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1. Bevezetés

A korszer¶ robotlátórendszerek két alapvet® feladata az automati-
kus környezetértelmezés és az objektumfelismerés. A környezet di-
gitalizálása különböz® szenzorokkal történhet, például optikai kame-
rákkal, mélység szenzorokkal, LiDAR szenzorral, különböz® h®kame-
rákkal stb. Egy objektumfelismerési feladat során a cél a színtéren
elhelyezked® összes objektum meghatározása függetlenül a skálától,
helyt®l, póztól, �gyelembe véve a részleges vagy teljes takarásokat,
illetve a megvilágítási feltételeket. Annak ellenére, hogy a robot lá-
tórendszerek �gyelemre méltó fejl®désen mentek keresztül az elmúlt
években, még mindig jelent®sen alulmúlják az emberi teljesít®ké-
pességet különösen, amikor a valós környezetb®l érkez® változatos
hátráltató tényez®k is közrejátszanak (folyamatosan változó id®já-
rás, megvilágítási viszonyok, forgalmi helyzetek stb.).

Az objektumfelismer® eljárások tudományos fejl®désén túl, a
szenzortechnológia is szigni�kánsan fejl®dött az elmúlt években, utat
engedve a minket körülvev® környezet korszer¶ háromdimenziós fel-
térképezésének. A kültéri lézeres mér®berendezések - mint példá-
ul a LiDAR lézerszkenner - különösen fontos eszközeivé váltak az
automatikus meg�gyelési feladatokhoz kapcsolódó adatgy¶jtésnek,
hiszen képesek közvetlen úton pontos háromdimenziós geometriai
információt biztosítani a helyszínr®l. A doktori munkám során négy
új eljáráscsoportot javasoltam különböz® LiDAR alapú objektum-
felismerési problémák megoldására. Az eljárásokat két különbö-
z® szenzor-modalitáson, légi illetve földi LiDAR eszközök mérésein
teszteltem. Az els® feladatban egy energiaminimalizáción alapuló
eljárást mutatok be légi pontfelh®k szegmentálására. A szegmentá-
lási feladat során a kifejlesztett algoritmus különböz® osztálycímké-
ket rendel a zsúfolt városi környezetr®l készített pontfelh® minden
egyes pontjához, megkülönböztetve a talaj, épület, járm¶ és növény-
zet régiókat, valamint az érdemi információt nem tartalmazó ritka
szegmenseket. Légi mélységképek feldolgozásánál a különböz® ré-
giók hatékony szeparálása kihívásokkal teli feladat, a 2,5 dimenziós
takarások, alacsony térbeli felbontás, illetve a zsúfolt utcai színte-
reken el®forduló változatos alakzatok miatt. Ezt �gyelembe véve,
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a kifejlesztett eljárás együttesen kezeli a lokális és globális pont-
felh®jellemz®ket, továbbá háromdimenziós szomszédossági kapcso-
latokat kialakítva biztosítja a címkekiosztás térbeli kompaktságát,
zajjal terhelt pontfelh®k esetén is. A második feladat kapcsán egy
új objektum alapú hierarchikus valószín¶ségi modellt fejlesztettem
ki, melynek célja a távérzékelt városi LiDAR pontfelh®kben lév®
járm¶vek észlelése és forgalmi szempontból összetartozó járm¶cso-
portok, úgynevezett forgalmi szegmensek kinyerése. Els® lépésként
(az els® feladatban kidolgozott eljárás eredményeit felhasználva) a
háromdimenziós pontfelh®t szegmentáljuk. Az osztályozott pont-
felh®t egy kétdimenziós pixelrácsra vetítjük, majd a felülnézetb®l
látszódó járm¶veket téglalapokkal közelítjük. Célunk egyszerre a
járm¶vek elhelyezkedését és dimenzióit leíró téglalapok populáció-
jának megtalálása, valamint az objektumok csoportosítása forgalmi
szegmensekbe. A probléma megoldására egy hierarchikus kétszin-
t¶ jelölt pontfolyamat modellt (two-level Marked Point Process -
L2-MPP) dolgoztam ki. Az optimális járm¶- és forgalmiszegmens-
kon�guráció iteratív sztochasztikus algoritmussal határoztam meg.
A harmadik feladatban egy gyors objektumkinyer® eljárást javasol-
tam mobil lézerszkenneléssel nyert háromdimenziós pontfelh®soro-
zatok valós idej¶ elemzéséhez. Bementként egy járm¶re szerelhet®
Velodyne típusú LiDAR lézerszkenner által szolgáltatott pontfelh®-
folyamon dolgoztam. Az elkészített keresztrendszer fogadja a be-
rendezésb®l érkez® nyers pontfelh®-szekvenciát, majd egy hatékony
hierarchikus rács struktúrát épít és a hozzá tartozó területelárasz-
tó eljárást használva, háromdimenziós pontok diszjunkt halmazait
állítja el®, amelyek különböz® városi objektumokhoz tartoznak. Az
általam kifejlesztett eljárás segítségével, két nagyságrenddel gyor-
sabb objektumfelismerés valósítható meg a hagyományos szakiro-
dalmi módszerekhez képest. A negyedik feladatban egy új megoldást
mutatok be különböz® városi objektumok osztályozására kültéri Li-
DAR pontfelh®sorozatokon. A bemenetként használt adathalmazt
ismét egy Velodyne HDL-64E S2 típusú lézerszkennerrel készítet-
tük különböz® városi forgalmi szituációkban. A keretrendszer cél-
ja, hogy különböz® el®re de�niált osztályokba legyen képes sorolni
az objektumokat. Munkám során az alábbi négy objektumosztályt
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használtam: járókel®, járm¶, homlokzatok és egyéb utcai objektu-
mok, azonban a kifejlesztett módszer lényege, hogy az objektum-
osztályok rugalmasan b®víthet®k, megfelel® címkézett adathalmaz
generálását feltételezve. Els® lépésként itt is különböz® régiókra
szegmentáljuk a szenzorból érkez® pontfelh®ket, azonban most a kö-
vetkez® osztálycímkéket használtuk: talaj, alacsony objektumok és
magas objektumok, � majd a 3. feladatban már ismertetett eljárás-
sal � a kinyert háromdimenziós el®térmaszkokon objektumdetekciót
hajtunk végre. A szeparált 3-D objektumokból mélységképeket ké-
szítünk, majd el®zetesen az objektum küls® megjelenését �gyelembe
vev® osztályozást hajtunk végre rajtuk egy konvolúciós neurális há-
lózat (Convolutional Neural Network � CNN) segítségével. Végül, a
városi környezet topológiáját �gyelembe véve, kontextuális jellem-
z®ket vezettünk be, hogy javítsuk a kezdeti objektumosztályozás
pontosságát.

2. Módszerek, eszközök

A kidolgozott módszerek elméleti hátterét f®ként a matematikai sta-
tisztika, valószín¶ségszámítás, optimalizáció, gépi tanulási és számí-
tógépes látással kapcsolatos eredmények alkotják. Az els® feladat-
ban megfogalmazott modell matematikai értelemben Markov vélet-
len mez®k megvalósításának tekinthet®. A feldolgozás kimenete egy
szegmentált légi pontfelh®, mely globális energiaoptimalizáció ered-
ménye:

ξ̂ = arg min
ξ∈Ξ

∑
p∈O
− logP

(
o(p)|ξ(p)

)
+
∑
C∈C

VC(ξ)

 , (1)

ahol o(p) meg�gyelt pontfelh®jellemz®ket jelöl, ξ(p) egy lehet-
séges szegmentálást, C az úgynevezett klikkek halmaza, ahol klikk
alatt páronként kölcsönhatásban álló háromdimenziós pontok hal-
mazát értük, P valószín¶ség érték, VC pedig a klikkeken értelmezett
potenciálfüggvény.
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A második feladatban bemutatott valószín¶ségi modell egy két-
szint¶ jelölt pontfolyamat (Two-level Marked Point Process - L2MPP)
implementációja. A feldolgozás kimenete téglalapcsoportok kon-
�gurációja. Az egyes téglalapcsoportok önálló járm¶veket tartal-
maznak, összefügg® forgalmi szegmenseket alkotnak. Az optimális
járm¶- és forgalmiszegmens-kon�guráció iteratív sztochasztikus al-
goritmus választja ki a jelölt pontok lehetséges kon�gurációiból: x =
{(x1,m1), (x2,m2), · · · , (xn,mn)}. A jelölt pontfolyamat modell ki-
menetét a h(x) modell s¶r¶séget maximalizáló téglalap-kon�guráció
szolgátatja:

argmaxh(x) = argmax
x

f∗(x)gY (x), (2)

ahol a h(x) model s¶r¶ség az f∗(x) a priori s¶r¶ségfüggvény és
gY (x) adatfügg®-s¶r¶ségfüggvény szorzataként áll el®.

A harmadik feladatban felmerül® magas dimenziós jellemz®tér
osztályozása szupport vektor gépekkel (Support Vector Machines -
SVM) történt. A tanító eljárás alapja a tanító adatbázis: {xi, yi} i =
1, . . . , l, amelyet bemeneti jellemz®vektorok xi ∈ Rn, illetve az osztá-
lyozó elvárt eljárás kimenete yi ∈ {−1, 1} alkotják. Az eljárás célja
egy elválasztó hipersík xw+ b = 0 meghatározása a jellemz®térben,
a következ® tulajdonságokat vizsgálva:

� w: a hipersík normálvektora

� |b|
‖w‖

: a hipersíkt®l értelmezett távolság

Az eljárás által használt jellemz®tér kültéri LiDAR adatokból ki-
nyert háromdimenziós alakleírókból épül fel. Az osztályozó módszer
kimenetét járm¶felismerésre alkalmaztuk.

A negyedik feladat kapcsán (mély) konvolúciós neurális hálóza-
tokat alkalmaztunk objektumosztályozásra. A mély neurális hálózat
megvalósítása során célunk egy olyan Θ = f∗∗(x; θ∗) hipotézis függ-
vény létrehozása, amely segítségével x bemenet és Θ kimenet közötti
tetsz®leges leképezés valósítható meg. A tanuló eljárás iteratív szto-
chasztikus optimalizációval keresi egy sokdimenziós és nemlineáris
függvény paramétereit, amely minimalizálja az elvárt kimenet és a
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becsült kimenet eltéréseit. Munkám során az optimalizáció segít-
ségével el®állított θ∗ függvényparamétereket háromdimenziós utcai
objektumok megkülönböztetésére használtam kültéri LiDAR pont-
felh®kben.

A módszerek hatékonyságának mérésére valós környezetr®l készí-
tett földi és légi LiDAR pontfelh®ket használtunk. A földi mérések
az MTA SZTAKI Velodyne HDL-64E S2 típusú lézerszkennerével
készültek, a légi méréseket pedig az Airbus Defence and Space szol-
gáltatta. A pontfelh®-feldolgozó algoritmusok C/C++ nyelv¶ imp-
lementációit az OpenCV, Point Cloud Library (PCL) és Qt könyv-
tárcsomagok használata könnyítette meg. A tézis és a kapcsolódó
publikációk LATEX szövegszerkeszt®vel készültek.
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1. ábra. Légi LiDAR pontfelh®k szegmentálása tet® (világoszöld),
járm¶ (lila), talaj (sötétzöld), ritka régiók (narancssárga) [1.1 tézis]

3. Új tudományos eredmények

1. tézis: Új objektum alapú hierarchikus valószín¶ségi mo-
dellt fejlesztettem ki távérzékelt városi LiDAR pontfelh®k-
ben található járm¶vek észlelésére és az összetartozó jár-
m¶csoportok kinyerésére. A módszert valós LiDAR felvé-
teleken teszteltem és kísérletileg igazoltam, hogy hatéko-
nyabb a szakirodalmi járm¶felismer® módszerekhez képest.

A szerz® kapcsolódó publikációi: [2],[6],[9],[10],[16].

Napjainkban az automatikus közlekedéselemzési feladatok köz-
ponti szerepet töltenek be forgalomirányítási, biztonságtechnikai,
civil és katonai városfelügyeleti rendszerekben. Céljaik a baleset-
megel®zést®l kezdve, a környezetvédelmi szempontok érvényesítésén
keresztül, a közlekedési lámpák optimális összehangolásáig terjed-
hetnek.

A járm¶forgalom hatékony automatikus elemzése azonban komp-
lex, hierarchikus modellezési megközelítést kíván. Rendszerünknek
az érzékelés szintjén képesnek kell lennie detektálni és elkülöníte-
ni az egyes járm¶veket, míg magasabb szinten azonosítania kell a
különböz® forgalmi helyzeteket, közlekedési statisztikákat kell gy¶j-

7



tenie és megjelenítenie, szükség esetén riasztást küldve az operátor-
nak vagy a beavatkozó moduloknak. Ennek a folyamatnak az egyik
alapvet® lépése az összetartozó járm¶csoportok, úgynevezett forgal-
mi szegmensek megtalálása, ami az itt bemutatásra kerül® munkánk
központi eleme. A bevezetett modell új elemeit az altézisekben rész-
letezem.

1.1. Új energiaminimalizáción alapuló eljárást javasoltam légi
LiDAR pontfelh®k szegmentálására, megkülönböztetve a talaj,
épület, járm¶ és növényzet régiókat, valamint az érdemi infor-
mációt nem tartalmazó ritka szegmenseket. Az eljárás lokális és
globális pontfelh®jellemz®ket alkalmazva, illetve háromdimen-
ziós szomszédossági kapcsolatokat kialakítva biztosítja a címke-
kiosztás térbeli kompaktságát,és robosztusságát zajjal terhelt
pontfelh®k feldolgozása során is.

A távérzékelt háromdimenziós adatokon történ® automatikus
terület- és objektumszegmentálási feladatok kiemelt jelent®sséggel
bírnak napjaink számítógéppel segített meg�gyel® rendszereiben.
A szakirodalomban fellelhet® módszerek többsége leegyszer¶sített,
nagy régió alapú szegmentálási modellel dolgozik, �gyelmen kívül
hagyva a színtéren elhelyezked® kisebb kiterjedés¶ objektumokat.
Tapasztalataink alapján ezen eljárások hatékonysága drasztikusan
csökkenhet járm¶vek, utcai objektumok és egyéb kisebb kiterjedés¶
alakzatok szegmentálása során.

Új valószín¶ségi eljárást vezettem be, amely szemantikus osz-
tálycímkéket rendel a zsúfolt városi környezetr®l készített pontfelh®
minden egyes pontjához, megkülönböztetve a növényzet, talaj, jár-
m¶ és ritka régiókat. Számos valódi környezetben végzett kísérlettel
igazoltam, hogy a javasolt Markov véletlen mez®s modell által szeg-
mentált régiók lényegesen pontosabbak, mint a tisztán pontalapú
módszer felhasználása esetén.

1.2. Új objektum alapú hierarchikus valószín¶ségi modellt dol-
goztam ki távérzékelt városi LiDAR pontfelh®kben lév® járm¶-
vek észlelése és forgalmi szempontból összetartozó járm¶cso-
portok, úgynevezett forgalmi szegmensek kinyerése.
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Az általunk javasolt módszer egy hibrid megoldásnak tekinthet®.
Az algoritmus az 1.1 altézis eredményeit felhaszálva el®ször osztá-
lyozza a távérzékelt pontfelh® egyes régióit háromdimenziós jellem-
z®k alapján. Ezután az osztálycímkéket és intenzitásértékeket a
talaj síkjára vetítjük, így az optimális objektumkon�gurációt már
egy 2D pixelrácson határozzuk meg.

Hogy biztosítsuk megközelítésünk robosztusságát, a járm¶forgal-
mat kétszint¶ jelölt pontfolyamat (Two-level Marked Point Process,
L2MPP) modell segítségével írjuk le, amely � egy kiforott Bayesi
módszercsalád tagjaként � többek között objektumpopulációk rob-
osztus jellemzésére használható digitális képeken. A MPP megkö-
zelítésben egyszerre tudunk �gyelembe venni különböz® adatfügg®
objektummodelleket, továbbá prior geometriai megkötések segítsé-
gével úgynevezett gyenge kényszereket (soft-constraint) állíthatunk
az objektumok közötti kapcsolatokra, azaz interakciókra is. Az op-
timális objektumkon�gurációt iteratív sztochasztikus eljárással kö-
zelítjük. MPP-energiaoptimalizálására hatékony megoldást kínál a
többszörös születés és halál dinamika (Multiple Birth and Death
Dynamics, MBD) módszer. Ezt az alapalgoritmust módosítottuk,
hogy a kétszint¶ MPP modellünk energiafüggvényét is kezelni tud-
juk.

2. tézis: Új megoldásokat javasoltam zsúfolt városi környe-
zetben elhelyezked® objektumok gyors kinyerésére és osz-
tályozására mobil LiDAR szenzorral rögzített pontfelh®so-
rozatokon. Manuálisan címkézett referencia adatokat fel-
használva igazoltam a kifejlesztett módszer el®nyeit szak-
irodalmi módszerekkel összehasonlítva.

A szerz® kapcsolódó publikációi: [1],[3],[4],[5],[12],[13],[11].
A disszertáció készít®jének társszerz®s publikációi, melyekben az

ismertetett modellnek, illetve el®zményeinek az alkalmazásai szere-
pelnek: [7],[14],[15].

A Velodyne LiDAR pontfelh®kben történ® objektumosztályozás
kihívásokkal teli feladat több okból is. Els®sorban a szkenner által
szolgáltatott mérési adat zajjal terhelt, és számtalan olyan régió ta-
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2. ábra. Járm¶vek és forgalmi szegmensek kinyerése légi LiDAR
pontfelh®kben [1.2 tézis].

lálható a mért helyszínen, ahol a pontfelh® hiányos. A takarásban
lév® objektumok kinyert alakzatai gyakran csak részlegesek, illetve
több darabra eshetnek szét a pontfelh®ben. Végül számolnunk kell
a Velodyne LiDAR lézerszkenner tipikus mérési karakterisztikájá-
nak kihívásaival, f®ként az er®sen csökken® pontfelh®s¶r¶séggel a
szenzortól távol es® régiókban, amely nagy mértékben megnehezíti
a felismerési feladatok helyes elvégzését.

Munkám során megoldást ajánlottam különböz® városi objektu-
mok osztályozására kültéri LiDAR pontfelh®sorozatokon. A beme-
netként használt háromdimenziós adathalmazt egy Velodyne HDL-
64E S2 típusú LiDAR lézerszkennerrel készítettük különböz® városi
forgalmi szituációkban. Az általunk készített keretrendszer fogadja
a szenzorból érkez® pontfelh®folyamot és célja, hogy lokalizálja és
felismerje az adathalmazban elhelyezked® összes járm¶vet és gyalo-
gost a mozgó szenzor hatósugarában.

A bemutatott eljárások különböz® megoldásokat ajánlanak vá-
rosi környezetben el®forduló objektumok címkézésre, lehet®vé téve
a címkekészlet tetsz®leges b®vítését, utat engedve újabb objektum
kategóriák bevezetésének.

2.1. Gyors objektumkinyer® eljárást javasoltam mobil lézerszken-
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3. ábra. Városi objektumok kinyerése mobil lézerszkenner által ké-
szített pontfelh®-szekvenciákból. Balra: Bemeneti pontfelh®soro-
zat. Középen: A pontfelh®-szegmentáció kimenete. Jobbra: Az
objektumkinyer® lépés kimenete; Az egyes objektumok különböz®
színnel jelöltek [2.1 tézis].

neléssel nyert háromdimenziós pontfelh®sorozatok valós idej¶
elemzéséhez. A megoldás egy hatékony hierarchikus rácsstruk-
túrát és a hozzá tartozó területelárasztó eljárást használva, há-
romdimenziós pontok diszjunkt halmazait állítja el®, amelyek
különböz® városi objektumokhoz tartoznak.

Napjainkban az automatikus objektumfelismerési feladatok köz-
ponti szerepet töltenek be a robotlátás és érzékelés kutatásában. A
vizuális felismerési módszereknek számtalan alkalmazási területe is-
mert, az önjáró autók látórendszerét®l elkezdve, a vezetés segít®
eszközökön át, egészen az automatikus ütközéselhárító rendszere-
kig. A kültéri lézeres mér®berendezések - mint például a LiDAR
lézerszkenner - különösen fontos eszközeivé váltak az automatikus
meg�gyelési feladatokhoz kapcsolodó adatgy¶jtésnek.

Munkánk során egy kétdimenziós hierarchikus rács alapú mód-
szert dolgoztunk ki annak érdekében, hogy hatékony el®tér-szeg-
mentációt, majd objektumlokalizációt tudjunk végrehajtani zsúfolt
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4. ábra. Városi objektumok osztályozása mobil LiDAR pontfelh®-
szekvenciákban mélytanuló eljárás használatával [2.2 tézis].

városi környezetr®l készített pontfelh®sorozatokban, ahol sokszor
a jelenlév® objektumok szorosan egymás mellett helyezkednek el.
Kvantitatívan igazoltuk, hogy a kifejlesztett módszer jelent®s se-
bességnövekedést és pontosabb felismerést biztosít a szakirodalmi
módszerekkel szemben.

2.2. Modell alapú megoldást ajánlottam járm¶vek felismerésé-
hez városi mobil LiDAR lézerszkenneléssel nyert pontfelh®so-
rozatokban. A kifejlesztett járm¶modell különböz® alakleírók
halmazaként áll el®. A járm¶felismerést az el®z®leg kinyert
nagydimenziós jellemz®vektor bináris osztályozásával valósítom
meg, SVM (Support Vector Machine) alapú tanító eljárást al-
kalmazva.

Ebben a munkában egy valós id®ben m¶köd® modell alapú rend-
szert mutatunk be járm¶vek felismeréséhez. A rendszer egy földi Li-
DAR lézerszkenner által mért pontfelh®sorozatot fogad bementként,
ami különböz® városi szcenáriókon került rögzítésre. A modell meg-
alkotása érdekében, három újszer¶ jellemz®kinyerési technikát fej-
lesztettünk ki. A három leíró kombinációja alkotja a járm¶modellt,
amely segítségével végrehajtjuk a felismerést. Egy újszer¶ konvex
burok alapú 2D-s téglalap illesztési technikát dolgoztunk ki, amit
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a járm¶ kandidánsokra illesztünk annak érdekében, hogy pontosan
és gyorsan tudjuk becsülni az adott járm¶vek pozícióját, orientá-
cióját és térbeli kiterjedését. A második leíró kihasználja, hogy a
járm¶vek felületén tipikus görbületek �gyelhet®k meg. Ezen görbü-
letek felismerésére gömb leíró alapú jellemz®t javasoltunk. Végül a
járm¶modell felépítése során felhasználtuk azt a tényt, hogy oldalné-
zetb®l a járm¶veknek jól azonosítható és egyedi pro�lja van, melyet
kontúr-elemz® technikákkal hatékonyan jellemezhetünk. A módszer
el®nyeit kvantitatívan és kvalitatívan igazoltuk a referencia módsze-
rekkel szemben egy 2690 járm¶vet tartalmazó adathalmazon.

2.3. Új konvolúciós neurális hálózat alapú modellt javasoltam
háromdimenziós utcai objektumok osztályozásához s¶r¶ forgal-
mú városi környezetben. A módszer célja, hogy kinyerje és
lokalizálja a mozgó szenzor környezetében elhelyezked® összes
járm¶vet és gyalogost. A direkt jellemz®tanuláson kívül, kon-
textuális jellemz®k használatával biztosítunk a topológiai kap-
csolatot a környezet határoló élei, és színtéren elhelyzeked® ob-
jektum várományosok között.

A kifejlesztett módszer célja egy olyan mesterséges neurális mo-
dell létrehozása, amely egységes reprezentációt biztosít több kate-
góriás objektumosztályozáshoz, elkerülve az alakspeci�kus heurisz-
tikus jellemz®k használatát. Els® lépésként az eljárás fogadja a 2.1
altézisben már ismeretett objektumkinyer® módszer kimeneteit. A
szeparált 3-D objektumokból mélységképet készítünk, majd el®zete-
sen - az objektum küls® megjelenését �gyelembe vev® - osztályozást
hajtunk végre rajtuk egy konvolúciós neurális hálózat (Convolutio-
nal Neural Network - CNN) segítségével. Végül, a városi környezet
topológiáját �gyelembe véve, kontextuális jellemz®ket vezetünk be,
hogy �nomítsuk a kezdeti objektumosztályozást. A kifejlesztett el-
járást egy valós városi környezetr®l készített, 1485 városi objektu-
mot tartalmazó adathalmazon teszteltük, amely különböz® forgalmi
szituációkat foglalt magában.
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4. Az eredmények alkalmazási területei

A dolgozatban bemutatott algoritmusok magasabb szint¶ pontfelh®-
elemz® eljárások komponenseiként alkalmazhatóak, f®ként automa-
tikus légi meg�gyelési feladatokban, illetve önjáró járm¶vek látó-
rendszereiben. A módszerek közvetlenül kapcsolódnak az elmúlt
években lezárult, illetve jelenleg is folyó kutatási projektekhez az
MTA-SZTAKI részvételével. A következ®kben összegzem a legfon-
tosabbakat.
Az els® tézishez kapcsolódó kutatási eredményeket az Európai �r-
ügynökség (European Space Agency (ESA)) és az OTKA #101598
által �nanszírozott Dinamikus utcai környezet értelmezése és re-
konstrukciója, illetve Távérzékelt adatok átfogó elemzése projektek
támogatták. A projektek célja olyan általánosított keretrendsze-
rek és eljárások létrehozása amelyek képesek hiearchikus struktúrák
és különféle szinteken megjelen® változások felismerésére távérzé-
kelt kétdimenziós képeken, illetve háromdimenziós (LiDAR, ISAR)
adatokon. Az elkészített eljárások f® jellemz®je az adat és feladat-
függ® elemek szétválasztása volt az általánosított hierarchikus mo-
dell struktúrától, ami különböz® szintekb®l épült fel úgy mint: pix-
el, régió, objektum illetve objektumcsoport. A második tézisben
bemutatott eredményeket az MTA-SZTAKI által �nanszírozott in-
tegrated4D (i4D) bels® kutatási projekt, és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) K_120233 sorszámú pá-
lyázata támogatta. Az i4D projekt célkit¶zése olyan algoritmu-
sok és prototípusrendszer megalkotása, amely segítségével komp-
lex tér-id®beni színterek rekonstrukciója valosítható meg különböz®
szenzorok integrációjával. A munkában egy kültéri Velodyne HDL-
64E S2 lézerszkenner méréseit, és rekonstrukciós studióban elkészí-
tett mozgó emberek négydimenziós modelljeit használtuk fel. Sa-
ját hozzájárulásom a projekthez a kültéri pontfelh®kben felmerül®
alakfelismerési problémákra adott megoldást. Részben ezen ered-
ményekre támaszkodva nemzetközi szabadalmat készítettünk (No.
WO/2014/188225), mely a rekonstrukciós rendszer egy átfogó leírá-
sát szolgáltatja.
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