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1. fejezet

Bevezetés

F
izikai világunk megfigyelése nagy mértékeben támaszkodik különböző
műszerekre és eszközökre. Érzékszerveink gyakran kiegészülnek mű-

szaki alkotásokkal, melyek bonyolult rendszerekké fejlődtek. Külön-
böző típusú szondák, érzékelők és detektorok készülnek, melyeket egyre na-
gyobb számban alkalmazunk. Ezek együttesen működve, a mérések amúgy
is hatalmas számbeli és méretbeli kihívásain felül, további nehézségeket tá-
masztanak. Az adatgyűjtés során nagy mennyiségű összetett adat áramlik
valós időben, ezért a mérés, mintavételezés és a fontos értékek kiszűrése a zaj
és egyéb háttérfolyamatok közül egyre nehezebbé válik. A mintafelismerési
technikák egyre nagyobb szerepet játszanak a fizikai elemek és folyamatok
kutatásában, például fiziológiás jelenségek felismerésekor az orvosi kísérle-
tek során vagy nagy-energiájú fizikai kísérletekben a részecskék által hagyott
nyomok rögzítése és elemzésekor. A mért adatok minősége meghatározó a
folyamatok megértéséhez, de ugyan ilyen fontos magának az adatgyűjtésnek
a felügyelete is, hogy a mért adatok minősége megfelelő legyen ahhoz, hogy
helyes következtetések alapjául szolgálhassanak. Ilyen módon a mérés fel-
ügyelete és az adatok minőségének ellenőrzése tovább bonyolítja a mérő és
megfigyelő berendezéseket. A meghibásodott érzékelők, detektoroknak korai
felismerése és azonosítása alapvető fontosságú, különösen orvosi területen,
ahol a pontos különbségtétel - szó szerint - életfontosságú lehet. Ezért van
jelentősége az osztályozási technikák alkalmazásának a rendszerdiagnoszti-
kában.

Az eseményfelismerés leghatékonyabb módja az emberi megfigyelés, ami-
kor felhasználóbarát eszközök és egyszerűen alkalmazható módszerek szük-
ségesek az információ könnyen átlátható koherens megjelenítéséhez. Ez a
módszer azonban a váratlan minták és rendellenességeknek felismerésében
csak akkor eredményes, ha az egész folyamatot átfogóan bemutató felügye-
leti rendszer az operátor rendelkezésére áll. Az emberi agy kognitív haté-
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2 1. FEJEZET. BEVEZETÉS

konyságát továbbra is lehetetlen utolérni az előre programozott gépekkel -
még a mai számítógépekkel megvalósítható mesterséges intelligencia eszkö-
zökkel sem. Az emberi erőforrások azonban csak korlátozottan állnak ren-
delkezésre, így a gépesítés továbbra is fontos. A gép “betanítása” felügyelt
tanítási módszerekkel arra, hogy felismerje a várt helyes és a váratlan rend-
ellenes események közötti különbséget ígéretes módja a hatalmas adat minták
feldolgozásának. Az automatikus minta osztályozás közvetlenül az érzékelők
által szolgáltatott adatokból indul ki. Az adatok feldolgozása során az adott
objektumokat elkülönítjük, majd a folyamatokat jellegzetességeik alapján el-
választjuk a háttérfolyamatoktól. Az izolált, absztrakt objektumokból, azaz
szegmentált adatból karakterisztikus szignatúrákat generálunk az objektu-
mokat leginkább jellemző tulajdonságok alapján. Miután jellegzetességek ki-
emelése megtörtént, a megfigyeléseket össze lehet vetni az osztályozási el-
járások segítségével úgy, hogy az objektumokat normális vagy rendellenes
kategóriákba lehessen sorolni. A felügyelt tanítási folyamat során fel lehet
címkézni a különböző eseménytípusokat, melyek mintául szolgálnak az auto-
matikus osztályozási eljárás számára. Az osztályozó kimenetét végül fel lehet
használni az utófeldolgozás során, amikor döntést lehet hozni vagy automati-
kus eljárást lehet indítani az adott minta valamely osztálybeli tagsága alap-
ján. Noha több ismert [1] gépi tanuláson alapuló adatbányászati algoritmus is
alkalmazható szakértői rendszerekben, ám továbbra is kihívást jelent a meg-
felelő jellemzővektorok meghatározása, valamint egy jól teljesítő algoritmus
kiválasztása.

Mind orvosi és mind fizikai jelenségek megfigyelése során egyre növekvő
igény van a több és több adat feldolgozása és megjelenítésére, hogy rele-
váns következtetésekre lehessen jutni. Ezért ezen értekezés legfőbb célja, hogy
hozzájáruljon a nagy tömegű adat kezeléséhez. A bemutatott módszerek két
különböző területen kerültek kidolgozásra, ám az adatgyűjtés és feldolgozás
hasonló eljárások alapján történtek.



2. fejezet

A kutatás célkitűzése

A
rendszerfelügyelet – legyen szó élő szervezet vagy műszerek para-
métereiről vagy tulajdonságairól – azért szükséges, hogy érzékelni és

követni lehessen azon változásokat, melyek a romló állapotra utalnak.
Ez a feladat egyre nagyobb kihívást jelent olyan nagy és szerteágazó rend-
szerek esetében, mint például amilyenek nagy-energiájú fizikai kísérletekben
használatosak.

2.1. Kutatási kihívások

Jelenleg kevés általános-célú eljárás létezik, mely alkalmas folyamatok diag-
nosztizálására. Messze a legértékesebb kiértékelési módszer a vizuális meg-
figyelés, melyet gyakorlott szakember vagy ügyeletes operátor végez. Ezért
szükséges, hogy egy felügyeleti rendszer felhasználóbarát felülettel rendelkez-
zen, aminek a segítségével könnyen lehet adatot böngészni. Szerencsére, egyes
esetekben lehetséges a felügyelet részbeni automatizálása is: gépi mintafelis-
merési eljárások segítségével lehet a felhasználót támogatni. A mintafelisme-
rési eljárás során nyert ujjlenyomatszerű állapotazonosítókat egyéb célokra is
lehet alkalmazni, például kísérleti mérések archívumból való visszakeresése
során.

1. Az első rész egy Hisztogram megjelenítőt tárgyal, és az új felügyeleti
módszerek alkalmazásait mutatja be. A bemutatott eljárások az emberi
vizuális felügyeletet támogatják, különös hangsúlyt fektetve a sokolda-
lúságra és a skálázhatóságra, miközben a bevezetett módszer az egysze-
rűségre és a használhatóságra törekszik. Az elért eredmények alkalma-
zását egy nagy energiájú fizikai kísérletnél végzett mérések felügyelete
illusztrálja az LHCb detektorai esetében.
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4 2. FEJEZET. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE

2. Ezt követően egy általánosított hisztogram alapú automatikus esemény-
felismerési módszer kerül bemutatásra, amely felügyelt tanítású minta-
felismerésen alapszik. A hisztogram alapú módszer kibővített változata
az un. fürt indítékú általánosítás, melyet egy detektor vákumveszté-
séből adódó öregedésének a számításba vételére alkalmazott példa il-
lusztrál.

3. Végül az agyi véráramlási állapotok automatikus felismerésének vizs-
gálatára kidolgozott eljárás zárja a disszertációt, mely segítségével di-
agnosztizálni lehet bizonyos szerek hatására módosult állapotokat. Egy
agykérgi véráramlást vizsgáló kísérlet-sorozat során alkalmazott két ha-
tóanyag hatásának felismerését tárgyalja az első rész, mint alkalmazási
területet.

A fenti módszerek kombinálása, azaz az automatikus mintafelismerés és
a hatékonnyá tett emberi vizuális megfigyelés és felügyelet jelentősen hozzá-
járul a nagy rendszerek figyelemmel követésének a megkönnyebbítéséhez.

Az első két témakörrel kapcsolatos munkák a Cern genfi laboratóriumá-
ban készültek, míg utolsó a Budapesti Műszaki Egyetemen.



3. fejezet

Hisztogram megjelenítő

A
Hisztogram megjelenítő az egyik legfőbb eszköze az adatminőség biz-
tosításának a nagy-energiájú fizikai kísérletek során végzet adatgyűj-

tés során. Egy új általános-célú felügyeleti módszer szükséges, mely az
adat előállításának különböző fázisait egységesen kezeli, és mégis egyszerűen
használható. A monitorozandó folyamatok és objektumok igen szerteágazóak:
az ionok drift idejének követésétől az adatbuffer állapotok felügyeletén ke-
resztül a megfigyelt részecskék mért és szimulált tömegének az ellenőrzésére
mind-mind szükség van.

Az alábbiakban ismertetett Hisztogram megjelenítő az LHCb detektor
fejlesztése és üzembehelyezése során került kidolgozásra. Az általános célú
felügyeletet támogató módszeren alapul az a rendszer, amely teljes mérték-
ben része az LHCb kísérlet alkalmazási infrastruktúrájának. A szolgálatban
álló, adatgyűjtésért felelős operátorok, valamint részdetektorok szakembere-
inek folyamatosan a rendelkezésére áll. A felhasználók több százezer hisztog-
ramból kapnak áttekinthető és koherens képet a detektorok működéséről. Kü-
lönös hangsúllyal kerül megjelenítésre a mérés során nyert adatok minősége.
A rendszer a kísérlet teljes tartama alatt gyűjtött adatminőség ellenőrzésére
szolgál.

A hisztogram grafikák fontos szerepet töltenek be a felügyeleti módszerek
között, mert nagy mennyiségű adatot lehet velük összegezni és megjeleníteni.
Frissíteni lehet őket aszerint, ahogyan a folyamatokat követi a felhasználó.

A kidolgozott Hisztogram megjelenítő felügyeleti oldalak formájában áb-
rázolja a hisztogram képeket, képes referenciával való összevetésre, és támo-
gatja az interaktív képalkotást, hogy segítse a további adatelemzést. A rész-
detektorok különböző szakemberei interaktívan létrehozhatnak felügyelendő
lapokat, melyeket egy adatbázis tárol.
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6 3. FEJEZET. HISZTOGRAM MEGJELENÍTŐ

3.1. Nagyméretű rendszer felügyelete

Az LHCb az egyik nagy Cern-beli kísérlet, amely az LHC-re épül. El-
sődleges célkitűzése a B-fizika (bottom kvarkot tartalmazó hadronok) és a
CP -sértés (töltés és paritási szimmetria) területén végzett pontos mérések ké-
szítése, hogy tüzetes próbának vesse alá a részecskefizikai Standard Modell-t.

A teljes LHCb detektor több részdetektorból áll, melyek a végzett mérési
feladatnak megfelelően két nagyobb csoportra bonthatók:

• Pályakövető detektor, vagy tracker: töltéssel rendelkező mozgó részecs-
kék helyzetének meghatározására és pályájának rekonstrukciójára. Ide
tartozik a Vertex Lokáktor (Velo), Turicensis Tracker (TT), Belső
Tracker (IT), és a Külső Tracker (OT).

• Részecskeazonosító detektorok: Cserenkov-gyűrű képalkotó detektor (Rich),
Elektromágneses Kaloriméter (Ecal), Hadronikus Kaloriméter (Hcal)
valamint a Müon követő kamrák (Müon).

A mérés során nyert adat minősége a detektorok teljesítményének függ-
vénye. Olyan rendellenességek, mint pl. hiányzó értékek vagy nem megfelelő
eloszlások meghibásodásra utalhatnak.

A kísérletben használt valós-idejű adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszer
több száz speciális elektronikus készülékből áll, melyek (helyi) beágyazott
számítógépet tartalmaznak, de egy nagy számítógép-farmmal is összekötte-
tésben van (O(16.000) CPU). A hibák minél korábbi felismerése érdekében
mindegyik részegység, - ideértve az áramköröket és a számítógépen futó fo-
lyamatokat is - statisztikai adatokat nyújt, melyek alkalmasak a nyers fizi-
kai adatok minőségének a nyomon követésére. A statisztikai adatok a fizikai
adatokétól elkülönített vonalat használnak, és főleg számlálókból illetve hisz-
togramokból állnak, melyeket összevonni, tárolni és automatikusan elemezni
kell. Referenciával való összevetést követően áttekinthető formában jelennek
meg a kezelő személyzet számára. Az LHC által előállított adatmennyiség
olyan nagy, hogy az események túlnyomó részét az eseményszűrő (trigger)
eldobja. Ez különösen igaz az LHCb-re, mely nagyon ritka események meg-
figyelésére helyezi a hangsúlyt. Fontos, hogy csak az érdekes és jó minőségű
adat kerüljön mentésre további fizikai elemzés céljára.

Hogy valós időben lehessen látni és követni a detektor érzékelőinek szé-
les skáláját, egy egységes felügyeleti módszertan szükséges. A megközelítés
rugalmas kell, hogy legyen de a könnyű használhatóság miatt meg kell tar-
tani az egyszerűséget is. Mint minden valódi rendszer esetén, a kidolgozott
általános eljárásnak egy sor ellentmondásos feltételnek kell eleget tenni:
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1. Skálázhatóság és rugalmasság az egyszerű használhatóság mellett: min-
den részdetektor több adatforrást jelent, különösen az eltérő futtatási
környezet és beállítások esetén.

2. A megjelenített hisztogramok egységes megjelenítése a különböző fel-
használók számára (pl. két műszak közötti váltás, speciális szakembe-
reknek elküldött hibajelentés, s.t.b.), miközben biztosítani kell az ada-
tok elemzését: függvényillesztés, egymásra-helyezés, skálázás, változ-
tatható osztályszélesség, gyakoriságok összevonása és összeadása, szár-
maztatott értékek meghatározása, mint pl. hatékonyság alapszámlálók
szerint. Ezek mind-mind hasznosak az adatok jobb megértéséhez.

3. Online valamint offline üzemmód: valós-idejű felügyelet során elkerül-
hetetlen az online adatfrissítés, ám az archivált értékek követése vagy
szimulált értékek kezelésére is szükség van offline üzemmódban.

4. Széleskörű felhasználói tábor: fejlesztők, részdetektor szakemberek és
mérési műszakot végző operátorok különböző igényeket támasztanak.
A mérést végző operátorok általában nem szakemberek, így minél egy-
szerűbben átlátható eredményt produkáló rendszert igényelnek. Ezzel
szemben a szakemberek számára több, bonyolult szolgáltatás és a rész-
letetek ismerete is szükséges. Végül, a szakembereknek módot kell biz-
tosítani arra, hogy egyszerűsített monitorozandó lapokat hozhassanak
létre az operátorok számára, hogy azok a rendszer lényeges tulajdonsá-
gait követni tudják.

3.2. Kidolgozott Hisztogram megjelenítő

A 3.1-es ábra áttekintést nyújt a Hisztogram megjelenítő legfőbb kompo-
nenseiről. A bal oldalon a végfelhasználók találhatóak, míg a jobb oldalon
azok az adatforrások láthatók, amelyeket a Hisztogram megjelenítővel lehet
kezelni.

Az adatgyűjtési rendszerek esetében a leggyakoribb tervezési minta a
termelő-fogyasztó modell, melyet a Hisztogram megjelenítő is követ. A Hisz-
togram megjelenítő a kliens-szerver architektúra alapján működik, és az alábbi
tulajdonságokkal bír:

• Különböző adattípusok kezelése: a rendszer különböző részei és rétegei
más-más jellegű adatot szolgáltatnak. A hisztogram típusa és kezelési
módja alrendszerenként eltér, azonban minden hisztogram azonosítóval
van ellátva. Ezen azonosító segítségével egy adatbázisból előkereshető
az adott hisztogramon végrehajtandó műveletek sora.
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3.1. ábra. Az Lhcb Hisztogram megjelenítő áttekintése.

• Particionálás támogatása: egy adott azonosítóval rendelkező hisztog-
ram adatforrása változik a detektor üzemeltetése során végzett beállí-
tások alapján. Az LHCb detektor particionálása következtében a kü-
lönböző részegységek dinamikusan együttműködhetnek vagy egymástól
függetlenül, az épp szükséges üzemeltetési beállítások szerint futhatnak.
A particionálás függ az alrendszerek csoportosításától és a kívánt tevé-
kenységtől, mint például fizikai mérés, teszt, szimuláció vagy kalibráció.

• Különböző működési módok: a monitorozandó hisztogramok osztályai-
nak tartalma eltérő lehet. A különböző tartalom adódhat automatiku-
san futó elemző programok kimeneteiből, mentett állományokból vagy
online elosztott szolgáltatások forrásaiból.

Az alapértelmezett működési mód online, mely esetben egyedi háló-
zati szolgáltatás-címek alapján határozza meg a Hisztogram megjele-
nítő az érvényes osztálykategóriák gyakoriságát. Az előzmények üzem-
módban egy adott eltelt időintervallum megadásával lehet a mentett
állományokból összesített osztálygyakoriságokat elemezni. A már men-
tett adathalmazban - megadva egy időbeli lépésközt -, lépegetni lehet
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az időben előre és hátra.

• Különböző felhasználók támogatása: a Hisztogram megjelenítőt a fel-
használói szerepnek megfelelően két fő üzemmódban lehet használni. A
szerkesztő mód szakemberek számára fontos, hogy könnyen tudjanak
adatot kezelni és átalakítani, míg a műszakon levő operátorok számára
a lehető legegyszerűbb online és offline Hisztogram megjelenítőként mű-
ködni.

• Hisztogram kezelés és feldolgozás: a komponens-alapú megközelítés-
ből adódóan a legtöbb hisztogram kezeléséhez használatos eljárást a
Root [2] csomag biztosítja, mely egy objektum orientált keretmű.

• Hibajelentés: a hisztogramok automatikus elemzése háttérfolyamatként
történik. Amennyiben egy hiba vagy figyelmeztetés keletkezik, az meg-
jelenik a Hisztogram megjelenítőben, mely az adott hisztogramot meg-
különböztető vonásokkal egészíti ki, pl. piros kerettel s.t.b. A Hisz-
togram megjelenítő tartalmaz egy opciót, mely segítségével egyszerűen
készíthető elektronikus naplóbejegyzés az incidensről, mely a webről
szerkeszthető.

• Megbízhatóság és robusztusság: a felügyelendő feladatok sok különböző
hardver platformon illetve operációs rendszeren találhatóak, továbbá
több komponenssel is rendelkeznek melyek időbeli viselkedése is vál-
tozó, például szemben az adatgyűjtés során mutatott működéssel, két
adatgyűjtési futás között. Hogy az irányítóteremben az operátor az
áttekintését el ne veszítse, a működésnek megbízhatónak és robusztus-
nak kell lenni. Egy tipikus eset, amelyet a rendszernek kezelnie kell,
hogy a szolgáltatások „eltűnnek”, illetve „megjelennek”, ahogyan két
adatgyűjtési ciklus között nincsen felügyelendő adatfolyam. Ebben az
esetben az elosztott információkezelő rendszer, DIM (Distributed In-
formation Management) [3] szolgáltatásaira támaszkodik a Hisztogram
megjelenítő.

• Skálázhatóság: a sok hisztogram nyilvántartása egy relációs adatbázis
segítségével történik, mely tartalmazza a hisztogramok jellemző tulaj-
donságait. A hisztogram feltöltésére használt adatok forrása különböző:
online esetben az adott szolgáltatásokra való feliratkozással történik,
takarékoskodván a rendelkezésre álló hálózati sávszélességgel.
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A 3.2-es ábrán látható a hisztogram megjelenítő, miközben az Lhcb ka-
loriméter részdetektoráról nyújt felügyeleti képet.

3.3. Eredmények

2. tézis: Olyan módszert dolgoztam ki, amely támogatja a nagy rend-
szerek felügyeletét, és képes interaktív módon megjeleníteni koherens és
értelmezhető módon a rendszer állapotát, mind online mind offline üzem-
módban.

A javasolt megközelítés főbb újszerű elemei az alábbiak:

2.1. altézis: A korábbi kvalitatív hisztogram absztrakció elvét kiterjesz-
tettem az adatminőség felügyeletének megjelenítésének kontextusában a
monitorozás specifikus esetére. Az általam kidolgozott rendszer tekintetbe
veszi a megbízhatóságot, robusztusságot, a nagy rendszer particionálását
és egyben több felhasználókkal kapcsolatos kritériumnak is eleget tesz.

2.2. altézis: Alkalmaztam a Hisztogram megjelenítőt egy LHC kísér-
letben; az implementáció képes egy teljes detektort kezelni, beleértve a
kapcsolódó online számítógép-farmot is. Bizonyítottan képes O(100.000)
nagyságrendű hisztogramot online kezelni 10 másodpercen belül, míg a fel-
ügyelendő oldalak túlnyomó többsége 1 másodpercen belül megjeleníthető
illetve interaktívan kezelhető.

3.4. Alkalmazások, további feladatok

A tézis alapjául szolgáló kísérleti munka bizonyítja, hogy lehetséges egy nagy-
ban skálázható módszert kidolgozni a vizuális monitorozáshoz, amelyet siker-
rel lehet alkalmazni az adatminőség biztosítására [h, i, j]. Az eljárás kellő-
képpen általános és rugalmas, hogy alkalmas legyen több, nagyon különböző
monitorozási igény kielégítésére. Jelenleg nincsen másik olyan LHC kísérleti
munkacsoport, amely hasonló platformfüggetlen, interaktív Hisztogram meg-
jelenítő rendszerrel rendelkezne, mely az egész detektoron használatos, on-
és offline adatok kezelésére egyaránt.

Az új rendszer támaszkodván az LHCb kísérletben használt hisztogram
keretműre [4, 5] alkalmas az alábbiak felügyeletére:
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1. Fizikai adatminőség ellenőrzése.

2. A detektor helyes működésének ill. a kapcsolódó műszerek és alrend-
szerek követésére, mint pl. az adatgyűjtő hálózat.

3. Fizikai szimulációk eredményének megjelenítésére.

A 3.3-as ábra a Hisztogram megjelenítőt online működés során ábrázolja,
ahogyan átfogó képet nyújt az eseményeket szűrő csatornák ki- és bemene-
teiről.

Az LHCb detektor már üzemképes állapotban van [7]. A detektor mun-
kaközössége már a fejlesztés ill. beüzemelés során is alkalmazta a Hisztogram
megjelenítőt. Kozmikus sugárzásból nyert adatok alapján lehetett szinkroni-
zálni egymással a különböző részdetektorok kiolvasását, pl. a kaloriméter és
a müon kamrák esetében a kiolvasás időbeli eltolódásoknak az eloszlását a
Hisztogram megjelenítővel lehet felügyelni. Az LHC tesztnyalábok esetében
a szilícium trackerek zajszintjének és kalibrációs paraméterek felügyeletére is
alkalmas volt.

A teljes LHCb detektor 2008 nyara óta képes az adatvételre: minden rész-
detektora egyetlen partícióként üzemelt, központilag vezérelve és felügyelve
az adatgyűjtési gyakorlatok alatt.

A Hisztogram megjelenítőt napi rendszerességgel egyidejűleg használja
több tucat részdetektor szakember, mind az LHCb irányítótermében, a Cern

területén illetve a kollaborációban résztvevő intézményekben. Jelenleg a Hisz-
togram megjelenítő a monitoring farmból származó 7.850 valós idejű, közel
600 offline batch feladat által rekonstruált hisztogramot jelenít meg egyéb
trigger és kalibrációs hisztogramok mellett.

A 3.4-as ábra a hisztogram megjelenítőt mutatja egy rekonstruált J/ψ ré-
szecske esetében, offline adatminőség ellenőrzése során. A képet interaktívan
lehet kezelni. A szimulációból származtatott adat eloszlásának csúcsra illesz-
tett Gauss mediánja 3,09747 ±0, 844 GeV tömeget eredményez, a jelenlegi
referencia 3,09692 ±0, 011 GeV [8].

Azonban az LHCb detektor a jelen sorok írásakor még nem látott va-
lódi részecske ütközést, így a legélethűbb működési körülmények még nem
álltak elő. Ennek következtében új szolgáltatásokra és funkciókra lehet majd
szükség, mint például az LHC által nyújtott változó luminozitás kezelése.
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(a) Fénykép az Lhcb kaloriméter részdetektorról. Forrás: Cern.

(b) A kaloriméter kétdimenziós ábrázolása a Hisztogram megjelenítőben.

3.2. ábra. Lhcb kaloriméter megjelenítések.



3.4. ALKALMAZÁSOK, TOVÁBBI FELADATOK 13

3.3. ábra. Hisztogram megjelenítő online eseményszűrés ellenőrzés során. For-
rás: [6].

3.4. ábra. Hisztogram megjelenítő offline adatminőség ellenőrzés során.
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4. fejezet

Fizikai detektor diagnosztika

A
továbbiakban bemutatott automatikus hisztogram osztályozó eljárás
képes előre ismertetett mintapéldák alapján megtanulni és felismerni

a rendellenes hisztogramokat, így monitoring célokra is alkalmas a
módszer. Az eljárás felügyelt gépi tanításon alapszik: a felhasználó mint ta-
nár a hisztogram mintákhoz osztálycímkét tud rendelni, a normális és rend-
ellenes állapotoknak, mint osztályoknak megfelelően. Ezáltal lehetővé válik
nagyszámú hisztogram automatikus osztályozása fáradságos emberi beavat-
kozás nélkül.

4.1. Hisztogramok diagnosztikai elemzése

Részdetektorok szakemberei által biztosított hisztogram analízis algoritmu-
sok között szerepel az üres osztálykategóriák, osztálygyakorisági bejegyzések,
lyukak, csúcsok valamint származtatott számítások, mint pl. átlagolásnak az
ellenőrzése. Továbbá függvényillesztés, a hisztogramok skálázása, összevonása
és osztása is előfordul. Azonban minden egyes algoritmust a szakértő kifeje-
zett módon definiál, az eljárás olyan be- és kimeneti paramétereivel együtt,
mint például a riasztáshoz használt értékküszöb.

A hisztogramok alapján hozott automatikus döntések meghatározásának
egy másik módja jó és rossz minták bemutatása a gépnek, annak reményében,
hogy egy kellően pontos modellt lehet képezni a tanítási folyamat során a
helyes döntéshez.

4.2. Felügyelt tanítás hisztogram osztályozásra

A mintafelismerő osztályozók általában nagyon érzékenyek az előismeretekre,
a választott lényegkiemelésre és alkalmazott modellekre. A begyűjtött sta-

15
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tisztikai adat már eleve hisztogram formában áll rendelkezésre, így bármely
választott jellegzetesség a hisztogram tulajdonságaiból kell hogy származzon.

Egy egydimenziós hisztogram esetében a kézenfekvő tulajdonságok az osz-
tályszélesség és az osztálygyakoriság, melyek közvetlenül egy jellemzővektor-
ként is értelmezhetőek. A kétdimenziós hisztogramok esetére a kiterjesztés
nem triviális, az értékek sor vagy oszlop szerinti összefűzését kivéve, mely
potenciálisan túlságosan hosszú jellemzővektorokat eredményezhet, és ez ál-
talában nem kívánatos az osztályozó algoritmusok alkalmazásakor.

Feltételezve, hogy a kétdimenziós hisztogramokat olyan érzékelők tömb-
kiolvasásakor használják, mint a pixel detektorok, fürt alapú megközelítést
lehet követni. Ha a kétdimenziós hisztogram bizonyos tulajdonságait egydi-
menziós hisztogramra le lehet képezni, akkor sokkal takarékosabb jellemző-
vektort lehet kapni. Ha a kétdimenziós hisztogram tömb értékei pixel szenzor
találatokként értelmezhetőek, akkor a pixeleket egy gráf egy-egy csúcsainak
lehet megfeleltetni. A találati-pixelek közötti távolságok pedig az adott gráf
élei lesznek. Az összes találati-pixel összekötésével egy teljes gráf nyerhető.

Eszerint az élek súlya a találati-pixelek közötti távolságot jelenti és egy
minimális feszítőfát lehet készíteni, mely az összes találati pixelt lefedi, és
melynek minden szegmense, vagyis éle nem-negatív. Az így megkapott fe-
szítőfa egyik jellegzetes megkülönböztető tulajdonsága az élek hosszának a
gyakorisági eloszlása. A kiugróan különböző (inkonzisztens) hosszúságú éle-
ket elhagyva az eredeti feszítőfa kisebb, úgynevezett természetes fürtökre esik
szét.

Az 4.1-es ábra egy találati-pixel térképként értelmezett kétdimenziós hisz-
togramot mutat be. A találatokat a fent említett minimális feszítőfa köti
össze, melynek az egyik szegmense kiugróan hosszú, ahogyan a szegmensek
eloszlásából is látszik az 4.2 ábrán. Ezt az inkonzisztens, leghosszabb élet
kihagyva, a fa két kisebb, természetes rész-fára, fürtre esik szét. Abban az
esetben, amikor az egységnyi hosszúságú éleket vesszük tekintetbe, azaz egy-
más mellett található szomszédos pixeleket, akkor az eljárás a legközelebbi
szomszéd-keresési algoritmussá alakul, melyet gyakran használnak fürtelem-
zésre.

A példában szereplő fürt jellemző vektora könnyen kiolvasható az egy-
mást követő osztályszélességek alapján. Az 4.2-es ábrán a hisztogram osztály-
kategóriái a különböző élhosszak, melyeknek a gyakoriságát adja az alábbi
jellemzővektor:

[0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0]

Hogy a fürt elhelyezkedéséről is legyen információ, a vektort ki lehet egészíteni
olyan járulékos bejegyzéssel is, mint a teljes fürt súlypontjának a szenzor
tömb közepétől mért távolsága.
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4.3. ábra. A tartóvekto-
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sabb dimenzióban, me-
lyet modellként lehet
használni.

A részdetektor szakemberek a tanítási fázis során pozitív vagy negatív
példaként felcímkézhetik a hisztogramokat. Az így kapott tanító vektorok
egy tartóvektor osztályozó [9] bemenetét képezhetik. Bizonyos körülmények
között a bementi vektorok egy magasabb dimenzióba való leképezése is meg-
történhet egy φ magfüggvény segítségével, ahogyan a 4.3-as ábra szemlélteti.
A csillagok és napok a pozitív és negatív példákat illusztrálják, melyeket egy
hipersík választ szét a két osztályra.
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4.3. Eredmények

3. tézis: Olyan automatikus hisztogram osztályozási eljárást dolgoztam
ki, amely felügyelt gépi tanításon alapul.

Ezen belül a következő új eljárásokat fejlesztettem ki:

3.1. altézis: A korábban használatos hisztogram osztályozó és monitor-
ing eljárások vagy vizuális kiértékelés vagy - explicit módon kódolt - kü-
szöbértékek és algoritmusok alapján működtek. Az új felügyelt gépi taní-
táson alapuló hisztogram osztályozó módszer képes a kétféle megközelí-
tés kombinációjára: a felhasználó minőségi példák bemutatását követően,
akár szubjektív kiértékelési kritériumok alapján, automatikus kiértékelést
is végezhet.

3.2 altézis: Kidolgoztam egy általános-célú hisztogram osztályozó mo-
dellt, amely alkalmas a széleskörűen használatos olyan egydimenziós hisz-
togramok kategorizálására, melyeket különböző felügyeleti rendszerek sta-
tisztikai forrásai biztosítanak.

3.3 altézis: Ezt az új általános-célú hisztogram osztályozót kiterjesz-
tettem kétdimenziós hisztogramok esetére, mint amilyen az absztrakt
találati-pixel térkép fürt-alapú osztályozása.

3.4 altézis: Ezen módszerekre alapozva megadtam egy monitoring eljá-
rást, az Lhcb kísérletben használatos Rich részdetektor egyik műszeré-
nek öregedésének a követésére. A tanításon alapuló osztályozó legalább
93%-os pontosságot ért el a normális, illetve a rendellenes (öregedésnek
tulajdonítható) találati események automatikus szétválasztásában.

4.4. Alkalmazások, további feladatok

A fent ismertetett módszer alkalmazását szemléltető példa a hibrid fotonde-
tektor vákuumcsövének öregedésnek követése [k].

Az LHCb detektor többféle részdetektorok kombinációja. Az egyik detek-
tortípus a Cserenkov gyűrűs képalkotó (Rich) detektor, mely részecskeazono-
sításra alkalmas. Az LHCb detektorban két Rich részdetektor is van: Rich1

és Rich2. Ezekben a részdetektorokban hibrid fotondetektor csövek (HPD)
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méhsejt- vagy rovarszem-szerűen helyezkednek el. A HPD tulajdonképpen
vákuumcső foto-katóddal, mely alján egy szilícium érzékelő chip helyezkedik
el, amint az az 4.4(a) ábrán látható. Az esemény-felismerő tanulmányhoz az
ebből az érzékelőből kiolvasott adatok szolgáltak alapul.

(a) A Rich HPD fényképe. (b) Rich HPD működési vázlata.

4.4. ábra. Rich Hibrid Foton Detektor (HPD). Forrás: [10]

A Rich-alapú részecskeazonosítás a szilícium érzékelő kiolvasáskor nyert
találati-térkép segítségével történik. A szilícium detektor egy 32×32-es pixel
tömbként kerül kiolvasásra.
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4.5. ábra. Szilícium szenzor kiolvasási képe egy rendellenes ion-visszacsatolási
esemény következtében.

Azon ion-visszacsatolásos események, mint amilyen az 4.5-ös ábrán lát-
ható a cső vákuum-veszteségének tulajdonítható. A fotóelektronok az idő
múlásával az egyre növekvő mennyiségű gázmolekulát ionizálják és a cső fő-
tengelye mentén a HPD szenzor közepe körül fürtösödő becsapódási mintát
hoznak létre. Ha egy esemény kiolvasásakor a chip elektronok által bombá-
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zott területének a közepén 4-5 pixelnél nagyobb fürtök jelennek meg, ak-
kor azt rendellenes, ion-visszacsatolásos eseményként kezelik a szakemberek.
Léteznek egyéb rendellenes események is, mint például véletlenszerűen meg-
jelenő szórt egyedi pixelek, melyeket nem a beérkező fény eredményez. Ezt
sötét beütésnek nevezik. Normális kiolvasások – ideális esetben – csak gyűrű-
szegmens(ek) mentén elrendeződő pixeleket tartalmaznak. Erre a detektor tí-
pusra kidolgozott általános-célú hisztogram alapú fürt-kezelő automatikusan
képes felismerni az ion-visszacsatolásos eseményeket. Nincsen szükség olyan
explicit módon kódolt szabályokra, mint pixel határértékek a fürtök mére-
tére vonatkozóan. Az alábbi példában a tanítást nem szakember végezte kézi
beállításokkal, hanem a korábban használatos ion-visszacsatolási monitoring
futtatási eredménye adta a tanítási mintákat, melyek egyben referenciaként
is szolgáltak.

A korábbi specifikus ion-visszacsatolás detektálását szolgáló algoritmus
a legközelebbi szomszéd-keresési eljárásra épül, és minden 5 pixelnél na-
gyobb fürtöt ion-visszacsatolás eseményként osztályoz. A futtatott algorit-
mus nem vette figyelembe az átlósan szomszédos pixeleket. 4.000 kiolvasott
esemény került feldolgozásra, melyek 2008 februárjában végzett mérésekből
származtak. A korábbi osztályozó eljárás szerint, ebből 299 esemény ion-
visszacsatolásként értelmezhető. Az új osztályozó eredményének kiértékelése
ötszörös keresztvalidációval, véletlenszerűen összekevert 50% pozitív és 50%
negatív példát tartalmazó adatok betáplálásával történt.

A tartóvektor-gép alapú osztályozó a felügyelt tanítás után 93,32%-os
pontosságú automatikus eseményfelismerésre képes. Összehasonlításképpen,
azonos adatokkal és kiértékelési módszerrel ám naiv Bayes alapú osztályozót
használva ([11] alapú implementációval) 68,11%-os pontosságú az automati-
kus eseményfelismerés érhető el.

Elképzelhető további javítás a fürt-alapú esemény-felismerésen, a jellem-
zővektor további kiterjesztésével, hogy a fürtök méretére és számára vonat-
kozóan is tartalmazzon információt. A jelenlegi implementáció csak a pixel-
találatok közötti távolságokat tartalmazza és a teljes fürt súlypontjának elto-
lódását a szenzor középpontjához képes. További javaslatok szerint az eljárás
használható lenne más részdetektorban is, például a Müon részdetektorból
kiolvasott értékek alapján részecske-pálya keresésre. Végül a 3. fejezetben is-
mertetett Hisztogram megjelenítőbe lehetne integrálni a tanítási folyamatot
egy egyszerűen használható osztály-kijelölő funkcióval, mellyel a felhasználó
kényelmesen végezheti a rendellenes hisztogramok automatikus felismerésé-
hez a betanítást.



5. fejezet

Fiziológiás állapot
diagnosztizálása

A
z agykérgi véráramlás (Cerebral Blood Flow, CBF) ingadozása több
fiziológiás és pathofiziológiás agyi állapot jellegzetes tünete, ezért

fontos a CBF minták jellemzése és osztályozása. A fiziológiás állapot
diagnosztizálására kidolgozott módszer mesterséges neurális hálózat osztá-
lyozót alkalmaz egy spektrálmátrix alapú lényegkiemeléssel. A módszer ha-
tékonysága megfelel a wavelet jellemző vektorokat osztályozó tartóvektor-gép
osztályozóval (Support Vector Machine Classifier) [c,g].

5.1. Agykérgi véráramlás állapotok kísérleti
előidézése

Endotheliális kórállapotok esetén az előállt instabil értónus különféle patoló-
giás folyamatok eredménye. A bemutatott kísérlet célja, hogy automatikusan
jellemezze és osztályozza az agyat ellátó arteria cerebri media tónusváltozá-
sát kísérleti körülmények között: csökkentett nitrogén-monoxid (NO) terme-
lés esetén. NO szintáz (NOS) gátlás esetén alapvetően kétféle változás állhat
be. Az egyik az ér ellenállásának növekedése, mely a véráramlás csökkené-
sét eredményezi. A másik az agyszöveti perfúzió ingadozása, azaz véráram-
lás oszcillációja. Az ér átmérőjének ritmikus változását, a vazomóciót izolált
agykérgi artériában lehet tanulmányozni. Amikor az NO szintézis blokkolása
esetén az erek összehúzódnak, megváltozik az izomtónus és vazomóció lép fel.
Patkány parietális agykéregből izolált artéria elváltozásának mérése mecha-
nikus feszültségmérővel illetve – élőben - vörösvérsejtek lézeres dopplersebes-
ség mérésével történt [12]. Az U-46619 hatóanyag (1 µg/kg iv.) beadását nem
követte semmilyen észlelhető kvantitatív vagy kvalitatív elváltozás. Azonban
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L-Name (100mg/kg iv.) injekciója után 144±10 mHz-es oszcilláció állt be.
Az ezt követő U-46619 beadása nem változtatott az oszcilláció frekvenciá-
ján. A cél tehát három állapot jellemzése és megkülönböztetése: a kezdeti
alapállapot, valamint az L-Name és az U-46619 hatóanyagok által kiváltott
állapotok.
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5.1. ábra. Időbeli mérések három véráramlási állapotról, tetszőleges egység-
ben (AU). Legfelső normális véráramlási A állapot, középen az L-Name ha-
tóanyagok beadása utáni B állapot valamint legalul az U-46619 beadása utáni
C állapot.

A CBF három megfigyelhető formáján (5.1 és 5.2 ábra) az alábbi jelleg-
zetességek figyelhetők meg:

• Normális alapállapotbeli véráramlás, mely nem mutat alacsony frek-
venciás oszcillációt, továbbiakban A osztály.

• Oszcillációt mutató véráramlás, NO szintáz inhibitor L-Name beadása
után, továbbiakban B osztály.

• Tromboxán agonista U-46619 hatóanyag beadása után, a stimulált trom-
boxán receptorokon által kiváltott oszcilláció, továbbiakban C osztály.
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5.2. ábra. Fourier transzformációval előállított [12]-beli adatok alapján ké-
szült jellegzetességi térképe az 5.1 ábrán látható idősoroknak. Normális vér-
áramlási A állapot (négyzet), L-Name beadása utáni B állapot (háromszög)
valamint U-46619 beadása utáni C állapot (kör).

Míg egy gyakorlott orvos képes megkülönböztetni a CBF különböző for-
máit, a szubjektivitás elkerülése végett kívánatos lenne az osztályok automa-
tikus megkülönböztetése. Továbbá egy olyan rendszer kidolgozása volt a cél,
amely képes önmagától kiértékelni nagy mennyiségű mérést. Ezért készült
egy sajátértékalapú spektrálmátrixos [f] CBF jellemzés, melyet mesterséges
neurális hálózattal lehet osztályozni.

5.2. Agykérgi véráramlás osztályozás

A fent ismertetett állapotok leírása a mérési idősorokból származtatott jel-
lemzővektor segítségével történt. Időbeli csúszóablak kijelölésével a számított
spektrálmátrix sajátértékei adják a jellemzővektor elemeit. A legnagyobb ér-
tékek alkalmasak a normális és a hatóanyagok által előidézett állapotok le-
írására.

Az osztályozást végző mesterséges neurális hálózat rejtett csomópontjai
gaussi radiál-bázis függvényt használnak. A bemeneti csomópontok száma a
jellemzővektor méretének megfelelő, míg a két kimeneti csomópont bináris
döntést nyújt a vizsgált jellemzővektor csoportbeli tartozását illetően.

Több különféle hosszúságú jellemzővektort dolgozott fel az osztályozó,
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egyre kevesebb félrecsoportosítást eredményezvén, ahogyan a jellemzővektor
mérete növekedett. Egy öt elemű vektor elegendőnek bizonyult az A illetve B
és C osztályok automatikus elkülönítéséhez, az agykérgi véráramlás osztályo-
zásához alkalmazható mesterséges neurális hálózathoz elegendőnek mutatko-
zik hét rejtett csomópont. Mivel a rendelkezésre álló minták száma csekély,
a jellemzővektorok és az alkalmazható neurális hálózat mérete erősen korlá-
tozott.

5.3. Eredmények

1. tézis: Olyan módszert dolgoztam ki, amely az agykérget ellátó erek
spontán tónusváltozását képes osztályozni kísérleti körülmények között, és
támogatja az agyi vérkeringés egyes fiziológiás és patológiás állapotainak
diagnosztikáját.

A javasolt megközelítés főbb újszerű elemei az alábbiak:

1.1 altézis: Kidolgoztam egy módszert az agykérgi véráramlás állapota-
inak jellemzésére, mely leírás a mért idősorokból származtatott spektrál-
mátrix segítségével állítható elő.

1.2 altézis: Kiegészítettem az állapot leíró módszert egy új mesterséges
neurális hálózat alapú osztályozó algoritmussal, mely egy 5 elemű jellem-
zővektor alapján sikeresen tesz különbséget bizonyos kóros és normális
cerebrális véráramlási állapotok között.

1.3 altézis: Létrehoztam egy diagnosztikai eljárást az új módszerekre ala-
pozva, melyet sikeresen alkalmaztam állatkísérleti eredmények automati-
kus kiértékelésére.

5.4. Alkalmazások, további feladatok

Az agyi vérellátás szabályozását vizsgáló teljesen önműködő diagnosztikai
eszköz készült az új eljárásokon alapulva. A létrehozott eszköz állatkísérleti
eredmények kiértékelésére használható [a, b, c, d, e]. Míg az A osztály sikere-
sen elválasztható a többi állapotoktól, a B ill. C osztály megkülönböztetése
további kihívást jelent (a 5.2 ábrán látható átfedésben található régió).
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