási 

célként megfogalmazott módszereim tesztelésére (a fentieken kívül) további 400 

szintetikus adathalmazt használtam, amelyen több tízezer aktív tanulási iterációt 

végeztem, valamint 10 milliós nagyságrendű klasszifikációs besorolást hajtottam végre. 

Javasolt eljárásaimat MATLAB és Python nyelveken implementáltam. 

4. Új eredmények 

1. Téziscsoport: Többobjektumos szemantikus képosztályozás 

Növényeket ábrázoló képhalmazok esetén gyakran előfordul, hogy egy adott növényről 

több fotó is készült és azok mindegyike bekerül a képhalmazba; például külön a virágáról, 

a leveléről, a száráról stb.; továbbiakban: nézőpontok. Ezért 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. 

A tartalom alapú képkeresés (Content-Based Image Retrieval – CBIR) tárgya több 

kép vagy több objektum is lehet, azonban ilyen, többobjektumos keresőkifejezések 

(query) feldolgozása még a legelterjedtebb keresőmotoroknak is nehézséget okoz 

(Google, Bing és Flickr). Speciális, képosztályozással támogatott CBIR algoritmust 

dolgoztam ki többobjektumos kereső kifejezések feldolgozása érdekében, amely a 

képeket kizárólag szemantikus információ alapján keresi. 

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

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

nézőpontból készült képeket tartalmazza; ezeket jelölje 𝑥𝑖 ∈ 𝑜𝑗; 𝑖 = 1 … 𝑁𝑗, ahol 𝑁𝑗 a 𝑗-

edik megfigyelésbe tartozó képek száma. Az 𝑜𝑗 megfigyelés tárgyát jelentő növényt az 𝑥𝑖 

képek osztályozási eredményeiből képzett súlyozott többségi döntés alapján 

kategorizálom, ahogy (1)-ben látható. 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. Továbbá, 𝑃(𝑌|𝑥𝑖) a különböző nézőpontokon épített SVM 

osztályók által adott valószínűségek. A 𝑤ℎ súlyokat a PlantCLEF képhalmaz 50 

legnagyobb méretű osztályából képzett validációs halmazon visszamért 𝐴𝐶𝐶 és 𝑀𝐴𝑃 

részesedések négyzetes függvényében állítottam be. 

𝑃(𝑌|𝑜𝑗) = ∑ (𝑤ℎ ∙
1

𝑁𝑗,ℎ
∙ ∑ 𝑃(𝑌|𝑥𝑖)

𝑁𝑗,ℎ

𝑖=1

)

𝑉

ℎ=1

(1) 

𝑤ℎ =
1

2
((

𝑀𝐴𝑃ℎ
2

∑ 𝑀𝐴𝑃𝑙
2𝑉

𝑙=1

) + (
𝐴𝐶𝐶ℎ

2

∑ 𝐴𝐶𝐶𝑙
2𝑉

𝑙=1

)) (2) 

A kidolgozott módszert a PlantCLEF versenyben teszteltem, ahol a hivatalos 

kiértékelésre a szervezők új mérőszámot definiáltak, az 𝑆 értéket, amely a teljes, rendezett 

növényfajlistában a valós növényfaj rangján alapuló pontszám, így magasabb 𝑆 jobb 

felismerést jelent. A versenyben sikerült az előkelő 3. helyet megszerezni. Az 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; továbbá a „w” oszlop 

a súlyparamétereket mutatja. Az eredményekből kiolvasható, hogy a nézőpontok 

illesztésével nőtt a felismerési arány, az (2) alapján meghatározott súlyokkal pedig 

jelentős mértékű további javulás tapasztalható. 

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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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. 

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; egyébként 0. 

 Szorzat küszöbértékkel: Az 𝑥𝑖 kép relevancia értékét a keresett objektumokhoz 

tartozó valószínűségek szorzata adja, amelyeknek a 𝜏 küszöbértéknél nagyobbnak 

kell lenniük; egyéb esetben a relevancia 0. 

 Minimum: Ez a módszer a minimális valószínűségű keresett objektumokhoz 

tartozó értéket tekinti a relevancia értéknek. 

 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. 

 Rangsorolás többcímkés osztályozásos összegzéssel: Definiáltam egy 

többcímkés osztályozási módszert, amely minden 𝑥𝑖 képhez a valószínűségi 

értékek alapján meghatározza az azon szereplő objektumok {𝜔𝑖} halmazát, ahogy 

az 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. Rendezzük a vödröket 𝐵𝑞 , … , 𝐵1 sorrendbe, majd a vödrökön belül 
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rendezzük az egyes képeket az összegzés módszer alapján számított relevancia 

érték szerint (tehát a képek nem mozoghatnak a vödrök között). 

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 kidolgozott CBIR rendszert és relevancia meghatározó eljárásokat a GBFR 

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

többobjektumos képkeresési eredményeivel. A 2. táblázat utolsó oszlopában 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 

a leghatékonyabbnak. A keresési lekérdezésenként visszaadott releváns találatok számát 

a 3. 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. 

2. 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 
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3. táblázat: Releváns képek száma a találati lista első 50 eleméből 

 Google Bing Flickr Minimum 

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 

 

2. Téziscsoport: Klaszterszám becslő és struktúratartó klaszterezés 

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. 

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. 

A 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 (3), ahol ↔ a kapcsolatot jelöli) úgynevezett diszjunkt 

csoportok, vagy más néven ponthalmazok definiálhatók. 

𝑟𝑖𝑗 = {
  1  
  0  

|  
𝑥𝑖 ↔ 𝑥𝑗

𝑥𝑖 ↮ 𝑥𝑗
  } (3) 
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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 [34]) a bemeneti adathalmazt egy 

új térbe transzformálja, majd ott végzi el a klaszterezést, így 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 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 (4), ahol 𝑛 a teljes 

bemeneti adathalmaz elemszáma. 

𝑤𝑖𝑗 = { 
𝑛

𝑠𝑖𝑗
 |

  𝑟𝑖𝑗 = 1

 𝑟𝑖𝑗 = 0
} (4) 

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)-ben látható. 

𝑤𝑖𝑗 = { 

𝑛
𝑠𝑖𝑗

0
 | 

𝑟𝑖𝑗 = 1

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

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡

} (5) 

A 4. táblázatban az FMA és PlantCLEF adathalmazokon végzett kísérleti vizsgálatok 

eredményein kiértékelt 𝐹1 és 𝑇𝑃𝑅 mérőszámok láthatók, míg az 5. táblázat a spektrális 

klaszterezés közben felbontott ponthalmazok számát foglalja össze, rendre 1NN, FC-WG 

és NPP-WG gráfok használatával, ahol 1NN a hagyományos legközelebbi szomszéd 

hasonlósági gráfot jelöli. A ponthalmazokat aggregált reprezentációk alapján klaszterező 
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módszerekkel átlagosan 0,160, a súlyozott gráfos spektrális klaszterezéssel pedig 

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

4. 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 

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. 

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. A normalizált 

spektrális klaszterezés a normalizált vágáson (normalized cut – 𝑁𝑐𝑢𝑡 [15]) alapszik és a 

(6)-ban leírt függvénynek keresi a minimum értékét, ahol 𝐴𝑖𝑗 a hasonlósági mátrix 𝑖-edik 

sorának 𝑗-edik eleme, 𝑣𝑜𝑙(𝐶) pedig a 𝐶 klaszter méretét jelöli, amely 𝑁𝑐𝑢𝑡 esetén a benne 

található élek súlyának összege, lásd (7). 

𝑁𝑐𝑢𝑡(𝐶1, … , 𝐶𝑘) = ∑
𝑐𝑢𝑡(𝐶𝑖, 𝐶�̅�)

𝑣𝑜𝑙(𝐶𝑖)

𝑘

𝑖=1

=
1

2
∑

∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶�̅�𝑗∈𝐶𝑖

∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶�̅�𝑗∈𝐶𝑖
+  ∑ ∑ 𝐴𝑗𝑙𝑙∈𝐶𝑖𝑗∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

(6) 

𝑣𝑜𝑙(𝐶) =  ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1𝑖 ∈ 𝐶

(7) 

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. A 

levezetés után a (8)-ban kifejtett küszöbértéket kapjuk, amelynél nagyobb súlyok 

használatával felbonthatatlan attribútummal látjuk el a ponthalmazokat. Fontos 
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megjegyezni, hogy ez csak abban az esetben igaz, hogyha a használt hasonlósági 

függvény (𝑠𝑖𝑗) értékkészletének maximuma 1 és minimuma 0. 

Z =
√𝑛 ∙ √𝑘2𝑛 + 16𝑘𝑛3 + 8𝑘𝑛 − 16 + 𝑘𝑛

4
(8) 

5. táblázat: Felbontott ponthalmazok száma FMA és PlantCLEF adathalmazokon 

  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 

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. 

Az általam kidolgozott párkereső eljárás egy új hasonlósági függvényt használ, ennek 

alapja a SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [23][24] képi leíróvektor. Tekintsük 

az 𝑥 és 𝑦 képet, majd határozzuk meg a SIFT leírókat: 𝑢1, … , 𝑢𝑛 és 𝑣1, … , 𝑣𝑚. 

Egyezésvizsgálat érdekében egy adott 𝑢𝑖 leíró vektor két legközelebbi (a legközelebbi és 

a második legközelebbi) szomszédján – legyenek ezek 𝑣𝑗  és 𝑣𝑙 vektorok – arány-tesztet 

hajt végre az eljárás, majd ennek eredményét az 𝑠𝑖𝑗-ben eltárolja, lásd (9). Jelölje 𝑑𝑖𝑗 és 

𝑑𝑖𝑙 a megfelelő leíróvektorok végpontjai közötti Euklideszi távolságokat, 𝛽 a szomszédok 

közti elvárt eltérést szabályozza, továbbá 𝑖 = 1 … 𝑛;   𝑗, 𝑙 = 1 … 𝑚;   𝑗 ≠ 𝑙. 

𝑠𝑖𝑗 = { 
 1 
 0 

 |  
𝛽 ∙ 𝑑𝑖𝑗 < 𝑑𝑖𝑙

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
  } (9) 

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 



 12 

képrészekhez tartoznak. Az ilyen hibák kiszűrése érdekében az 𝑥 kép leíró pontjait 

forgatás és skála transzformációkkal az 𝑦 kép leíró pontjaihoz illesztettem RANSAC 

algoritmussal [11], majd a nem illeszkedő, viszont korábban egyezőnek megállapított, 

leírók közti 𝑠𝑖𝑗 bináris hasonlóság értéket 0-ra állítja a kidolgozott eljárásom. 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)
(10) 

A képek páronként számított hasonlóság értékeit felhasználva egy 𝐺 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 (11). 

𝑤𝑥𝑦 = {  
1
0

  |  
𝑆𝑥𝑦 > ∀𝑆𝑥𝑧 é𝑠 𝑆𝑦𝑥 > ∀𝑆𝑦𝑧 ;  𝑧 ≠ 𝑥 ≠ 𝑦

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
  } (11) 

Mivel az élsúlyok becslésekből származnak, előfordulhatnak pontatlan értékek, így az 

eljárás 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 Markov klaszterező algoritmust (Markov Clustering Algorithm – 

MCL [33]) alkalmaztam. A klaszterek alapján 𝐺-ben az élsúlyok átírhatók a következő 

módon: klaszteren belüli élek 1, minden más él pedig 0 súlyt kap. 

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 helyet 

megszereznem, ahogy az a 6. táblázatban látható. 

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

  𝐴𝑃 

ZenithINRIA [17]  0,39 

MLGR [16] 0,01 

RBF Kernel 0,25 

SIFT 0,30 

SIFT+MCL 0,51 
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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. 

Az általam kidolgozott Min-Max Kernel K-means++ (MMKK++) eljárás a Kernel K-

means [3][6] algoritmust használja a klaszterezés megvalósítására, amelynek célja (a K-

means módszerhez hasonlóan) az adatpontok és azok klaszterközéppontjai közti 

távolságok négyzetösszegének minimalizálása. A klaszterezés belső kiértékelésére az 

általam definiált 𝑣𝑅𝐷𝐼 (Ratio of Distances between Intra and inter) indikátort használtam, 

amely megadja az adathalmaz 𝑘 darab klaszterbe illesztésének jósági faktorát. A 

szakirodalomban használt Davies-Bouldin index [4], Dunn index [8] és Cluster Validity 

[28] indikátorokkal ellentétben a 𝑣𝑅𝐷𝐼 a klasztereken belüli távolságok átlagának és a 

klaszterek közti páronként számított távolságok átlagának hányadosa. 

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 [1] alkalmaztam, viszont ezzel sem sikerül teljes mértékben 

eliminálni a véletlenszerűséget. A nagy számok törvénye kimondja, hogy kellően nagy 

számú próba (jelen esetben ismételt Kernel K-means) eredményeinek átlagával 

közelíthető a várható érték. A 𝑘 klaszterszám becslésének érdekében a teljes algoritmust 

többször lefut az adathalmazon, majd 𝑘 várható értéke a különböző megfigyelések (𝑘𝑖) 

alapján kerül meghatározásra. 

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 [27] 

mértékét (𝑅𝐼𝑘) arányosítja a kijelölt klaszterszám-intervallumban maximálisan 

elérhetőhöz, lásd (12). 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 (13). 
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𝐶𝑁𝐼-𝑅𝐼 =  
𝑅𝐼𝑘

max
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′}
(12) 

𝑎𝑅𝐼 =
𝑅𝐼𝑘 − min

𝑘′∈𝜃
{𝑅𝐼𝑘′}

max
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′} − min
𝑘′∈𝜃

{𝑅𝐼𝑘′}
(13) 

ahol 𝑘′ egy jelölt klaszterszám és 𝜃 reprezentálja az összes jelölt klaszterszám halmazát. 

Az MMKK++ tulajdonképpen egy keretrendszer, amelyben a 𝑣𝑅𝐷𝐼 mutatót használom a 

klaszterezés belső kiértékelésére, azonban ez lecserélhető, például a Silhouette 

Coefficient (SC) [29] és Cluster Validity (CV) [28] módszerekre, így összemérhetők a 

𝑣𝑅𝐷𝐼 alternatívával. Az algoritmusok működését empirikus úton figyeltem meg, ahol a 

végső klaszterszám (𝑘) meghatározására a következő három módszert definiáltam: 

 freq_k: leggyakrabban előforduló 𝑘𝑖, 

 avg_k: az összes 𝑘𝑖 kerekített átlaga, 

 avg_m: belső kiértékelési indikátorok átlagainak minimumához tartozó 𝑘𝑖. 

Összesen 36 különálló kísérletet hajtottam végre 4 adathalmazon, amelyek eredménye 

a 7. táblázatban látható. 

7. 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 
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3. Téziscsoport: Ismeretlen képosztályok detektálása és feltérképezése 

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 CAP W-SVM technikával [30]. 

Megterveztem és megvalósítottam a Cluster Classification (CC) eljárást, amely a 

detektált ismeretlen képek klaszterezésével új osztályok azonosítására képes, így az open-

world probléma, potenciális új kategóriák meghatározásának részfeladatára ad megoldási 

alternatívát. 

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. 

Tanítást követően egy képosztályozó rendszer becsléseket képes meghatározni 

tesztképek kategóriájára vonatkozóan, bizonyossági (valószínűségi) értékek formájában, 

amelyeket döntési vektorokba (decision vector – dv) rendezünk. Jelölje 𝑌𝑗 az 𝑗-edik (𝑗 =

1 … 𝑘) osztályt, ekkor 𝑥 kép 𝑗-edik kategóriába tartozásának valószínűsége 𝑑𝑣𝑗(𝑥). 

Jelölje továbbá 𝑆𝑃𝑗
 és 𝑆𝑁𝑗

 pozitív és negatív példányok halmazát az 𝑌𝑗 kategóriára vetítve; 

ezek a valós osztálycímkék ismeretében mindig meghatározhatók. Az 𝑆𝑃𝑗
 halmaz 

elemeinek bizonyossági értékei alapján felírható a pozitív példányok valószínűségi 

eloszlásfüggvénye (𝐹𝑃𝑗
, lásd (14)), valamint definiáltam egy „fordított” valószínűségi 

eloszlásfüggvényt is a negatív elemek alapján (𝐹𝑁𝑗
, lásd (15)). 

𝐹𝑃𝑗
(𝑥) = 𝑝 (𝑌𝑗  | 𝑑𝑣𝑗(𝑆𝑃𝑗

) < 𝑑𝑣𝑗(𝑥)) (14) 

𝐹𝑁𝑗
(𝑥) = 𝑝 (�̅�𝑗 | 𝑑𝑣𝑗(𝑆𝑁𝑗

) > 𝑑𝑣𝑗(𝑥)) (15) 

Az általam kidolgozott DPM valószínűségi modell 𝐹𝑃𝑗
 és 𝐹𝑁𝑗

 alapján az ismeretlen 

osztályba tartozás valószínűségét az ismert osztályokba tartozás valószínűségéhez 

viszonyítva adja meg. A 𝑗-edik kategóriához tartozó valószínűség (16) szerint fejezhető 

ki, valamint a 𝑘 + 1-edik osztályra – azaz az ismeretlen osztályra – (17) mutatja az 

alkalmazott formulát. 
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1. ábra: Teszthalmaztípusonként átlagolt 𝑨𝑪𝑪𝑬 és 𝑨𝑪𝑪𝑶 értékei 

𝑃𝑌𝑗
(𝑥) = 𝐹𝑃𝑗

(𝑥) ∏ 𝐹𝑁𝑙
(𝑥)

𝑘

𝑙=1,𝑙≠𝑗

(16) 

𝑃𝑌𝑘+1
(𝑥) = ∏ 𝐹𝑁𝑗

(𝑥)

𝑘

𝑗=1

(17) 

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
 } (18) 

A DPM által adott eredmények kiértékelése érdekében módosított osztályozási 

pontosság mérőszámokat definiáltam. A kiterjesztett osztályozási pontosság (𝐴𝐶𝐶𝐸) a 

𝑘 + 1-edik kategóriába sorolt tesztképek eldobásával számítja ki az eredeti 𝑘 osztályra 

kapott pontosságot, így az ismeretlen kategória nem generál klasszifikációs hibát. 
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Bevezettem az 𝐴𝐶𝐶𝑂 mérőszámot, amely a 𝑘 + 1 alternatívára hozott döntéseket 𝑘 + 1 

osztályra értékeli ki, ahol „+1” az ismeretlen osztály. Továbbá, a szokásos pontosság 

mutató kiszámítható az ismeretlen osztályon (𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟), ezzel megkapva a helyesen kiszűrt 

ismeretlen képek arányát. 

A DPM-et összemértem a detektálás nélküli osztályozás esetével, valamint a state-of-

the-art CAP W-SVM által elért eredményekkel. Kísérleti vizsgálataim során az 

ismeretlen tesztképek százalékos arányát 0 és 50 között 11 mintavételi pontban, 5%-os 

lépésközökkel értékeltem ki. Az 1. ábrán láthatók a Caltech101 képhalmazból képzett 6 

különböző tesztelési halmazon kiértékelt 𝐴𝐶𝐶𝐸 és 𝐴𝐶𝐶𝑂 mutatók, DPM alkalmazásával 

és nélküle (szaggatott és pontozott vonalak), valamint az 𝐴𝐶𝐶𝑂 (melyet folytonos vonal 

reprezentál). A 8. táblázat pedig a CAP W-SVM és a DPM által elért 𝐴𝐶𝐶𝑂 és 𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 

mérőszámok értékeit tartalmazza. 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. Valamint 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. 

8. 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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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. 

Terveztem egy baseline eljárást, amely első lépésben DPM alkalmazásával felépít egy 

halmazt a detektált ismeretlen képekből, jelölje ezt a halmazt 𝑈𝐷𝑃𝑀 (lásd (19), ahol 𝑚 a 

tesztképek száma). Majd a második lépésben klaszterezéssel csoportosítja 𝑈𝐷𝑃𝑀 elemeit, 

az új osztályok pedig a kialakított csoportok lesznek. 

𝑈𝐷𝑃𝑀 = ⋃{𝑥𝑖 | 𝐷𝑃𝑀(𝑥𝑖) =  𝑘 + 1}

𝑚

𝑖=1

(19) 

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. 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. 

A fenti baseline módszerrel (DPM+KK) szemben, az általam javasolt a 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, (16) és (17) alapján számított osztály tagsági valószínűségek (𝑃𝑌𝑗
; 𝑗 =

1 … 𝑘 + 1) felhasználásával. 

Innen a 𝐶𝑗 klaszterhez tartozó 𝑉𝑗 = {𝑣1,…,𝑣𝑘+1} döntési vektor elemei a (20)-ban 

látható módon határozhatók meg, ahol 𝑛𝑙 az 𝑌𝑙 osztály kardinális száma a 𝐶𝑗 klaszteren 

belül, 𝑤𝑖 pedig az 𝑥𝑖 kép súlyát jelöli. A 𝑉𝑗 maximális értékű eleme jelöli ki, hogy 𝐶𝑗 
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klaszter melyik osztályhoz tartozik, ahogy (21)-ben látható. A klaszterek osztályozásának 

eredményei címkézési javaslatnak tekinthetők, vagyis minden egyes kép a 𝐶𝑗 klaszterben 

𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑗 szerint címkézhető. 

 𝑣𝑙 =
1

𝑛𝑙
∑ 𝑤𝑖 × 𝑃𝑌𝑙

(𝑥𝑖)
𝑛𝑙
𝑖=1 (20) 

𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑗 = { 
ú𝑗 𝑜𝑠𝑧𝑡á𝑙𝑦

argmax
𝑙

{𝑣𝑙}  |  
 𝑣𝑘+1 = max

𝑙
{𝑣𝑙}

𝑒𝑔𝑦é𝑏𝑘é𝑛𝑡
 } (21) 

A kidolgozott Cluster Classification algoritmussal a helyes döntések arányát mutató 

Rand Index tekintetében jobb eredményeket lehet elérni, mint a baseline algoritmus; 

továbbá az összehasonlításban is látható, hogy az ismeretlen osztályok arányának 

növelése során egyre nagyobb a javulás mértéke (lásd 2. ábra). Például 50 ismeretlen 

osztálynál a vizsgált adathalmazoknál már 13-25%-kal jobb az elért eredmény, ahogy a 

9. táblázatban látható. 

9. 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 

 

 

2. ábra: DPM+KK és CC eljárások által elért 𝑹𝑰 a Caltech101 és Caltech256 képhalmazokon 
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4. Téziscsoport: Kiegyenlítettség-vezérelt és nullpontból indított aktív 

tanulási módszerek 

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, 

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. Az erre a célra alkalmazott általános szakirodalmi 

lekérdezési stratégiák legfőbb hiányosságai az információtartalmi differenciakezelésre és 

a kiegyenlítetlenség problémájára irányulnak. További kihívást jelent az úgynevezett 

„inicializálatlan” vagy más néven „nullpontból indított” aktív tanulás, ahol az eljárás üres 

𝐿 halmazzal kezdődik, és ezért csak felügyelet nélküli technikák (pl. klaszterezés) 

használhatók. Inicializálatlan esetben a kiegyenlítetlenség kritikus probléma, mivel a 

folyamat üres 𝐿 halmazzal kezdődik, ezért egyes esetekben az alulreprezentált kategóriák 

egyáltalán nem tartalmaznak mintát, ami szuboptimális modellhez vezethet. A következő 

tézisekben bemutatom a fenti problémákra javasolt módszereimet, valamint a kísérleti 

kiértékelés folyamán kimutatott eredményeimet. 

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. 

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 (22), ahol 𝑗 = 1 … k, 

𝑌 = {𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑘} az osztályok halmaza, 𝐶𝑇𝑅𝑗  pedig a 𝑗-edik osztályra definiált 

számláló, amely értékét minden lekérdezési fázisban eggyel növeli az algoritmus, 

amennyiben a lekérdezett 𝑢∗ elem valós osztálycímkéje 𝑦∗ ≠ Y𝑗. 

𝑃𝐸𝑁𝑗 = 𝐶𝑇𝑅𝑗 ×
1

𝑘
(22) 

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 

(23)), míg az utóbbi gyenge hozzárendeléssel (lásd (24)) állapítja meg egy 𝑢 címkézetlen 
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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
) (23) 

𝑢∗ = argmin
𝑢

(
𝑃(𝑦1

∗|𝑢) − 𝑃(𝑦2
∗|𝑢)

∑ (𝑃(𝑦𝑗|𝑢) ×𝑘
𝑗=1 𝑃𝐸𝑁𝑗)

) (24) 

Kísérleti kiértékelésem során a Caltech101 képgyűjteményből 60 különböző, 

véletlenszerűen kiválasztott és esetleg átfedő részhalmazt használtam teszthalmazként, 

amelyek osztályméret alapján 3 típusba tartoztak: Caltech5 (C5), Caltech10 (C10) és 

Caltech20 (C20). 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 [32]), 

 Kiterjesztett margó alapú bizonytalansági mintavétel, négyzetesen csökkenő 

komponenssúlyokkal (Extended Margin – ExM [C8]), 

 BAL [J2], 

 SBAL [C8]. 

A kapott eredményeken minden iterációban az 𝐴𝐶𝐶 mérőszám került kiértékelésre, 

ezek teszthalmaztípusonkénti átlagát a 3. ábra bal oldali diagramjai jelenítik meg. A 10. 

táblázat az aktív tanulási folyamat felénél és végén mért 𝐴𝐶𝐶 mutatóban elért százalékos 

javulás elemzésének összefoglalása látható. 

10. táblázat: BAL és SBAL által 𝑨𝑪𝑪 mutatóban elért javulás összefoglalása 

 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% 
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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. 

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)

} (25) 

ℐ
𝑈𝑜𝑟𝑑

(𝑖) = {ℐ
𝑢∗

(𝑖) , ℐ
𝑢1

(𝑖) , … , ℐ
𝑢𝑚−𝑖

(𝑖) } (26) 

ℐ𝑈(𝑖+1) = {ℐ
𝑢1

(𝑖+1) , ℐ
𝑢2

(𝑖+1) , … , ℐ
𝑢𝑚−𝑖

(𝑖+1)} (27) 

(26)-ban és (27)-ben 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. A 𝑑𝑗 = (ℐ
𝑢𝑗

(𝑖) − ℐ
𝑢𝑗

(𝑖−1)) mennyiségek 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

(28) 

𝐺𝐷𝑉-re építve kidolgoztam az Expected Difference Change (EDC) aktív tanulási 

lekérdezési stratégiát, amely kombinálja a bizonytalansági mintavételezés és modell 

várható változása stratégiákat (stratégiatípusokat), valamint bizonytalansági heurisztikát 

használ 𝑈 irányított vizsgálatához. 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 számítható a döntés, lásd (29). 
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𝑢∗ = argmin
𝑢

(∑ 𝑃(𝑦𝑗|𝑢) ∙

𝑗

𝐺𝐷𝑉𝑖+1) (29) 

Az EDC 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. A cél 𝑚∗ ≪ (𝑚 − 𝑖) 

olyan adat kiválasztása, amelyekre a legvalószínűbb, hogy minimális 𝐺𝐷𝑉𝑖+1 értékre 

vezetnek, ez pedig pont az 𝑚∗ legbizonytalanabb példány. 

Az EDC eljárást 5 aktív tanulási szelekciós algoritmus eredményeivel mértem össze 

𝐴𝐶𝐶 mutató szempontjából; ezek a következők: RS, ENT, LM, ExM, SBAL és EDC, 

ahol ENT az entrópia alapú bizonytalansági mintavételi stratégiát jelöli. A 11. táblázat a 

lekérdezési folyamat felénél és végén elért 𝐴𝐶𝐶 mérőszámok értékeit tartalmazza. 

11. 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 

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. 

A 11. 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. 
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3. ábra: C5, C10 és C20 képhalmazokon mért átlagos 𝑨𝑪𝑪 mutatók; bal oldalon BAL és SBAL 

stratégiákkal összehasonlítva, jobb oldalon EDC függvényében 

Az EDC kísérleti kiértékelésének második része során az ENT, LM, ExM és SBAL 

alapvetően bizonytalansági mintavételezési stratégiákat összemértem az EDC-vel 

továbbfejlesztett variánsukkal. Ezek eredményei a 3. ábrán jobb oldali három diagramján 

láthatók, míg az aktív tanulási folyamat felénél és végénél mért 𝐴𝐶𝐶 mutatókat a 12. 

táblázat foglalja össze. Továbbá, a 13. táblázat az EDC variánsok 𝐴𝐶𝐶 mutatóban elért 

százalékos javulását mutatja. Az eredmények alapján elmondható, hogy az EDC 
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variánsok átlagosan magasabb pontosságot érnek el, azonban lekérdezésenként tekintve 

ez nem mindig igaz (lásd 13. táblázat 4. oszlop 2. és 6. sor). Mind a 12. táblázatból, mind 

pedig a 13. 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. 

12. 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 
 

13. 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% 

4.4. 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. 

A CBBSF (Clustering Based Balanced Sampling Framework) a speciális 

inicializálatlan aktív tanulási 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 folyamata az 4. ábrán látható. 
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4. ábra: Nullpontból indított aktív tanulási folyamat CBBSF alapján 

Az osztálytagsági valószínűségek mátrixa és a klasztertagsági mátrix különböző, azaz 

�̿� ≠ �̿�, mivel a klaszterazonosítók nem kapcsolódnak az osztályazonosítókhoz, így �̿� 

implicit meghatározásához hozzárendelési megoldás szükséges. 

Az SCBS-ben (Spectral Clustering Based Sampling) egyszerű hozzárendelési (single 

assignment) eljárást alkalmazok �̿� kiszámítására, amely egy �̿�𝑜 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ ℕ𝑘×𝑘 

előfordulási mátrixon a Magyar módszert [20] alkalmazza, ahol 𝑎𝑖𝑗 azoknak a címkézett 

elemeknek a száma, amelyek az 𝑖-edik klaszterbe és a 𝑗-edik osztályba tartoznak. 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. 

Két SCBS variánst fejlesztettem ki, a globális (G-SCBS) és a lokális (L-SCBS) 

változatokat. Az előbbi 𝑈 minden elemén minimalizálja az informativitási mutatót, míg 

az utóbbi csak egy csökkentett 𝑈𝐶𝑗
 halmazt vizsgál, amely egyetlen klaszter elemeit 

tartalmazza, ahol 𝐶𝑗 megfelel a minimális számosságú 𝑌𝑗 kategóriának. 𝑌𝑗 a 𝑗-edik osztály 

adatait tartalmazza, míg a 𝐶𝑗 tartalmazhatja egy másik (vagy bármely más) osztály adatait, 

ezért 𝑌𝑗 ≠ 𝐶𝑗. A 𝐶𝑗 és 𝑌𝑗 összekapcsolására egyszerű hozzárendelési módszert használtam.  

A MNIST adatkészleten végzett kísérleti kiértékelés során a következő 4 SCBS 

módszer variánst teszteltem: G-SCBS és L-SCBS minimális entrópiával (G-SCBS 1, L-

SCBS 1), valamint maximális bizonyossággal (G-SCBS 2, L-SCBS 2). Ezek eredményeit 

összemértem a szakirodalomban javasolt Centroid [18], Border [37] és Hybrid [37] aktív 

tanulási lekérdezési stratégiákkal, valamint a véletlen kiválasztással (Random). 

Megvizsgáltam az első 100 aktív tanulási iterációt, és az egyes iterációk eredményei 

alapján az 𝐴𝐶𝐶 mutatót értékeltem ki, amelynek eredményei az 5. ábrán láthatók. 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. 
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5. ábra: MNIST adathalmazokon elért átlagos 𝑨𝑪𝑪 mutatók 

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. 

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

(30) 

A tanító adathalmaz osztályai megfeleltethetők úgynevezett vödröknek, amelyek a 

címkézett elemeket gyűjtik, 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) (31) 

A következő iteráció végén egy újabb elemet választunk, így 𝑁′ = 𝑁 + 1 lesz az 

elemek és ezzel a rendszer által megismert valós osztálycímkék száma. A lekérdezés 𝑘 

különböző esetre vezethet a választott elem valós osztálycímkéjétől függően. A 𝑗-edik 

esetre számított információs entrópia a következő:  
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𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)

) = − ∑
(�̿�𝑁′)

𝑗,𝑖

𝑁 + 1

𝑘

𝑖=1

∙ ln (
(�̿�𝑁′)

𝑗,𝑖

𝑁 + 1
) (32) 

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. 

𝐸 (𝐻(𝑣𝑁′|𝑥
𝑖
)) = ∑ 𝑝𝑖𝑗 ∙ 𝐻 (𝑣𝑁′

(𝑗)
)

𝑘

𝑗=1

(33) 

𝑢∗ = argmax
𝑢

(𝐸(𝐻(𝑣𝑁′|𝑢))) (34) 

A �̿� mátrix felépítéséhez alkalmazható az egyszerű hozzárendelési eljárás. Jelölje a 

megtalált legjobb összerendelést �̿�𝑀1, ezzel �̿�-t jobbról szorozva orvosolható a 

megfeleltetési probléma �̿� és �̿� között; ekkor az OBEBS (egyszerű hozzárendeléssel - 

OBEBS SA) végső kiválasztási döntése a következő: 

𝑢∗ = argmax
𝑖

∑(�̿� ∙ �̿�𝑀1)
𝑖𝑗

∙ 𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)

)

𝑘

𝑗=1

(35) 

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. Ezért 

meghatároztam az első 𝑇 legvalószínűbb kapcsolódásokat. 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 adja. Többszörös 

hozzárendelési (multi-assigment) módszer alkalmazása esetén a �̿� mátrix és a súlyozott 

összerendelési mátrixok szorzata adja a �̿� mátrixot (lásd (36)), így az aktív tanulási 

folyamat kiválasztási döntése (37) alapján határozható meg. 
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�̿� = �̿� ∙ ∑
𝑤𝑀𝑡

∑ 𝑤𝑀𝑡
𝑇
𝑡=1

∙ �̿�𝑀𝑡

𝑇

𝑡=1

(36) 

𝑢∗ = argmax
𝑖

∑ (�̿� ∙ ∑
𝑤𝑀𝑡

∑ 𝑤𝑀𝑡
𝑇
𝑡=1

∙ �̿�𝑀𝑡

𝑇

𝑡=1

)

𝑖𝑗

∙ 𝐻 (𝑣𝑁′
(𝑗)

)

𝑘

𝑗=1

(37) 

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. 

Az OBEBS 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 korrekciója 

érdekében a megfelelő klasztert kettévágja, majd a megfelelő két külön klasztert 

összevonja. 

Definiáltam a hosszútávú kiegyenlítettségi hibát (Longtime Balancedness Error – 

𝐿𝐵𝐸), lásd (38)-(40). 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} (38) 

∑ 𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

= 𝑛 (39) 

𝐿𝐵𝐸 =
∑ 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑣𝑛)𝑁

𝑛=1 − 𝑁 + ⌊
𝑁
𝑘

⌋

𝑁
(40) 
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Az OBEBS variánsok (single – SA, multi – MA, adaptive – AA) eredményeit 

összemértem a szakirodalomban javasolt Centroid [18] és Hybrid [37] 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. 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 14. táblázat átlagos 𝐿𝐵𝐸 és 𝐴𝐶𝐶 mérőszámok értékeit tartalmazza 100 aktív 

tanulási iterációt követően, 30 darab 5.000 elemű MNIST részhalmazon és a GEN 

adathalmazcsoporton kiértékelve. MNIST adathalmaz esetén, ahogy 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. 𝐴𝐶𝐶 szempontjából pedig 

átlagosan 2,11-8,99% közötti javulást eredményezett az OBEBS AA. Továbbá, a GEN 

adathalmazt tekintve 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. 

14. táblázat: Átlagos 𝑳𝑩𝑬 és 𝑨𝑪𝑪 mutatók a MNIST és GEN teszthalmazokon 

 
Lekérdezési stratégia 

Random Centroid Likelihood Hybrid OBEBS SA OBEBS MA OBEBS AA 

MNIST 
𝐿𝐵𝐸 9,39 10,47 9,32 9,52 9,18 4,70 0,87 

𝐴𝐶𝐶 0,95 0,89 0,95 0,94 0,96 0,95 0,97 

GEN 
𝐿𝐵𝐸 7,04 8,83 7,94 8,54 6,48 4,62 3,08 

𝐴𝐶𝐶 0,929 0,931 0,936 0,918 0,936 0,916 0,939 

5. Az új eredmények alkalmazhatósága 

Képfeldolgozó, képelemző rendszerek a gyakorlatban is hasznosíthatják javasolt 

algoritmusaimat. Az első téziscsoportban 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. A második téziscsoportomban javasolt FC-WG 

és NPP-WG súlyozott gráfok a feltételrendszer szerinti súlyparaméter választás mellett 

struktúratartó tulajdonságot kölcsönöznek a spektrális klaszterezésnek. Ez fontos 
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attribútum például ajánlórendszerek esetén, ha az egyháztartásban élő személyeket nem 

szeretnénk megosztani, érdeklődési csoportok kialakítása esetén. A MMKK++ eljárás a 

klaszterszám becslésére használható, ez gyakorlatilag a mai gépi tanuló algoritmusok 

bármelyikébe beépíthető, hiszen a legtöbb adatelemző rendszer egyik részfeladata a 

klaszterezés. A harmadik téziscsoportomban bemutatott DPM és CC eljárások a 

gyakorlatban folyamatosan frissülő adatbázisban történő keresés esetén jelent nagy 

segítséget (például Google adatbázisa). A negyedik téziscsoportomban tárgyalt 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 adat független eljárás, ezért integrálható bármilyen aktív tanuló 

rendszerbe, nem csak kép adatbázisok esetén. Alkalmazása minden olyan gépi tanulást 

igénylő probléma esetén előnyös, mikor a címkézési költség magas, mint például a 

betegség diagnosztika orvosi leletek alapján. 

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 objektum-osztály detektálását is aktív módon végzi. 
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