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1 Bevezetés

Tézisemben több, multimodális extrakciós és tanulási metódust is megvizs-
gáltam keresési és tanulási problémák esetében. Mind szövegek mind pedig
képek osztályozása ismert, nehéz feladat. A szöveges tartalmak jellemzésének
egyik leggyakoribb módja a benne előforduló elemi kifejezések gyakoriságai
(“bag-of-words”), hasonló módon képeket is leírhatunk területek (szegmensek
vagy kulcspontok környezete) halmazaként. A kiválasztott leíró extrakció je-
lentősen befolyásolja mind a keresés mind pedig az osztályozás teljesítményét.
Egy különleges eset, mikor mindkét vagy akár több modalitás is jelen van,
megadva a lehetőséget, hogy mind a keresés mind az osztályozás minőségét
javítsuk.

A dolgozat második fejezetében röviden ismertetek alapvető gépi tanulás-
sal kapcsolatos elméleti eredményeket és a harmadik fejezetben bemutatok
pár generatív és diszkriminatív modellt. A generatív modellek illetve a dis-
zkriminatív metódusok nagyon fontos szerepet töltenek be a statisztikai os-
ztályozás területén. Jaakkola és Haussler a két elsőre elkülönülőnek tűnő
modell összekapcsolását vizsgálva talált egy figyelemre méltó kapcsolatot.
Eredményük N. N. C̆encov Fisher metrikákkal kapcsolatos eredményére épül,
mely szerint a Fisher metrika invariáns egyes általánosnak mondható valószínűségi
leképezések esetében. Ezen leképezeseket nevezzük kongruens Markov leképezéseknek.
Ezen felül megmutatható, hogy a Fisher metrikára nézve ez a tulajdonság
egyedi a Riemann metrikák között. Mindezek alapján, a Fisher kernel-re
mint egy a minták “természetes” összehasonlítására tekinthetünk a generatív
modellek felett. A negyedik fejezetben a Fisher kernel ismertetése után egy
generatív modellt javaslok, a “similarity graph”-ot.

A dolgozat első kísérleti eredményei a multimodális képkeresés és ké-
posztályozás témakörében születtek (ötödik fejezet), majd a hatodik fejezetben
weboldalak tartalom alapú minőségi követelményeinek meghatározásával kapc-
solatos eredmények következnek. Az utolsó kísérleti fejezetben idősorokat os-
ztályozására bevezetjük a “Dynamics Time Warping” alapú “similarity kernel”-
t. A kísérletek egyetlen esetet kivéve bárki számára elérhető adathalmazokon
végeztük illetve a legfontosabb részei a megvalósításnak szabadon elérhetőek.

2 Új eredmények

Tézis 1: Similarity kernel

Kernel metódusok népszerűek az adatbányászat több területén is mint például
osztályozás, regresszió, klaszterezés vagy dimenzió csökkentés. Miközben
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a kernel módszerek jól megalapozottak elméleti szempontból, a megfelelő
kernel függvények kiválasztása (például polynomiális, Radial Basis Function
vagy bármely adatspecifikus kernel) elengedhetetlen a valós feladatok során.
Multimodális esetben a megfelelő kernel kiválasztás problémája a “Multiple
Kernel Learning” egy speciális esetének is tekinthető, ahol az elemi kernelek
különböző leíró halmazok felett értelmezettek. Számos gyakorlati probléma
esetében mint például kép vagy szöveg osztályozás, a többféle reprezentá-
ciók felett különböző kernel függvényeket alkalmazunk. A képek kontextusa
sok esetben tartalmaz szöveges, nem vizuális metaadatokat, mint geo-lokáció
vagy dátum, így a képeket is kezelhetjük mint multimodális adathalmazokat.
Egy másik jellemző példa a Web osztályozás, ahol a szöveg és a hyperlink
hálózat szintén tekinthető két különböző modalitásnak.

Az első feltételezésünk, hogy a különböző modalitásokhoz előre kiválaszthatunk
egy vagy több metrikát (távolság függvényeket). Célunk egy megfelelő sűrűségfüg-
gvény és egyetlen kernel függvény meghatározása a modalitások és minták
egy ismert halmaza alapján. Mindezekre építve három “similarity” gráfot
határoztunk meg (“pairwise”, “class” és “multi-agent similarity” gráf) melyek
egy “Markov Random Field”-et határoznak meg. Majd egy, a gyakorlat-
ban könnyen számolható közelítést adtunk a modellek feletti Fisher kernelek
kiszámítására. A végső kernel nem függ a random field paramétereitől ezért
az különböző modalitások egymáshoz viszonyított kapcsolatát sem szükséges
meghatároznunk.

Tézis 1.1 “Similarity” kernel és “similarity” gráfok
Mintahasonlóságok alapján definiáltunk egy generatív modellt és bevezettünk
kernel függvényeket mind osztályozási mind regressziós problémákra. A
metódus egyetlen kernel függvényt határoz meg változatos adattípusok
felett.

A [DBR13],[DVB15] és [DSPB15] cikkekben a “similarity kernel” elméleti
hátterével és alkalmazásaival foglalkoztunk. Az én hozzájárulásom elsősor-
ban az “similarity kernel” ötlete és definiálása (4.2-es fejezet) illetve a közelítő
Fisher Információ (4.3.4-es fejezet).

Tézis 1.2: Web dokumentumok osztályozása szöveges tartalom,

“link” és “content” alapján

Web oldalak minőségének meghatározása nehezebb feladatnak bizonyult mint
a leginkább tradicionális téma és műfaj osztályozás. Az első eredmények Web
oldalak minőségének autómatikus osztályozására a Web spam-re fókuszáltak.
Ezen kívül a problémának rendkívül változatos aspektusait ismerjük. Web
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oldalak minőségi, az oldalon megfogalmazott vélemények illetve az oldalak
hitelességének vizsgálata szintén kutatott terület. Az irodalomban fellelhető
eredmények jellemzően a Web oldalakat mikro szinten vizsgálják, az elemzés
során a kommenteket és véleményeket külön elemzik.

A “similarity kernel” alkalmazásával a Web oldalak kifejezéshalmaza helyett
a problémát entitások hasonlóságára koncentráljuk, melyek épülhetnek a kife-
jezések eloszlására, tartalom alapú leírókra, hyperlink struktúra feletti vagy
klaszterektől vett távolságokra. Kísérleteink során a hatodik fejezetben a
C3 adathalmazon vélemény és a ClueWeb korpuszon Web spam detekciót
végeztünk.

Tézis 1.2 Web dokumentumok osztályozása “similarity” kernel-el
A “similarity” kernel segítségével jellemeztük a Web oldalakat bármely
hozzájuk köthető modalitás alapján. Ezen kívül megmutattuk, hogy
a “similarity” kernel zajos adatokon és kis tanulóhalmazokra is alka-
lmazható.

Az eredményekhez kapcsolódó publikáció a [DSPB15], illetve Web oldalak
biklaszterezés alapú vizsgálatával kapcsolatos a [SDB12]. Az én hozzájárulá-
som elsősorban a “similarity” kernel alkalmazása Web oldalakra és a kísér-
letek. Siklósi Dávid munkája a biklaszterezés és a weboldalak kinyerése, míg
Pálovics Róbert számolta a Mátrix faktorizációs modelleket Graphlab segít-
ségével.

Tézis 1.3: Adatkapcsolat szakadás előrjelzése mobil adathálózatok-

ban

Mobile Telecommunication Networks (MTN) kezelés egy komplex feladat. Az
MTN-ek beállítása, működtetése és optimalizációja, melyeket a 3rd Genera-
tion Partnership Project (3GPP) szabályoz, magas szintű szaktudást igényel.
A rendszerek tartalmaznak speciális funkciókat melyek az autómatikus kon-
figurálásért és optimalizációért felelnek melyeket “self-configuration”, “self-
optimalization” vagy “self-healing”-nek nevezünk. Ezen funkciók közös eln-
evezése a 3GPP szabványban a “Self-Organizing Network (SON) functions”.
A [DVB15]-ban javasoltunk és kisérletekkel igazoltunk egy modellt az adatkapc-
solat megszakadásának előrejelzésére a kapcsolat vége előtt és megvizsgáltuk
hogyan lehetne alkalmazni a SON-ban.

A hetedik fejeztben javasolt gépi tanulási modell kihasználja a részletes
teljesítménymutatókat illetve az egyes mutatók időbeli változásait is fel-
használja az osztályozás pontosságának növeléséhez. Többféle módon is os-
ztályoztuk az idősorokat. Az osztályozás során a “similarity” kernelt alka-
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lmaztuk kis, véletlen mintahalmaz mellett így kezelve a skálázódás prob-
lémáját és hogy kihasználjuk a DTW távolságokat. A hat távolságfüggvény
és a statisztikai leírók kombinálására az osztályozásnál használhatjuk mind
a multimodális “pairwise” és a “class similarity” gráfokat.

Tézis 1.3 Komplex idősorok osztályozása “class similarity” kernel-el
Előrejeleztünk adatkapcsolati szakadásokat LTE hálózatokban több mint
5 másodperccel a kapcsolat vége előtt. A model többdimenziós idő-
sorokat jellemez “class similarity” gráfokkal többféle statisztikai és DTW
távolságokra alapozva.

A kísérletek során a DTW alapú “similarity” kernel teljesített a legjob-
ban, míg a második legjobb modell az “AdaBoost” volt a statisztikai leírók
felett. A relevánsnak tekinthető paraméterek mellett a “similarity” gráf az
“AdaBoost”-hoz képest 5%-al teljesített jobban. Amennyiben lecseréltük a
“pairwise similarity” gráfot (0.9276 AUC) a “class similarity” gráfra, a tel-
jesítmény jelentősen megnőtt (0.9598 AUC).

Tézis 2: Multimodális képkeresés

Képek hatékony reprezentációja továbbra is nyitott kutatási terület. Az
ideális, jobban teljesítő extrakció kiválasztása nagyban függ a felhasználástól.
Habár a feladat különbözőnek tűnhet a tartalom alapú képkeresés és vizuális
fogalom detekció esetében, a kettő erősen kötődik. A képkeresés feladata
a korpuszban található képek egy rangsorát kialakítani a keresési képekre
nézve. A szöveg alapú keresés szintén jól ismert probléma.

[DFB+09]-ben javasoltunk egy kombinált vizuális és szöveges rangsort,
mely képek szegmenseinek párosításán és a saját szöveges keresőmotor autó-
matikus “query” expanzióján alapul. A képszegmenseket egy nagydimenziós
leíró térbe képeztük, mely tartalmaz többek között szín, alak és textúra
jellegű leírókat. A különböző leírók relatív fontosságát egy meghatározott
metrikára nézve tanítottuk.

A kísérletek során az IAPR TC-12 adathalmazt használtuk, mely az Im-
ageCLEF 2008 Photo Retrieval verseny alapját is képezte. Az adathalmaz
természetes fotókat illetve szöveges meta adatokat tartalmaz minden képhez.
Kísérleteink szerint a módosított Felzenszwalb-Huttenlocher gráf-vágás alapú
szegmentáló 12.9%-al teljesített jobban ugyanolyan szegmensleírók mellett
mint az eredeti algoritmus, miközben a bővített leíróhalmazok 31.9% javulást
eredményeztek. Összehasonlítva a többi versenyen résztvevő csapattal, a
legjobb, csak szöveges rangsorunk a harmadik legjobb eredményt érte el 21
csapat közül, míg a legjobb vizuális eredményünk a harmadik legjobb lett
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volna önmagában 12 csapat közül. A legjobb eredményeket modalitástól
függetlenül a XRCE csapat (Xerox Research Center Europe) érte el. Mód-
szerük lokális “Histogram of Oriented Gradients” és RGB szín statisztikák
felett értelmezett kevert normáleloszlásokon (“Gaussian Mixture”) számolt
Fisher vektorokra épült. [DPB+10]-ban megmutattuk, hogy a két modell már
egy egyszerű lineáris kombinációval kiegészíti egymást. Egy korábbi ered-
ményünkre alapozva a képeket nagyszámú szegmensre bontottuk [DHV+08],
ahol megmutattuk, hogy kézzel meghatározott mintaképek automatikus, fi-
nomabb újraszegmentálása jelentősen javítja a szegmens párosítás minőségét.

Tézis 2.1 Szegmentálás alapú képkeresés
A módosított, multi-skálás Felzenszwalb-Huttenlocher gráf-vágás alapú
szegmentáló algoritmus és a javasolt szegmens párosítás alapú rang-
sorolás javítja a keresés minőségét.

Az eredmények jelentős részét [DFB+09]-ban publikáltuk illetve további
eredmények találhatóak a [BBB+08, DHV+08, DPB+09] cikkekben. Az én
hozzájárulásom a vizuális kereső rendszer modellezése és implementációja
volt, elsősorban a szegmentáló algoritmus és a szegmensek képi leírói.

Tézis 3: Fisher kernel 2d rácsokon

A Perronnin és Dance által javasolt képek modellje a képek egyes részein
detekált minták (Löwe “Scale-Invariant Feature Transform” modellje) felett
értelmezett Gaussian Mixture alapú Fisher vektorokat képez, a minták térbeli
elhelyezkedését figyelmen kívül hagyva. Későbbi eredmények kiterjesztették
a modellt sűrű mintavételezéssel és különböző lokális leírókkal (pl. “His-
togram of Oriented Gradients” vagy éppen szín mommentumok) a minta
kulcspontok környezete felett, azonban a modellek továbbra is független minták
halmazának tekintik a képeket, a finom térbeli struktúra leírása nélkül. A
legelterjedtebb modell az elrendezésre, még ha sekélyes és merev módon is, a
“Spatial Pyramid Matching”, mely bármely “Bag-of-Features” modellre alka-
lmazható. Egy érdekes kiegészítése a szokásos BoF modelleknek az “Ordered
Bag-of-Features” illetve a térbeli elrendezés természetes módon a modell része
a mély konvolúciós hálók esetében.

A kevert normáleloszlások rendkívül jó generatív modellnek tekinthetők,
de a minták cserélhetősége komoly hátrányként jelentkezik amennyiben a
minták elrendezése számít. Ennek kiküszöbölésére egy Markov Random Field
alapú modellt javasoltunk. Összehasonlítva a bővített bag-of-features mod-
ellekkel, a bemutatott modell a generatív modell részeként veszi számításba
a képek struktúráját és Fisher vektorokat képez. A modellhez leghasonlóbb
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eredmény a "visual phrases" ahol a vizuális szavak együttes előfordulásait al-
kalmazták képkeresési problémákra k-means alapú injektív vizuális szótárak
alapján.

Tézis 3.1 Térbeli Fisher score
A kevert normáleloszlás paraméterei nézve a Fisher score invariáns a
klikk paraméterekre nézve amennyiben a “membership” valószínűségek
erősen csúcsosak és a javasolt energiafüggvény a rácson multiplikatív
és így a Fisher kernel jól közelíthető.

Az 5.2-es fejezetben a kísérleteket a Pascal VOC 2007 adathalmazon
végeztük, amely az egyik legnépszerűbb teszthalmaz képosztályozásra így
összehasonlításokat is végezhettünk sokféle, későbbi versenyeken győztes metó-
dusokkal is mint például a “SuperVector” és a “Locality-constrained Linear”
kódolás. Kísérleteink során a legjobban teljesítő modell a sűrűn mintavételezett,
összefont Color HOG leírókon alapuló GMM IFK volt (MAP 0.641) csökken-
tett “spatial pooling” alkalmazása mellett, míg a térbeli modell 1.3 − 5%-os
javulást eredményezett.

Szerzőtársaimmal [DBR13]-ban újraolvastuk a képek leírására bevezetett
Fisher kernel alapú modellt és javasoltuk a nagyon sűrű mintavételezést,
a használt hatékony GPU alapú implementációt a [DSB12]-ban ismertet-
tük. Az én hozzájárulásom az implementáción és a kísérleteken kívül kiter-
jedt a térbeli modell ötletére és az elmélet kidolgozására. A térbeli modell
közös, nem publikált munka eredmény Kocsis Leventével, Petrás Istvánnal és
Benczúr Andrással.

Tézis 4: Multimodális reprezentáció és biklaszterezés alapú

kép és szegmens annotáció

Ritkán fordulnak elő a természetes képek önmagukban. Általában a képek
kontextusából kinyerhető a kép tartalmához kapcsolható szöveges vagy egyéb
nem vizuális adat mint például lokáció vagy dátum. A nem vizuális meta
adatokon kívül is tekinthetünk a különböző vizuális reprezentációkra mint
önálló modalitásokra. Összeségében könnyen definiálhatunk egy nagyon vál-
tozatos távolság függvény halmazt a képek felett.

Tézis 4.1 Multimodális képreprezentáció [DSB12]
Javasoltuk képek uniform és biklaszter alapú reprezentációját mint
modalitás adaptív hasonlóságokra épülő kombinációkat. A modell sik-
eresen uniformizálja a különböző leírókat és reprezentációkat még az
osztályozás előtt.
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Módszerünk a második legnagyobb MAP, MiAP, GMiAP és F-score értékeket
érte el 18 résztvevő csapat közül az ImageCLEF 2012 Photo Annotation
versenyen, a Yahoo! MIR Flickr adathalmazon.

A képannotáció egy nagyságrenddel bővebb szótárra bővítéséhez módosí-
tottuk a biklaszterezés alapú modellünket így is kezelve nem objektum tí-
pusú fogalmakat mind az emberi annotáció mind pedig a gépi tanulás szem-
pontjából. Feltételezésünk szerint a biklaszterek összekapcsolják a vizuális
leírókat és a szöveges tartalmat mint például kék szín és “medence”, fehér
szín és “hó”, fehér és fekete hisztogramm és “fekete-fehér”. Ezen kapcsolatok
alapján kiválaszthatjuk a releváns képszegmenseket így kézenfekvő az eljárás
során az összekapcsolt szegmenseket és szavakat együtt klaszterezni.

Tézis 4.2 Biklaszter alapú képszegmens annotáció
Javasoltunk egy multimodális biklaszterezési eljárást mely kihasználja a
kereszt-média relációkat. A metódus egy alacsony dimenziós reprezen-
tációt eredményez mind a képekre mind pedig a szegmensekre.

A javasolt biklaszterezési eljárás minimálisan javított az osztályozás minőségén
a Yahoo! MIR Flickr adathalmazon, miközben a kép belső szegmenseit
minőségcsökkenés nélkül annotáltuk. A legjobb osztályozási eredményt az
unimodális és multimodális metódusok jóslatainak fúziója eredményezte. Össze-
hasonlításul, módszerünk 2.99%-al jobb eredményt ért el mint a “Selective
Weighted Late Fusion”, az ismereteink szerint az irodalomban fellelhető legjobb
modell a MIR Flickr adathalmazon.

[DPB11] és [DSB12]-ban publikáltuk az uniform reprezentációt és a szeg-
mentáció nélküli biklaszter modelleket, majd a módszert Web dokumen-
tumokra is alkalmaztuk [SDB12]. Az én hozzájárulásom elsősorban a vizuális
extrakció és a multimodális fúziók ötlete és kifejlesztése volt. A biklaszterező
eljárás Siklósi Dávid munkája.
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