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1 Bevezető 

1.1 Célkitűzés 

Mikroszkopikus méretű partikulomok morfológiai paramétereinek mérése című BSc 

szakdolgozat folytatása, kiegészítése. 

A szakdolgozat „Kitekintés” című fejezetében ismertetett fejlesztési lehetőségek részleges 

megvalósítása. A szakdolgozat megalapozta a téma irodalomkutatási részét, és technikai 

megvalósításának egyes lépéseit. Az önálló labor keretén belül a megvalósítandó célok: 

1. Szoftverkörnyezet kiépítése az algoritmusok irányított futtatására. (szoftver 

fejlesztése) 

2. A részecskék kontúrok szerinti felismerését kombinálni valamilyen tanulási 

algoritmussal, felmérni a tanulási algoritmusok használhatóságát az adott feladatra. 

(kutatás, algoritmus fejlesztése) 

3. A fejlesztések dokumentálása. 

Bővebb ismertetés: 

1. A szakdolgozatban leírt algoritmusok MATLAB környezetben lettek implementálva. A 

futtatásukhoz szükség van az IMAN képfeldolgozó szoftverre, a MATLAB 

fejlesztőrendszerre, és az algoritmusok kézi paraméterezésére. A cél e szoftverek 

használatának kikerülése (IMAN, MATLAB), és egy különálló (stand-alone) szoftver 

létrehozása, mely képes a képfeldolgozási alaplépések végrehajtására, és különálló 

felhasználó felülettel rendelkezik az algoritmusok paraméterezésére, irányítására 

(esetleg a 2. pontban megvalósítandó tanulási algoritmus kezelésére). 

2. A részecskék morfológiai paramétereire, és a szakdolgozatban bemutatott saját 

leírókhoz valamilyen tanulási folyamat illesztése. A tanulási folyamat révén az előzőleg 

betanított osztályozó az újonnan beérkező, felismerni kívánt részecskékről nagyobb 

pontossággal határozza meg azok típusát. 

A fő feladat az lenne, hogy megvizsgáljunk olyan tanulási és felismerési algoritmusokat, 

amely alkalmas lehetne a részecskék felismerésére (osztályozására). 
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2 JParticles 
Képfeldolgozó és analizáló szoftver 

2.1 Követelmények 

A megvalósítandó szoftvernek a következő követelményeket kell teljesítenie: 

1. Alkalmas legyen a detektorképek elő-feldolgozására (beolvasás, szűrés, küszöbözés… stb.). 

2. A képfeldolgozás paraméterezhető, szkriptelhető legyen (makrók használata). 

3. Adott mérettartományba eső objektumok (BLOB) azonosíthatók legyenek. 

4. Alkalmas legyen a BLOB-ok morfológiai paramétereinek mérésére. 

5. Interaktív megjelenítő és paraméterbeállító felülettel rendelkezzen (UI). 

6. Rendelkezzen egy tanuló algoritmussal, mellyel az objektumok előre meghatározott osztályokba 

sorolhatók. 

7. Az objektum-felismerési algoritmus tanítható, tesztelhető és paraméterezhető legyen. 

8. Alkalmas legyen az analizált objektumok megjelenítésére, minden fontos paraméterrel együtt. 

A 6-7-8. pontokban leírt követelmények előfeltétele, hogy a tanuló algoritmus definiálva 

legyen, ami az önálló labor keretében történik meg. Így a tényleges megvalósítás (implementálás) 

nem szükségszerű. 

2.2 Specifikáció 

A program Java szoftverkörnyezetben lesz implementálva, MATLAB funkciókkal kiegészítve. A 

képfeldolgozó rutinokat a nyílt forráskódú, ingyenes ImageJ képfeldolgozó program szolgáltatja. 

A program plugin-ként lesz implementálva az ImageJ programhoz, ezzel biztosítva az összes 

képfeldolgozó eljárás használhatóságát, és az elő-feldolgozási lépések szkriptelhetőségét. Az ImageJ 

további képességeit a [3] írja le. 

A megjelenítő, és a felhasználói beavatkozást biztosító (UI) felületek Java osztályokkal lesznek 

megvalósítva, különálló programként. 

Az objektumok analízise MATLAB rutinok segítségével valósul meg, melyek Java környezetből 

(a programból) paraméterezhetők és futtathatók. 

A feldolgozási folyamat a „Pipes and Filters” elven működik, tehát minden programrészlet egy 

szűrőt valósít meg, előre definiált be- és kimeneti interfészekkel. A kezdő bementi adatok a képfájlok, 

a végső kimeneti adatok a felismert és osztályozott objektumok, minden szükséges paraméterrel. 
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1. ábra: JParticles program felépítése 

Az 1. ábrán láthatjuk a program felépítését. Az egész program az ImageJ képfeldolgozó 

programon alapszik, annak egy kiegészítéseként, annak funkcióit használva, de önálló kódként fut. 

Alapvetően három komponensből áll: 

1. kezelőfelület (UI): biztosítja a felhasználói interakciót, a be- és kimeneti adatok 

megjelenítését, és a mérési eredmények elmentését. 

2. vezérlő: a program vezérlését végzi, a folyamatok futásáért, szinkronizálásáért felel. A 

vezérlő hívja meg az ImageJ és MATLAB rutinokat is. 
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3. képfeldolgozó: az ImageJ képfeldolgozó rutinok és makrók kezelését végzi a betöltött 

képeken. 

A vezérlő indul el először, megjeleníti a megadott UI elemeket, majd meghívja a betöltött 

képeken a képfeldolgozó rutinokat. Az eredményeket eltárolja, majd a megadott kezelőfelületen 

keresztül várja a felhasználói paramétereket. A paramétereket és a feldolgozás eredményeit 

felhasználva hívja meg a MATLAB rutinokat. 

A MATLAB rutinok eredményét a program megjeleníti, és további felhasználói beavatkozást 

(mentés, törlés… stb.) tesz lehetővé. 
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2.3 Megvalósítás 

A megvalósított szoftver rövid, felhasználói leírása, képernyőképekkel és rövid bemutató 

szöveggel. 

2.3.1 Program indítása 

 
2. ábra: Program indítása 

 
A JParticles program az ImageJ programon belül (telepítés után) beépülő modulként (plugin) 

jelenik meg. Indítása előtt az ImageJ segítségével meg kell nyitni az analizálandó képeket 

(File/Import/Image Sequence), értelem szerűen több kép esetén képsorozatként, egy kép esetén 

egyszeri képként. 

 
3. ábra: Képek betöltése 

 
A képsorozat betöltésénél érdemes virtuális sorozatként (virtual stack) betölteni, ezzel 

minimalizálva a memóriahasználatot. 
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2.3.2 Program paraméterezése 

 
4. ábra: Program indulása, paraméterezés 

 
A képsorozat beöltése és a JParicles program indítása után megjelenik a képfeldolgozó (BLOB 

analizáló) beállító panelja. Ezen keresztül lehet megadni a fontosabb paramétereket, és a 

munkamenet helyét. 

Beállítható elemek: 

 Working directory: munkamenet helye (mappája), ahol a feldolgozott képek és adatok 

fognak tárolódni. 

 Use macro: a kívánt feldolgozási makro fájl. Bármilyen, ImageJ által összeállítható makró 

használható, aminek a bemenete egy tetszőleges színmélységű kép, és a kimenete egy 

binarizált kép. 

 White particles on black background: akkor kell beállítani, ha világos színű részecskéket 

keresünk a sötét háttéren. 

 Exclude edge particles: a kép szélén lévő részecskék mellőzése. 

 Filter by size: pixel méret szerinti szűrés az objektumokra. 
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2.3.3 Eredmények megjelenítése 

Az OK gombra kattintva elindul a képek feldolgozása (ezt a felhasználó szemmel is követheti). A 

futás után megjelenik az elő-feldolgozás eredménye (lásd 5. ábra) 

 

 
5. ábra: Képfeldolgozás eredménye 

 
A felső mezőben minden, kritériumnak megfelelő BLOB (objektum) megjelenik. Az alsó 

mezőben a BLOB-ok adati találhatók. 

 

Funkciók: 

1. Show Processed Images: Az opciót kiválasztva az eredeti intenzitásképek helyett a 

feldolgozott (binarizált) képek jelennek meg. 

2. Save Results To File: elmenti a mérési eredményeket a típussal együtt (amik törölve lettek, 

azokat nem menti el) 

3. Analyze: tovább az analízishez 

4. Cancel: program bezárása 
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Működés: 

A felhasználó a képre kattintva kiválaszthatja az adott objektumot, megjelenítve a hozzá 

tartozó adatokat. Gombok segítségével megváltoztathatja egy objektum típusát: 

 e: ellipszis 

 c: összetett (compound) 

 d: csepp (drop) 

 Delete: törlés 

 u: nem meghatározott (undefined) 

A típus színekkel (megváltozik a megjelenített objektum képkerete) és az adatoknál is jelölve 

van. A típus megadása két funkciót is magába foglal: 

1. Tanító algoritmus bemenete. 

2. Automatikus felismerést mellőzve megadhatjuk kézi módszerrel is az objektumok típusát. 
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2.3.4 Analízis 

Az elemzési folyamat összetett, és több féle módon használható. Az alábbi 6-os ábra mutatja a 

lehetséges futtatási módokat. 

 
6. ábra: Tanító folyamatok 

 
1. Alap, tanító eljárás. Meg van adva minden nyom típusa (undefined figyelmen kívül hagyva), 

amik segítségével a MATLAB tanuló algoritmusát lehet tanítani. 

2. Kézi analízis. Meg van adva minden nyom típusa (undefined figyelmen kívül hagyva). A 

MATLAB eljárás a megadott nyomtípustól függően futtat le további analizáló (pl. 

nyomszétválasztó) algoritmusokat. 

3. Előzőleg betanított felismerő algoritmus használata. A MATLAB-nak megadott tanító fájllal 

próbálja meg a bementő nyomokat osztályozni. 

4. Tanító fájl nélküli, „hard classification”. MATLAB-ban implementált, „hard wired”’ 

algoritmusok segítségével próbáljuk meg felismerni a nyomokat. 
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A futási mód attól függ, hogy a felhasználói bemeneten mit választunk ki. 

 

 
7. ábra: Tanító algoritmus paraméterezése 

 
A fenti, 7. ábrán látható az analizáló modul. A tanításhoz, vagy felismeréshez használt 

paraméterek a felső mezőben állíthatók be. Az alsó szöveges mező a MATLAB analízis követésére 

szolgál. 

Az 1. (tanító) módszert a Learn gombra kattintva lehet elindítani. Ekkor a Learn file mezőben 

megadott fájlba menti a betanítás eredményét. 

A 2. és 4. módszert úgy lehet futtatni, ha Learn file-ként semmit nem adunk meg. Ekkor a 

MATLAB analizáló csak a kézzel beállított típusú nyomokat analizálja. A 4. módszernél az undefined 

típusú nyomokat megpróbálja heurisztikák alapján besorolni valamely típusba, ha tudja. Ez a módszer 

még nincs tesztelve, és lehetséges, hogy a végső változatban nem is lesz benne! 

A 3. módszert az Analyze gombra kattintva lehet futtatni, miközben megadtunk egy érvényes 

Learn file-t. A MATLAB a Learn file alapján osztályozza be az ismeretlen objektumokat. 

Az analízist követően a Show Results gombra kattintva lehet az eredményeket megjeleníteni: 
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8. ábra: Analízis kimenete 

 
A fenti, 8. ábrán látható az analízis eredménye. Jelen esetben a 2. módszert futtattam, tehát 

megadtam, hogy mely nyomok ellipszisek, melyek összetettek, cseppek… stb. Látható, hogy a 8. és 9. 

számmal jelölt objektum eredetileg egy BLOB volt, de a MATLAB algoritmus szétválasztotta és két 

külön részecskenyomként sikeresen azonosította. 

A felhasználó ezután elmentheti a végeredményt egy fájlba. 

2.4 Összefoglalás 

A program tehát képes a képek beolvasására, az objektumok megkeresésesre, a paraméterek 

kiszámolására képfeldolgozó rutinok segítségével. A felhasználó egy előzőleg betanított (rögzített) 

algoritmussal osztályozhatja a részecskenyomokat (szűrés), és a program segítségével kiszámolhatja a 

részecskenyomok szükséges paramétereit. 

Egy későbbi verzióban a tanuló algoritmusok betanításának lehetősége, és tetszőleges 

osztályok megadása is helyet kap. 
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3 Tanuló algoritmusok 

Ebben a fejezetben a programban felhasználható, szóba jövő tanuló algoritmusokat mutatom 

be és elemzem felhasználhatóság szempontjából. 

Az elsődleges feladat olyan algoritmusok definiálása, melyek képesek a részecske analízisnél 

szóba jövő, tipikus nyomtípusokat felismerni, osztályozni. 

3.1 Felhasznált paraméterek 

Az nyomokat e paraméterek (vagy ezek részhalmaza) alapján kell osztályozni. A képfeldolgozás 

eredményeképpen ezek állnak rendelkezésre. 

1. Feret: maximális hossz 

2. Breadth: hossztengelyre merőleges maximális hossz (szélesség) 

3. Circ: körtől való eltérés 

4. Concavity: konkavitás (convex area-area) 

5. Convexity: konvexitás (convex hull length / perimeter) 

6. Ellipse fit error: ellipszis illesztés hibája 

7. Concave number: konkáv szakaszok száma a körvonal mentén 

8. Convex number: konvex szakaszok száma a körvonal mentén 

9. Class vector: objektum típusa (nyom osztálya) 

3.1.1 Tanító bemenet 

Feature vector (paraméterek részhalmaza) és a Class vector (cél osztályok) 

3.1.2 Tesztelő bemenet 

Feature vector 

3.1.3 Tesztelő kimenet 

Class vector 
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3.2 Tanítási megfontolások 

1. Ha a tanító algoritmus nem tudja egyik osztályba sem besorolni az objektumot, akkor az legyen 

zajként értelmezve. Kérdéses, hogy legyen-e külön osztályba sorolva a zaj az osztályozó 

szempontjából. Ez nagyban függhet a tanuló algoritmus / osztályozó típusától. 

2. Előszűrést érdemes végezni. Az objektumok 80%-a ellipszis alakú. Ezeket a nyomokat felesleges 

tanuló algoritmussal osztályozni, hiszen már egy paraméter alapján (ellipszis illesztés hibája) is ki 

lehet szűrni őket. Célszerű lenne tehát egy előszűrő lépést beiktatni, ahol 2 elő-osztályba 

sorolnánk az objektumokat: 

a. szabályos ellipszisek (és körök): ezeknek az illeszkedési hibája nagyon kicsi 

b. egyéb 

A tanuló algoritmus ezután már csak a b) csoport elemeit kapná, tehát lényegében a tanuló 

algoritmus komplexitása nagyban csökkenhet, hiszen csak 3 további osztályra kell bontani az 

objektumokat. 

3. Fontos, hogy ki tudjuk nyerni utólag mi alapján történt a döntés (osztályozás), tehát ne egy 

fekete dobozt kapjunk az osztályozó működését tekintve. Ezzel fény derülhet olyan belső 

összefüggésekre a paraméterek között, amik később egy egyszerűbb tanuló algoritmus 

alkalmazását is lehetővé tehetik (vagy akár „hard wired”, azaz csak heurisztikák alapján működő 

osztályozót). 

4. Hány osztályt alakítsunk ki és mi alapján? 

A tanuló algoritmusra bízva az osztályok kialakítását lehetséges, hogy 3 helyett (összetett, csepp, 

zaj) sokkal több, vagy kevesebb osztály keletkezik, ami nem kívánatos. 

5. A tanuló algoritmus egy lépcsős legyen? 

Több, szeparált osztályozó, és egy összesítő (súlyozott szavazással működő) osztályozó 

használata előnyös lehet, ha egy kompakt rendszer nem képes a 3 osztály meghatározására. Így 

lényegében készíteni kéne egy osztályozót, ami csak a csepp alakú nyomokat szűrné ki 

(csepp/egyéb/zaj), és egyet, ami az összetetteket (összetett/egyéb/zaj), majd ezek 

eredményeinek valamilyen súlyozott átlaga alapján döntenénk el, hogy az adott nyom hova 

tartozik. 

Hasonló elgondolás mentén juthatunk arra a megoldásra, hogy először leszűrjük a zajt. Tehát a 3 

osztályból csinálunk kettőt: nyomok és zaj. Az első osztályozó a zajt szűri le, majd a maradék 

nyomokat már csak két osztályba kell sorolni, amit egyszerűbb osztályozók is nagyobb 

pontossággal el tudnak végezni. 
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3.3 Tanuló algoritmusok 

A fejezet további részében a feladatot megoldó, lehetséges tanuló algoritmusokat vázolok fel. 

Ezek mindegyike valamilyen szinten implementálva van MATLAB környezetben (az alap 

felépítésükhöz szükséges metódusok), a feladat tehát az algoritmusok áttekintése (egyáltalán 

használható-e, milyen megkötésekkel?), és tesztelése egy tesztadatbázison. 

A tesztadatbázist minden esetben olyan formára kell hozni, hogy a tanuló algoritmusokhoz 

felhasználható legyen, de minden esetben arra kell törekedni, hogy a bemeneti minták ugyan azok 

legyenek, hogy ez által az algoritmusok teljesítménye összehasonlítható legyen. 

Mivel minden esetben rendelkezésre áll minden adat, és minden bemeneti 

paramétervektorhoz megvan a cél osztály is, ezért úgynevezett „Supervised Learning”, azaz tanítóval 

történő, ellenőrzött tanuló algoritmusokat kell használni. Ez nagyban leegyszerűsíti a problémát, 

hiszen nincsenek téves, vagy hiányos adatok, és a szóba jövő algoritmusok számát is csökkenti. 

A problémát tanulmányozva négy fontos (és feltehetőleg használható), és bevált tanuló 

algoritmust nézek át: 

1. Neurális háló 

2. Döntési fa 

3. k-legközelebbi szomszédok elve (fuzzy c-means) 

4. SVM 
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3.4 Neurális hálók 

3.4.1 Alapvetések 

Az ellenőrzött tanítású neurális hálók úgy taníthatók, ha kellő mennyiségű bementi adat áll 

rendelkezésre elvárt válaszokkal. A tanulás folyamata közben a háló kapcsolatainak súlya (súlymátrix) 

úgy változik, hogy a kimeneti hibafüggvény minimális legyen. 

Neurális hálók fontos paraméterei: 

1. átviteli függvények 

2. neuronok száma 

3. rétegek száma 

4. kezdeti súlymátrix 

5. kimenetek száma 

6. teljesítménymérő módszer 

Fontos rögzíteni a neuronok átviteli függvényét, a bemenő jelek típusát és a tanítás 

megállásának feltételét. 

A neurális hálók alkalmazása a jelen feladathoz alkalmas lehet, mivel: 

 nagymennyiségű tanító adat áll rendelkezésre 

 az összefüggések az adatok között ismeretlenek 

 a bemenő adatok között vannak összefüggések, de a szabályok ismeretlenek 

A neurális hálók esetében teljesülhet a „fekete doboz” elvének kiküszöbölése, hiszen a 

súlymátrix alapján elvben kikövetkeztethető a bemeneti paraméterek, és a kimenet közötti kapcsolat. 

3.4.2 Használat 

MATLAB környezetben külön toolbox áll rendelkezésre a neurális hálók építésére és 

tesztelésére: perceptron, MLP, backpropagation… Grafikus is felületen lehet követni a tanulás 

folyamatát, és a tesztelést is. Továbbá lehetőség van a súlymátrix és a betanított háló elmentésére 

későbbi felhasználás, akár újratanítás céljából. 
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3.4.3 Neurális háló használatának lépései 

1. Adatok gyűjtése 

2. Háló elkészítése 

3. Háló paraméterezése (struktúra kialakítása) 

4. Kezdeti súlyok meghatározása 

5. Betanítás 

6. Háló ellenőrzése (érvényesítés) 

7. Háló elmentése és használata 

3.4.4 Háló mérete 

A háló mérete nagyon fontos tényező a tanulási képességet illetően. Mivel a neurális hálók 

rétegek, és a rétegeken belül neuronok bonyolult hálózatát jelenti, és az átmeneti függvények és 

súlyok számításának sebessége is a háló méretétől függ, ezért célszerű minél kisebb hálót választani. 

Bizonyított [1], hogy egy rejtett réteggel, és az adott rétegben a probléma dimenziójának 

megfelelő számú neuronnal rendelkező háló képes tetszőleges osztályozási feladat elvégzésére 

(továbbá képes tetszőleges folytonos függvény közelítésére adott pontossággal, ahol a pontosság a 

felhasznált neuronok számától függ). Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a kétrétegű, de rétegenként 

kevesebb neuront tartalmazó hálók sokszor hatékonyabban képesek megoldani ugyan azt a 

problémát. 

A rejtett réteg neuronjainak számát kísérletezéssel, és a kísérletek során tapasztalt 

hibaszázalékok alapján érdemes meghatározni. Minden esetben célszerű a kisebb hálóméretre 

törekedni, mivel a kisebb hálók tanításához kevesebb minta szükséges, és alkalmazásuk is gyorsabb. 

A kisebb hálóméret előrevetíti a kevésbé komplexebb megoldás lehetőségét, ami a hibaszázalékot 

kicsit, ugyanakkor az általánosító képességet nagyban növeli [1]. 

A háló kezdeti értékeinek meghatározása az egyik legnehezebb feladat. Bizonyított, hogy a 

kezdősúlyok meghatározása NP-teljes probléma [1]. 

Két módon szokták a hálókat tesztelni: 

1. pruning (vágás) 

2. constructive (építés) 

Az első módszer lényege, hogy egy nagy hálót határozunk meg, majd elhagyjuk a felesleges 

kapcsolatokat, elemeket. A második módszer kis hálóból indul ki, és a hiba csökkentése érdekében 

növeljük az elemek számát. A vágás technikának a lényege, hogy a nagy háló nagyobb bizonyossággal 

megoldja a problémát, és a háló csökkentésével az általánosító képességet akarjuk növelni. A vágást 

úgy lehet implementálni, hogy a tanulás során szükségtelen elemek súlyai nullázódjanak ki (a 

súlymódosító függvény formulája határozza meg). 
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3.4.5 Haló definiálása 

A konkrét problémánál 3 osztályba szeretnénk sorolni a bemeneti adatokat: 

1. összetett 

2. csepp 

3. zaj 

A három osztályhoz a kimeneti rétegben három neuron szükséges, melyek a következő képen 

működnek: Amikor az első osztályba tartozó elemet kapjuk, akkor az első neuron 1-et ad a 

kimenetén, a többi 0-át. Amikor a másodikba, akkor a második ad 1-et, és ugyan így a harmadikra. 

A rejtett réteg neuronjainak számát kísérletezéssel állapítom meg. A kezdő neuron szám a 

probléma dimenziója, tehát a bementi paramétervektor dimenziója, ami jelen esetben 6. A Feret és 

Breadth paramétereket nem használom fel, mivel nem nagyítás függetlenek, és a legtöbb esetben 

irreleváns adatok (tapasztalati úton kijelenthető, hogy ezek a méretbeli paraméterek teljes 

mértékben függetlenek a nyomok típusától). 

3.4.6 Tesztelés 

A hibaszázalék csökkentése alapján emeltem a neuronok számát. Már 7 neuron a rejtett 

rétegben elég volt 96,5%-os pontosság eléréséhez. 

 
9. ábra: 7 (rejtett rétegbeli) neuronos háló 

 
A képen látszódik, hogy a tanító, validációs, és tesztadatokon hogyan teljesített a háló. Ezek a 

teljes mintahalmazból véletlenszerűen kiválasztott elemek. A tanítás akkor ért véget, amikor a hiba 

egy adott mérték (hibaérték) alá került, tehát a validáló adathalmazra használva a hálót a hiba egy 

küszöbszint alá került. 
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A teljes mintahalmazra alkalmazva a hálót a következő eredményt kapjuk: 

 
10. ábra: Tesztelés a teljes mintahalmazon 

 
Látszódik, hogy a zajként értelmezendő elemekre 9 esetben (2,5%) hibásan állapítja meg az 

osztályt. Ez azért probléma, mivel a zajt mindenképp ki szeretnénk szűrni, és ezen esetek számát 

minimalizálni, mivel a téves adat rosszabb, mint a hiányos adat. 

3.4.7 Konklúzió 

A rövid tesztelés során kiderült, hogy a neurális hálóval nagyon jól szét lehet bontani a kívánt 

osztályokra az elemeket. Fontos leszögezni, hogy az osztályozás lefutása után a további feldolgozó 

algoritmusok még tovább szűrhetik az eredményeket. Így például az összetettnek (hibásan) 

osztályozott elemre még lefut az összetett nyomokat szétválasztó, majd az ellipszisillesztő algoritmus. 

Mindkettő hibahatárok között dolgozik, tehát a zajos nyomot még nagy valószínűséggel kiszűrheti. 

Az eredmények számszerűsítve: 

A bemeneti adathalmaz 2395 mintájából 370-et használtam fel, mivel a többi mind ellipszis 

alakú, amit az előszűrés alatt kiválogattunk. A 370 mintából 357-et helyesen sorolt be a háló. A 148 

teszt és validáló mintából (tehát ezeket nem használtuk a betanításnál) 145-öt helyesen sorolt be, 

ami 98%-os teljesítmény. 
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3.5 Döntési fák 

3.5.1 Alapvetések 

A döntési fa matematikailag egy gráf. Minden csomópont egy értékre vonatkozó ellenőrzést 

jelöl, a csomópontból kimenő élek pedig az ellenőrzés egy-egy kimenetelének feleltethető meg. A fa 

tetején a gyökércsomópont van, és a fának (fentről lefele ábrázolva) csak szétágazásai vannak, gyűjtő 

pontjai nincsenek. 

Azt, hogy egy adott csomópontban mi (mely paraméter, mely értéke) alapján választjuk szét a 

megmaradt elemeket külön algoritmus adja meg. 

Előnyei a feladat szempontjából: 

 Egyszerű végigkövetni, és ez által értelmezni a működésüket („white box” modell). 

 Jól definiált a bemenet, illetve viszonylag kevés paraméter alapján kell dönteni, így a fa 

komplexitása várhatóan nem lesz túl nagy. 

 Használható diszkrét és folytonos bementi paraméterekre (vegyesen) is. 

3.5.2 Használat 

MATLAB környezetben a classregtree osztály segítségével hozhatunk létre regressziós és 

osztályozó fákat. Bemenetükön az X feature vector-okat (mátrix alakban), és az Y elvárt válaszokat 

(response values) kell megadni, illetve a csomópontokban használandó szétválasztó algoritmust. 

Ennek hatására egy bináris regressziós vagy osztályozó fa jön létre, melynek levelei a Y halmazból 

kikerülő osztályok. 

A fa építése akkor áll meg, ha minden levélben egyértelműen csak egy osztályba tartozó 

elemek vannak, vagy ha a betanításhoz használt, egy adott levélhez tartozó elemek száma egy adott 

küszöbérték alá esik. Tehát például, ha ez a küszöbérték 10, akkor egy levelet, ha 10-nél kevesebb 

eleme van, nem bont tovább. Ugyanakkor megadható az a minimális szám, ami fölött mindenképpen 

bontsa tovább az adott csoportot. 

Lehetőség van különböző bementi paramétersúlyok megadására is, de mivel nincs előzetes 

információnk arról, hogy adott paraméterek relevánsabbak lennének a többinél, ezért ezt a funkciót 

nem használjuk. 

A csomópontok szétválasztásánál különböző algoritmusok szerint járatunk el, melyekből a 

MATLAB a következőket implementálja (ezek a legelterjedtebbek): 

 Gini index (mindig a legnagyobb osztályt próbálja valamely paraméter szerint 

leválasztani) 

 „twoing” (először két csoportra osztja az osztályokat, úgy hogy mindkettőbe fele-fele 

legyen, majd olyan paramétereket és értékeket keres, amik mentén ez a szétválasztás 

működik) 

 deviance reduction (hasonló az eljárás az előzőhöz) 
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Mindegyik algoritmus máshogy választja szét a csomópontokat, más paraméterek, más sorrend alapján. 
A pontos leírásukat és működésüket [2]-ben olvashatjuk. 

3.5.3 Tesztelés 

A tesztelést ugyan azokkal a bementi adatokkal végeztem, mint a neurális hálóknál, tehát a két 

tanuló algoritmus teljesítménye ilyen szempontból összehasonlítható. 

A betanításhoz a minták 80%-át használtam, a tesztelésnél pedig először a maradék 20%-ot 

használtam, majd a teljes halmazt. 

Gini index 

 

 
11. ábra: Döntési fa 

 
Az első algoritmus alapján készített fa látható a 11. ábrán látható. 

A tesztelés után kinyert hibamátrixok: 
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12. ábra Döntési fa tesztelésének hibamátrixai (Gini algoritmus) 

 
A 12. ábrán látható hibamátrixok értelmezése hasonló a neurális hálóknál látottakkal. A sorok 

jelölik a célosztályt, az oszlopok a tényleges kimenetet. Ezek alapján az átlóban találhatók a helyes 

osztályozások. Az első mátrix a 74 tesztadat osztályozásának teljesítményét mutatja. Láthatjuk, hogy 

67 mintát (~90%) helyesen sorolt be a fa. 1 db első osztályba tartozó minta került a második 

osztályba. 3 db második osztályba tartozó került az első osztályba, 2 db harmadik osztályba tartozó 

került az első és 1db a második osztályba. 

A második (alsó) mátrix a teljes halmazon végzett újbóli futtatást mutatja. Ez már 94,7%-os 

pontosságot mutat, de a legaggasztóbb, hogy azoknak a mintáknak a száma - melyeket zajként kéne 

osztályozni, de ez nem sikerült - igen magas. Ez ugyanis azt jelenti, hogy zajos adatokra próbálunk 

később részecskeadatokat kiszámolni, ami rosszabb, mintha pár részecskét zajként értelmezve 

eldobunk. 

Twoing, Deviance 

 
13. ábra Döntési fa tesztelésének hibamátrixai (twoing, deviance) 

 
A 13. ábrán látható, hogy ez a két algoritmus sokkal rosszabb eredményeket mutat, mint az 

előző. A bal oldali a „twoing”eredménye, a jobb oldali a „devinace” algoritmusé. Mindkettőnél 
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nagyon magas a hibaszázalék, valószínűleg ehhez a problémához ezek a számítási módok nem 

alkalmasak. 

3.5.4 Konklúzió 

A döntési fával rosszabb teljesítményű lett a felismerés, mint a neurális hálóval. 

A fa szerkezetéből ugyanakkor sok fontos információ kiderül. A csomópontok jelölik ez egy 

adott paraméter alapján elvégzett döntéseket, így leggyakoribb paramétert nevezhetjük relevánsnak. 

Ezek alapján elemeztem a bemeneti paramétereket: 

convexity: 6 

circ: 4 

concavity: 4 

ellipse error: 1 

convex_number: 1 

concave number: 1 

Látszódik, hogy a legtöbbet használt paraméter a convexity. Az ellipse error, convex és concave 

number-t csak 1-1-szer használja, ezért leteszteltem az algoritmust ezek nélkül a paraméterek nélkül 

is. Az eredmény sokkal rosszabb lett, a hibásan besoroltak száma 10-zel növekedett, ami körülbelül 

3%-os teljesítményromlást jelent. Ebből az derül ki, hogy a döntési fák esetében az egyszer használt 

paraméterek is relevánsak, és feltehetően az egész betanítási algoritmusban is fontos szerepet 

játszanak. 
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3.6 k-NN (k-nearest neighbor) és k-means clustering 

3.6.1 k-NN 

A k-legközelebbi szomszédok algoritmus az alapján osztályoz egy ismeretlen elemet 

(objektumot), hogy az mely (tanítóhalmazban lévő) elem(ek)hez esik legközelebb. Az elve lényegében 

egy többségi szavazás az elem adott távolságon belüli szomszédjai között. Minden esetben k 

szomszédot veszünk figyelembe, ahol k>0, egész. 

A tanulási folyamat lényegében nem is folyamat, hanem egy lépésben megadjuk a kezdő, 

ismert osztályú halmazt, amibe utána behelyezzük az osztályozandó elemeket. 

A távolság mértékére általában Euklideszi-, vagy Hamming-távolságot használnak, attól 

függően, hogy folytonos, vagy diszkrét térben vannak-e az elemek paraméterértékei. Továbbá 

érdemes a k darab szomszédot a távolsággal súlyozni, ezáltal a távolabbi szomszédok kisebb súllyal 

fognak hatást gyakorolni a végső osztályozás kimenetére. 

A probléma, ami előreláthatólag szóba jöhet az az, hogy ennél az osztályozási technikánál a 

tanító halmazban domináns osztályhoz fog a legtöbb új elem tartozni (mivel a k darab szomszédban 

valószínűleg többségben lesznek). 

Fontos tulajdonságok: 

 nagy k esetében robosztusabb lesz az algoritmus (kevésbé zaj érzékeny), ugyanakkor 

elmossa az osztályok határait 

 a k-NN algoritmus pontossága nagyban csökken a zajos, vagy irreleváns paraméterek 

használatával 

 k megadása attól is függ, hogy hány osztályra szeretnénk bontani az elemeket (két 

osztály esetében érdemes páratlan k-t megadni, ezzel elkerülve a kiegyenlített 

szavazást) 

3.6.2 k-means clustering (fuzzy cluster analysis) 

Ez az eljárás K darab klasztert alakít ki (K előre meghatározott, az osztályok számát jelöli). 

Minden elemnek van egy tagsági függvénye, mely meghatározza, hogy mennyire tartozik egy adott 

klaszterbe (súlyozás). 

A folyamat valamilyen kezdeti klaszterközéppontokkal indul el (általában ez nem jó), majd 

iteratív módon változtatja a klaszterközéppontokat, és a tagsági értékeket, aszerint, hogy a 

középpont és az elemek (tagsági függvények által súlyozott) távolságait valamilyen függvény alapján 

minimalizálja. 

A működést a *4]-ből származó 14. ábrán lehet végigkövetni. 
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14. ábra: K-means klaszterezés folyamatábrája 

 

Klaszterközéppontnak általában az első K tanító elemet célszerű választani. Ezután 

meghatározásra kerül minden tanító elem távolsága (általában Euklideszi távolság) a 

klaszterközéppontoktól. Minden maradék elem (N-K darab) osztályát az alapján határozzuk meg, 

hogy melyik klaszterközépponthoz van legközelebb. Ha ez különbözik az előzőtől (vagy ez az első 

iteráció), akkor a klaszterközéppontokat újra kell számítani az új elemek alapján. 

Ez által több iteráción keresztül változik a klaszterközéppont és ezzel az elemek osztályozása. 

Az egész folyamatnak akkor van vége, ha nem változik az elemek besorolása. 

Hátrányai: 

 Ennél az algoritmusnál is hátrány, ha van domináló osztály. 

 A klaszterközéppontok mindig változnak, és a végeredmény függ a kezdeti tanító 

mintahalmaz sorrendjétől. 

 Az első középpontok kiválasztása is befolyásolhatja a végeredményt (rossz esetben 

nem konvergálnak a középpontok és lokálisan beragadnak) 

 A sok zajos adat eltolhatja a középpontot. 

 A klaszterek körkörösek (több dimenzióban is), mivel távolságokkal számolunk. 

Ezek a problémák elsősorban akkor jönnek elő, ha kevés adatunk van. A konkrét probléma 

estében ez nem áll fent. 

Előnye a k-NN algoritmushoz képest, hogy itt iteratív módon határozzuk meg a középpontokat. 

Hátránya, hogy mivel a klaszterek egységesek (az adott távolságon belüli osztályt illetően), 

ezért több kisebb csomósodást rossz kezelhet. Ez alatt azt kell érteni, hogy a például egy osztályba 

tartozó elemeknek két csomósodása is van, akkor a klaszterezés ezt nem tudja lekezelni és 

lehetséges, hogy az egyik középpontot az egyik osztály középpontjába rakja, a másikat pedig 

ugyanannak az osztálynak a másik középpontjába. Ezt az esetet a k-NN jól kezelné. Ezt szemlélteti a 

15. ábra. 
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15. ábra: Több középpontú klaszterezési hiba 

Fontos megjegyezni, hogy ez a módszer nem használ semmilyen előzetes osztályozási 

információt, ellentétben a többi algoritmussal. Az egyetlen lehetőség a tanítóhalmaz osztályainak 

felhasználására, hogy a kezdeti klaszterközéppontokat ezek alapján határozzuk meg, ezzel biztosítva 

a gyorsabb (kevesebb iterációval történő) futást, és kiküszöbölhetjük a lokális minimumban való 

beragadást. 

3.6.3 Használat 

MATLAB-ban viszonylag könnyű implementálni a k-NN algoritmust, kész megoldások is 

találhatók a MATLAB közösségi portálon. 

Fuzzy rendszerek építésére és vizuális tesztelésére külön toolbox áll rendelkezésre, mellyel a k-

means klaszterezés is futtatható. 

3.6.4 Tesztelés 1. (k-NN) 

Első lépésben a k-NN algoritmussal próbáltam osztályozni a nyomokat. Ennek 3 lényegi lépése 

van: 

 távolságmérték meghatározása, implementálása 

 kiszámítani a tanító minták és a tesztelendő (osztályozandó) minták távolságát 

 adott darab (N) szomszéd megahatározásával megadni a nyomok osztályát 

Hasonló módon végeztem a nyomok szétválasztását, mint az előző algoritmusoknál, tehát a 

80%-kal tanítottam be, majd a maradék 20%-kal teszteltem.  

Az osztályozást több különböző N-re is lefuttattam, 1-től 20ig. 
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16. ábra: k-NN algoritmus legjobb eredménye 

 

A fenti képen látható az N=11 eredménye, mely a legjobb osztályozást eredményezte, de még 

így is csak 75%-os lett a teljesítménye. A félreosztályozottak között a leggyakoribb az 1. és 2. osztály 

összekeverése, tehát a csepp alakúak és az összetett nyomok. Mivel a bementi vektor 6 dimenziós, 

ezért vizuálisan nem lehetett megjeleníteni az osztályozást. 

A rossz teljesítmény feltehetőleg azért adódik, mivel ilyen távolságmértékkel nem 

szeparálhatók az elemek.  

3.6.5 Tesztelés 2. (k-means) 

A tesztelést két különböző kóddal is elvégeztem, melyek lényegileg nem különböznek, az első a 

[4] forrásban található kód egy változata a második a MATLAB beépített fuzzy toolbox kódja. 

A teljesítményt most is a hibamátrixszal adom meg. 

 
17. ábra: k-means klaszterezés hibamátrixa ([4] alapján) 

 

 
18. ábra: k-means klaszterezés hibamátrixa (matlab fuzzy toolbox) 

 
A 17. és 18. ábrán is tisztán látszódik, hogy ez a fajta megközelítés egyáltalán nem használható. 

A módszerrel több próbálkozásra, különböző mintaadatokat használva sem sikerült jó eredményt 

elérni. 

3.6.6 Konklúzió 

A két algoritmus azért nem volt használható ehhez a problémához, mivel az adatok egyáltalán 

nem klaszterezhetők, tehát sem a k-NN sem k-means nem tud jó besorolást végezni, hiszen 



29 
 

mindkettő távolság alapon osztályozza az elemeket. Bizonyításképpen figyeljük meg a 19. ábrát, ahol 

a bemeneti paramétervektor 2 tetszőleges paraméterét ábrázoltam a 2D térben. 

 

 
19. ábra: Circ és convexity paraméterek 2D térben. A színek jelölik az eredeti osztályokat. 

 

Látszódik, hogy e két paraméter alapján nem lehetne klaszterezni az osztályokat. A többi 

paramétert is összehasonlítottam egymással és közel minden esetben hasonló eredményre jutottam 

(lásd 20. ábra). 

 

 
20. ábra: Minden paraméterpáros ábrázolása 2D térben, osztályokkal 

 

Habár a több paraméter használata elvileg szeparálhatóbbá tehetné az elemeket, ezekkel a 

módszerekkel nem kísérletezem tovább. 

  



30 
 

3.7 SVM (support vector machine) 

3.7.1 Alapvetések 

A SVM osztályozó működésének lényege, hogy létrehoz egy hipersíkot (vagy hipersíkok 

halmazát) egy véges, vagy végtelen dimenziós térben, ami alapján osztályozza (szétválasztja) az 

elemeket. Az osztályozás lényege (általában erre törekedünk), hogy minden osztálytól a maximális 

távolságra helyezkedjen el az elválasztó hipersík, ezzel minimalizálva az általánosítási hibát (ez a 

margó maximalizálás). 

Sok esetben nem lehet lineárisan szétválasztani két osztályba az elemeket, ekkor nemlineáris 

szeparálásra kell kiterjeszteni az SVM-et. Ez úgy tehető meg, hogy egy nemlineáris transzformációt 

hajtunk végre a bemeneti téren a jellemző térbe, majd az így kialakított jellemző térben keressük az 

optimális lineáris szeparáló hipersíkot. 

Az SVM nem a jellemzőtérben adja meg a feladat megoldását, hanem a kerneltérben, tehát a 

kiválasztott kernelfüggvények lineáris kombinációjaként. 

Hatásfok ezektől a paraméterektől függ: 

 kernel függvények (milyen függvény?) 

 kernel paraméterek 

 margó paraméter 

Megfontolandó, hogy milyen kialakításban használható ez a konkrét feladathoz, hiszen jelen 

estben nekünk 3 osztályra kéne bontani az elemeket. Egy lehetséges megoldás, hogy először a zajt 

szűrjük le, majd a végső halmazt már csak két részre szeparáljuk. 

3.7.2 Használat 

MATLAB-ban rendelkezésre állnak SVM toolbox-ok, melyek többféle verzióját implementálják a 

szupport vektor gépeknek. A teszteléshez a Bioinformatic toolbox svmtrain és svmclassify 

implementációját használtam. 

Ennél az implementációnál a kernel függvényeket lehet explicit megadni, illetve a kernel 

függvény típusától függően a többi paramétert is. Ugyanakkor minden kernelfüggvényhez vannak 

alapértelmezett kiindulási paraméterek, és a legtöbb esetben ezeket használom. 

3.7.3 Tesztelés 

Első lépésben két osztályra szeretnénk bontani az elemeket: 

1. nyomok (összetett, csepp alakú) 

2. zaj 

A betanításhoz és teszteléshez az összes elemet két csoportra bontom, ugyan olyan 

módszerrel, ahogy a többi tanuló algoritmus esetében is (mivel az elemek eleve vegyesen vannak). 
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Több tesztet futtattam le, melyek közül az elsőnél (hasonlóan a kNN-nél látott módszerrel) 

páronként vizsgáltam a objektumok bemeneti paramétereit, és ezek alapján tanítottam be az SVM-

et. Ezzel arra akartam a választ megkapni, hogy az SVM, különböző kernelfüggvények használata 

esetén, mennyire tud robusztusan működni (két paraméter alapján). Az eredmény felemás lett, 

hiszen két paraméter alapján nem sikerült mindig jól szétválasztani az osztályokat, viszont látszódott, 

hogy a „polynomial” (polinom kernelfüggvény) és „RBF” (radial basis function) SVM-ek sokkal 

pontosabb eredményt adnak. 

Ezután mind a hat objektum paramétert felhasználva tanítottam be az SVM-et (különböző 

kernelfüggvényeket használva), majd teszteltem a teszthalmazon. Az eredmény meglepően jó lett (az 

eddigi kétparaméteres tesztekhez képest): 

 
21. ábra: SVM (RBF) hibamátrixai a teszt és a teljes halmazon (nyom-zaj szétválasztás) 

A 21. ábrán a legjobb eredményt hozó, RBF kernelfüggvényt használó SVM teszteredményei 

láthatók. A sorok jelölik a célosztályt, az oszlopok a tényleges kimenetet. A z első mátrix a 

teszthalmazon végzett kiértékelés. A 74 tesztmintából 73-at helyesen sorolt be, ami 98.5%-os 

teljesítmény. A teljes halmazon tesztelve az SVM-et 97.5%-os a pontosság. 

Azért meglepő az eredmény, mivel a teljesítménye jobb a neurális hálókénál (96.5%). Habár ez 

még csak az osztályozás első lépése, tehát most csak a zajt szűrtük le. 

A második szakaszban a nem zajként osztályozott nyomokat kell két osztályra bontani. Ezt 

megtehetnénk úgy is, hogy az előző SVM kimentét használjuk fel, és az alapján választjuk le a zajt, de 

célszerűbb az eredeti tanítóhalmazt használni, hiszen az relevánsabb (így az első SVM hibás eseteit 

kiküszöbölhetjük a második SVM betanításánál). 

Tehát most egy olyan tanító és teszt halmazt állítunk elő az eredetiből, ahol csak összetett és 

csepp alakú nyomok vannak. Az arányokat az előzőekhez hasonlóan alakítottam ki, tehát a 

betanításhoz a minták 80%-át használtam, a teszteléshez a maradék 20%-ot. 

Az eredményt a 22. ábrán láthatjuk. 

 
22. ábra: SVM (RBF) hibamátrixai a teszt és a teljes halmazon (összetett-csepp szétválasztás) 

Megfigyelhető, hogy megint csak jól teljesít az SVM, hiszen a teszthalmazon 98%, míg a teljes 

halmazon 98.5% lett a teljesítmény. 
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4 Összefoglalás 

A labor keretén belül megterveztem és implementáltam a részecskeanalizáló program minden 

fő funkcióját, és tanulmányoztam a részecskenyomok osztályozásához felhasználható tanuló 

algoritmusokat. 

A program megvalósított, és működőképes főbb funkciói: 

 képek beolvasása 

 képek elő-feldolgozása (makróval futtatható tetszőleges lépéssor) 

 adott méretű BLOB-ok felismerése (többi szűrése) 

 BLOB-ok böngészése (adatokkal és képekkel), osztályozás megadása 

 adatok elmentése több fázisban (BLOB adatok, részecske adatok, osztályok) 

 osztályozandó BLOB-ok leküldése a MATLAB osztályozónak 

 MATLAB kimenet megjelenítése 

Az áttanulmányozott tanuló algoritmusok és használhatóságuk: 

 Neurális háló: a tesztadatokon jól működött (96.5%), további tesztelés szükséges 

 Döntési fák: rosszabb teljesítmény, mint a neurális hálóknál, nem fogom tovább 

tesztelni 

 k-NN, k-means clustering: nem használható 

 SVM: két lépésben osztályozza a nyomokat (két SVM), jó teljesítménnyel, további 

tesztelés szükséges 

4.1 Fejlesztési lehetőségek 

4.1.1 Osztályozó implementálása 

A programba bele kell építeni a tanításhoz és teszteléshez szükséges felületeket és eljárásokat 

a tanító adatok elmentésére, betöltésére. A cél egy teljesen osztályozó független interfész kialakítása 

a Java kezelőfelület és a MATLAB osztályozó kód között, ezzel biztosítva a két komponens 

függetlenségét. Így például, ha egy másik osztályozási módszert akarunk alkalmazni, akkor ezt a Java 

kód módosítása nélkül tehessük meg, elég legyen csak az interfészt megvalósítani. 

4.1.2 Tanító halmaz kezelése 

A részecskeanalízisben több különböző kísérletből származó adatokkal kell dolgozni, így 

párhuzamosan több különböző tanító halmazt és/vagy osztályozót kell tárolni. A cél az, hogy ezt 
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könnyen meg lehessen tenni, tehát valamilyen kompakt (de bővíthető) formában kell tárolni a tanító 

halmaz adatait és magát a betanított osztályozót is. 

Például, ha három különböző projekten dolgozunk, amikhez külön-külön be kell tanítanunk egy 

osztályozót, akkor el lehessen menteni a tanítóhalmazokat, a hozzájuk tartozó osztályozót, és ezeket 

akármikor elő lehessen hívni, attól függően, hogy melyik projekten dolgozunk éppen. Emellett, ha 

előhívtuk az egyik tanítóhalmazt, akkor azt bővíteni is lehessen. 

4.1.3 Osztályozók tesztelése 

A labor keretében egy viszonylag reprezentatív adathalmazzal dolgoztam, de szükséges lenne a 

neurális háló és az SVM további tesztelése más adatokon, élesben, akár az általam implementált 

JParticles programmal (ahol a képfeldolgozás pontossága is számít, mint zavaró tényező). Ehhez 

viszont szükséges lenne az előző kettő pont megvalósítása, tehát a betanító és tesztelő keretrendszer 

kiépítése a programban. 
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