
Ember-gép interfészek

A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.



Ember-gép interfészek
- az (h)őskor



Significant Event Timeline
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“As We May Think”
Vannevar Bush (1945)
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“As We May Think”
Vannevar Bush (1945)

II. világháború (6000 kutató)

„web of metal”
memex:
– asszociatív indexelés
~ hypertext, bookmark



Sketchpad
Ivan Sutherland (1962)
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https://www.youtube.com/watch?v=USyoT_Ha_bA


Sketchpad: “Direct Manipulation”

• Közvetlen manipuláció:
– objektumok láthatóak
– egymásra épülő akciók és azonnali visszajelzés
– megfordíthatóság
– felfedezés
– csak szintaktikailag helyes akciók
– programozási nyelv helyett akciók



Az első egér
Doug Engelbart (1963)
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Az első user study

1 English, W. K., Engelbart, D. C., & Berman, M. L. (1967). Display selection techniques for text 
manipulation. IEEE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-8(1), 5-15. 

Mouse Joystick

Lightpen Grafacon Knee-controlled lever
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A kísérlet
• Résztvevők: 13
• “Beviteli eszközök”: egér, light pen, Grafacon, joystick 

(position-control), joystick (rate-control), knee-controlled 
lever

• Mérés: feladat végrehajtási ideje, hibázási arány
(feladat végrehajtási ideje = elérési idő + mozgatás ideje)

• Egy résztvevő több eszközzel is
• Feladat:

– Nyomd meg a space-t, fogd meg az eszközt, pozícionáld a kurzurt
a célra, „kattints”
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Eredmények (1)
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1 knee-controlled lever elérési ideje 0



Eredmények (2)
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The Demo (1968)
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• egér
• több ablakos mód
• on-screen video 

telekonferencia
• képernyő-megosztásos 

kollaboráció
• hypertext

https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY


Xerox Star (1981)
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Star GUI Icons
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Xerox Star (1981)

Az első piacra bevezetett számítógép GUIval
• Filozófia:

– az irodában az emberek munkájának 
megkönnyítése

– könnyű használat = láthatatlan
• GUI:

– Ikon: a felhasználó egyből érti (érzi?), hogy 
mire lehet az jó

– event-driven programming (Model-View-
Controller) → OO programozás



„A HCI születése” - 1983
Első ACM SIGCHI konferencia (1983)

Card, Moran, and Newell: The Psychology of 
Human-Computer Interaction (1983)

Apple Macintosh bejelentése (1983 december), 
vásárolható 1984 januártól
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ACM SIGCHI Mission

The ACM Special Interest Group on Computer-Human
Interaction is the world’s largest association of
professionals who work in the research and practice of
computer-human interaction. This interdisciplinary group
is composed of computer scientists, software engineers,
psychologists, interaction designers, graphic designers,
sociologists, and anthropologists, just to name some of the
domains whose special expertise come to bear in this area.
They are brought together by a shared understanding that
designing useful and usable technology is an
interdisciplinary process, and believe that when done
properly it has the power to transform persons’ lives.
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The Psychology of Human-Computer Interaction
Card, Moran, and Newell (1983)

20



The Model Human Processor
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Apple Macintosh (1984)
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MacWrite Software
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Apple Macintosh Commercial (1984)
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https://www.youtube.com/watch?v=2zfqw8nhUwA
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Apple Macintosh Timeline
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HCI 1983-…

• Egy példa korai kutatásokra:
– széles vs. mély menük
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• Two-finger gestures:
Apple iPhone

• Acceleration-sensing:
Nintendo Wiimote

• Wheel mouse:
Microsoft Intellimouse

• Single-stroke text input:
Palm’s Graffiti

2007?

2005?

1995?

1996?

1978 1

1998 2

1993 4

1993 3

1 Herot, C. F., & Weinzapfel, G. (1978). One-point touch input of vector information for computer 
displays. Proc SIGGRAPH ‘78, 210-216, New York: ACM.
2 Harrison, B., Fishkin, K. P., Gujar, A., Mochon, C., & Want, R. (1998). Squeeze me, hold me, tilt me! 
An exploration of manipulative user interfaces. Proc CHI '98, 17-24, New York: ACM.
3 Venolia, D. (1993). Facile 3D manipulation. Proc CHI '93, 31-36, New York: ACM.
4 Goldberg, D., & Richardson, C. (1993). Touch-typing with a stylus. Proc CHI '93, 80-87, New York: 
ACM.
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Változik a számítógépek elérhetősége
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GUI → gesztusok
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Viselhető szenzorok/számítógépek



34

Robotika
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Új szociális kihívások/lehetőségek
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A jövő:
A határ ember és gép közt elmosódik
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A jövő:
a tech-függőség növekszik
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A jövő:
digitális lábnyom…
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Papp László (Gartner):
Kik lesznek a MI munkatársaink 2027-ben?

http://njszt.xstream.hu/#DE11_01.mp4


Kognitív modellek
az ember-gép interakciókban

Intelligens ember-gép interfészek



Chapter 2

Human Information Processing



HCI rendszerszemélet

ember gép



Kongnitív folyamatok



Emberi információ-feldolgozás modellezése

- a HCI szempontjából



Kiértékelés



Jel észlelés

Modell: felismerés + döntés (jel ott van/nincs)

Metrikák:

találati arány

téves riasztási arány

(ha sokáig tart a feladat mindkettő csökken)



Reakcióidő

• Diszkrét feldolgozási lépések

• Kivonásos módszer

Fogalmazzuk át a feladatot, hogy egy extra 
feldolgozási lépés legyen szükséges

pl: céllink kiválasztása több lehetőségből vagy 
vizuálisan kusza oldalról

• Hozzáadásos módszer

Ha két hatás két különböző lépésre hat akkor az RT 
összegződik, ha ugyanarra  lépésre hatnak akkor 
átfedés van az RT növekedésben



RT vs. pontosság



Neuroergonómia

eseményhez köthető potenciál (EEG)

fMRI



Választási feladatok
a humán információ-feldolgozási modell





Felismerés/értelmezés

• Befolyásoló tényezők

– kontraszt

– elhelyezés (látótér)

– mentális forgatás

…

– megkülönböztethetőség



Kiválasztás/döntéshozatal

• Hick-Hyman törvény:

• Kompatibilitási hatás

– hang-hang, képi-pozícionálás

Simon-effektus:

JOBB BAL

piros
Stroop-effektus kék

zöld
sárga



Motorikus végrehajtás

• Fitt törvénye:

D: távolság az aktuális pozíciótól 
(különböző input eszközöknél más a b)

W: célpont szélessége/mérete

egyéb tényezők (point-click vs. point-drag)…



Komplex problémamegoldás



Komplex problémamegoldás

• pl. új HCI feladat megoldása

• állapottér-reprezentáció

• heurisztikus útvonalkeresés

– naive vs. szakértői

• analóg problémák segíthetnek



Mentális modell

• hogyan képzeli el a felhasználó a rendszer 
működését

• metafórák

– valós életből (pl. „asztal”)

– más feladatokból

• Ha bizonytalan a felhasználó

– reprezentatív, más alternatívák

– kezdeti döntéshez ragaszkodás



A humán memória modellje

[Wikipedia]

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C3%A9kezet#Szenzoros_eml.C3.A9kezet


Memória

• A memória egy szervezet azon képessége, 
hogy eltároljon, megőrizzen és előhívjon 
információkat és élményeket.

• Dekleratív

– Epizódikus vs. Szemantikus

• vs. Proceduális

• Szenzoros, Rövid távú, Hosszú távú memória



Rövid távú memória, STM
(munkamemória)

• Mentális munkaállomás

• néhány sec

• 7 ± 2 (vagy szótagok száma 2 sec alatt)

• HCI:

– bezavaró esemény (18 sec teljes feledés)

– STM telítődik ha túl bonyolult a HCI feladat

• pl. menüben navigálás



Rövid távú memória, STM
(munkamemória)



Hosszú távú memória, LTM

• Memorizálás hatékonysága:

– felszínes vs. mély szemantikai elemzés

pl. weblapon link keresése

– generálási effektus

pl. jelszavak

– ismétlés (egyszerre vagy szünetekkel)

• A felidézés kontextus függő



A figyelem modellje



A figyelem

• A figyelem (attention) az ingerek közötti 
szelektálást, az információfeldolgozást az 
adott helyeken, adott ingerekre irányítja. A 
figyelem az a képesség, hogy bizonyos 
információk részleteit kiemeljük, míg más 
információkat ezzel egyidejűleg figyelmen 
kívül hagyjunk. 



A figyelem

• Mi történik a nem megfigyelt ingerrel?

• Szűrés-gyengülés modell

– szűrés megelőzi az észlelést

• Késői szűrés modell

– szemantikai értelmezés megelőzi a kiszűrést

• Memória vs. észlelési terheltség



Figyelem és HCI

• multi-task, multi-signal

• változási vakság (change blindness)

• figyelmi villogás (attentional blink)

• vizuális keresés

– menü/ikonok

– jellemző konjukciók (feature integration theory)

• Kevesebb figyelem kell a begyakorolt 
feladatokra



Összegzés

• Humán információ-feldolgozás modellje

• HCI csak akkor lehet hatékony ha kompatibilis 
a humán információ-feldolgozással

vizuális kereséstől a tudás ábrázolás/kommunikációig



Beviteli technológiák

Intelligens ember-gép interfészek



Chapter 6

Input Technologies and Techniques



Jó vagy rossz?

Toll vs. érintés

+ kézírás, rajzolás

+ pontos kijelölés

+ extra funkciók (pl gomb)

- mindig hordani kell a tollat

- a toll elővétele sok idő

Attól függ mire!



Kooperáció



Kooperáció



Definíciók

• Beviteli eszköz: egy érzékelő ami emberek, 
tárgyak, helyek fizikai tulajdonságait ismeri fel

• Interakciós technika: Szoftver és hardver, ki- és 
bemeneti jelek együttese, amivel egy 
felhasználó el tud végezni egy feladatot (pl. 
pitch-to-zoom)

• Felhasználói interfész (UI): beviteli eszközök, 
interakciós technikák és mentális modell 
együttesen



Pozícionáló/kiválasztó
bemeneti eszközök



Beviteli eszközök jellemzése

• pozíció vs. mozgás vs. erő

• több állapot lehetséges

• dimenziószám

• metrikák

– elérési idő, hazatérési idő

– hibázási arány, RT

– kognitív komfort



Közvetlen beviteli eszközök

• a beviteli és megjelenítési eszköz ugyanaz

• érintőképernyő, „toll” (vagy a kettő együtt)

• Hátrányok:

– gombok hiánya

– eltakarás

– rossz skálázódás nagy felületekre



Közvetlen beviteli eszközök

• soft-touch vs. hard-touch

• speciális eszköz (aktív toll)

• multi-touch

• pontszerű vagy terület (igazi felület vagy 
közelítő)

• nyomáserősség érzékelése (7 szint)

• parallax (<2mm), késés (<100ms)



• in-air érzékelés, kéztartás, mozdulat

pl. SecondLight

• ujj azonosítása

• újlenyomat azonosítás

Közvetlen beviteli eszközök –
kitekintés

http://research.microsoft.com/en-US/projects/secondlight/default.aspx


Közvetett beviteli eszközök

• a beviteli és megjelenítési eszköz különbözik

• speciális feladatok (pl. játék, vezetés)

• Hátrányok:

– explicit visszajelzés

– bemeneti jel/eszköz megjelenítése a képernyőn



• abszolút (digitalizáló tábla) vs. relatív pozíció

• egér

• (multi)touchpad

– különbözik az érintőképernyőtől!

• trackball

• joystick

– isometric vs. isotronic

Közvetett beviteli eszközök



Beviteli eszközök állapota



Szövegbeviteli eszközök

• QWERTY (1868): 30-80 wpm

– 5% hatékonyságnövekedés más kiosztásokban

• érintőképernyős billentyűzetek

– billentyűk mérete

– „figyelmi villogás”

– szoftveres gyorsítások: szókiegészítés, gesztusok

• Kézírás (papíron is csak 15 wpm)

– szabad formátum

– rövid szövegeknél (pl. query) működhet

• Diktálás (beszéd ~150 wpm)



Interakciós modalitások

• Két kéz

– billentyűzet+egér

– kézben tartott eszközök (okos telefon)

• gesztusok

– fizikai világhoz hasonló mentális modelleknél 
működnek hatékonyan

• beszéd

– hangutasítások

– hangzó anyag rögzítése



Interakciós modalitások

• térbeli gesztusok (free-space gestures)

semiotic, ergotic, epistemic

• test input (whole-body input)

pl: Microsoft Kinect

• Háttérben futó szenzorok

környezet (kontextus) automatikus figyelembe 
vétele

• Közvetlen izom- vagy agyaktivitást mérő 
eszközök



Trendek és lehetőségek

• magasabb szintű feladatok

pl. keresés személyes adatokban

• új típusú (szenzoros) adatok

pl. jelszó helyett ujjlenyomat

• adatok/modalitások szintézise

– gépi tanulás

– „do less, but do it well”



Chapter 7

Sensor- and recognition-based 
input for interaction



Szenzorok

• Fizikai jeleket elektronikai jellé konvertáló 
eszköz

• innováció -> egyre csökkenő költséggel 
gyártható

• egér (optikai egér)

• gyorsulás mérő (eredetileg autó légzsák)



Szenzor adatok felhasználása

Szenzor1 Szenzor2 SzenzorN

Felhasználó 
egy állapota

Környezet

Perszonalizáció

Alkalmazás1 Alkalmazás2 AlkalmazásN



(HCIhez kapcsolodó)

Szenzorok típusai

• Jelenlét/mozgásérzékelők (motion)

– fotocellás vagy lézeres

– infravörös (~10 μm vagy hőmérséklet)

– légnyomás (ajtó nyitva)

– videó-alapú, hang-alapú

• Távolság érzékelők

– háromszögelés (LED vagy ultrasonic)

– sztereo kamerák



(HCIhez kapcsolodó)

Szenzorok típusai

• Pozíció meghatározás

– GPS

– épületen belül: háromszögelés (RF, WiFi …)

– több kamerás rendszerek (testrészek pozíciója is!)

– hangterjedés-alapú hangforrás azonosítás (time-
of-flight)

• Irány- és mozgásérzékelők (movement)

– viselhető szenzorok

– gyroscope (MEMS gyorsulásmérő)



(HCIhez kapcsolodó)

Szenzorok típusai

• Érintés/nyomásérzékelők

• Tekintet követés (gaze and eyetracking)

– képfeldolgozás

– az adott tárgyra néz-e a felhasználó?

• Beszéd

– problémák: háttérzaj, beszélőadaptáció

– prozódia, intonáció stb is fontos



(HCIhez kapcsolodó)

Szenzorok típusai

• Gesztusok

– kéztartás, kézmozdulat, tárgyra mutatás

– képfeldolgozás vagy viselhető kesztyű

• Identitás azonosítás

– biometrikus szenzorok: újlenyomat leolvasó, 
retinaleolvasó, kézalak, kézírás, hangazonosítás…

– képfeldolgozás (pl. arcfelismerés, QR kód)

– RFID



(HCIhez kapcsolodó)

Szenzorok típusai
• Környezetet leíró szenzorok

– hőmérséklet, légnyomás, fényviszonyok

• Érzelmi állapot azonosítására szolgáló 
szenzorok

– unatkozik/érdeklődik, stersszes, fusztrált

– galvanikus bőr válasz, pulzusszám stb…

• Agyinterfészek

– noninvazív technológiák

– EEG: az agy egyes területeinek elektromos 
aktivitása



Szenzor adatok feldolgozása

Szenzor1 Szenzor2 SzenzorN

Felhasználó 
egy állapota

Környezet

Perszonalizáció

Alkalmazás1 Alkalmazás2 AlkalmazásN



Jelfeldolgozás

Idősor-elemzés

1. Előfeldolgozás

pl. Kálmán-szűrő

2. Jellemzőkinyerés

pl. Fourier transzformáció

3. Modellezés/osztályozás



Összegzés

• Közvetlen és közvetett beviteli eszközök

• Interakciós modalitások

• Szenzorok típusai



Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

../eFeladatgyujtemeny/ihci_4_eeg_baseline.html


Emberi kollaborációt támogató
ember-gép interfészek

Intelligens ember-gép interfészek



Chapter 24

Collaboration Technologies



Kollaborációs technológiák

• Kommunikációs technológiák fejlődése

IT -> ICT

• TV/rádió -> telefon -> 

computer supported cooperative work

• megegyező/különböző hely

• megegyező/különböző idő

• több szintű csoportszerveződés



A groupware kihívásai

• többletmunka az egyén számára vs. nyereség

• fogoly dilemma

• kritikus tömeg

• kivételek, improvizációt hátráltathatja

• integráció az egyéni folyamatokba (csoport 
funkciókat sokkal ritkábban használjuk)

• nehéz tervezni, nehéz kiértékelni



Technológiai háttér

• Internet, 5G

• kapcsolat sebességének heterogenitása 
probléma

• web2.0: áthidalja a hardware és OS 
különbségeket

• viszont okostelefon, okosóra, tablet különböző 
méretű kijelző/beviteli eszköz



e-mail

• A legelső sikeres kollaborációs technológia

• PC, okostelefon, okosTV, publikus terminálok

• spam, vírus stb

• más a kommunikáció e-mailben, mint szóban!

– komm. hálózat, erőviszonyok, hangnem stb

• e-mail túlterhelés (overload)

– automatikus kategórizáció/spam szűrés

– tagek, fontos üzenet (miért?)

• e-mail írás támogatása (pl. csatolmány 
lemaradt)



Beszélgetésre alkalmas eszközök
(computer-mediated communication)

• Video+Audio (videokonf terem, PC, mobil)

• Audio (voice over IP)

• Text (instant messaging, chat, SMS)

• mikor melyiket használják a felhasználók?

• más a kommunikáció, mint FTF!

– formálisabb, nem-beszéd kommunikáció 
körülményes, tipíkusan egy beszélő (mike-
passing), nincs szemkontaktus, kamerán keresztül 
közvetíthetünk mást



Blog/mikroblog

~300M blog
mikroblogoknak fontos szerep van vészhelyzetek kezelésében…



Meeting támogató rendszerek

• Strukturált: beégetett folyamatok

– brainstorming, prioritizálás, szavazás stb.

– anonimitást tud biztosítani (hatékonyabb, de 
lassabb)

• Szabad: közös szerkesztés (´90)

– kreatívabb célokra jó (desing, követelményelezés)

• Elektronikus fali táblák (whiteboard)



Munkafolyamat támogató 
rendszerek

• általában szekvenciális lépések

• idő ráfordítás vagy nyereség?

• kivételek kezelése problémás

• felhasználók monitorozására alkalmas



Közös információs tárak

• cél: megőrízni/elérhetővé tenni a tudást 
(újrafelhasználni)

• motivációs rendszer

• Wiki

– szerzői szerepek, kontroll/ellenőrzés, 
szabályozások

• Megőrzik a korábbi állapotokat



Szociális hálók

• Információközlés ismerősökkel, játék, 
eseményszervezés, randizás, szakmai fórumok, 
vásárlás

• Ajánlórendszerek (kollaboratív szűrők)

– mennyire bízunk meg idegenek véleményében?

– magyarázatok -> bizalom



Chapter 27

Online Communities



Online közösségek

„The cyberspace is the new frontier in social
relationships and people are using the Internet 
to make friends, colleagues, lovers and 
enemies”

• Fizikai közelség helyett a közös érdeklődés 
alapján alakulnak ki a csoportok



MMORPG

• virtuális 3D világ, avatar

• a világ „létezik” akkor is amikor nem játszunk

• szociális kapcsolatok fontosak

in-game vs. out-game, guild

• a virtuális és fizikai világok keverednek

EverQuest

• változatos virtuális kapcsolatok (pl. házasság)



• Interjúk

• Logfájlok elemzése

• Tartalomelemzés

• Szociális hálózatok elemzése

– résztvevők és tulajdonságaik hálózata

– egocentrikus vs. nem-lokális mintázatok

– dinamika

Online közösségek elemzése



Chapter 62

Social Networks and Social Media



• 4.6M Wikipedia 
oldal

• 5 Mrd Flickr fotó

• 35h/perc videó 
feltöltése Youtubera

• 65M tweet/nap



Szociális média (web 2.0)

+ kötődés, szociális tőke, kevésbé magányos

+ mentális fejlődés (pl. negatív kritikák tűrése)

+ érdeklődés-központú csoportok kialakulása

+ közérdekű információk elérése

- FTF kapcsolatok visszaszorulása

- függőség

- időmenedzsment problémák

Szemantikus web (web 3.0)!?



Mély Web / Filter bubble

[video]

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s


Figyeljünk oda mit osztunk meg…



Összegzés

• ITval támogatott ember-ember interakciók

• Kollaborációs technológiák

• Internet, web2.0



Felhasználó adaptív rendszerek

Intelligens ember-gép interfészek



Chapter 19

Systems That Adapt

to Their Users



Felhasználó-adaptív (user-adaptive) 
rendszerek

Olyan IT rendszerek, amelyek 
viselkedésüket a felhasználójuk szokásaihoz 
igazítják és



Felhasználó-adaptív (user-adaptive) 
rendszerek

Felhasználói model megfigyelés alapú tanulása! (azaz nem sima konfigurálható/adaptálható rendszerek)

Pl:
– adaptív felhasználói felületek
– ajánlórendszerek
– személyreszabás (personalization)



1. Rendszer használat támogatása

1 a) Adaptív súgó

1 b) Rutinfeladatok elvégzése

1 c) A felhasználáshoz alkalmazkodó 
felületek

1 d) A felhasználó képességeihez 
alkalmazkodó felületek



1 a) Adaptív súgó

• Ha a felhasználó végre szeretne hajtani egy adott 
műveletet, de nem elég egyértelmű a rendszer
használata, az adaptív súgó információkkal és 
tanácsokkal segítheti.

– Fel kell ismerni mikor van szüksége tanácsra a 
felhasználónak

– Milyen műveleteket ismer/használ?



Adaptív súgó

1980’ Unix parancsok

1997 Office segéd

2010 CommunityCommands

https://www.youtube.com/watch?v=PTT30FbCJnk


1 b) Rutinfeladatok elvégzése

Cél: vegyük át a felhasználótól a sok időt, 
de kevés gondolkodást igénylő feladatokat.

Megfigyelésekből tanuljuk meg a 
felhasználó gyakori műveletsorozatainak 
mintázatait.



Rutinfeladatok elvégzése

• TaskTracer: az adaptív rendszer megtanulja 
milyen erőforrások tartoznak egyes 
projektekhez és adott pillanatban mely 
projekten dolgozik a felhasználó

• Találkozók ütemezése a naptárban

• E-mailek/tartalamak rendszerezése

• „Sablon” válaszok



Rutinfeladatok elvégzése

• pontosság vagy átvállalt feladat?

• Megoldás lehet a kezdeti nagyobb emberi 
beavatkozás, később (nagyobb bizalom) 
többet vállal a gép



1 c) Alkalmazkodó felületek



Alkalmazkodó felületek



1 d) A felhasználó képességeihez 
alkalmazkodó felületek

• Nem csak az egészségileg károsodott 
emberekre kell gondolni

• hidegben nehezebben koordináljuk a 
kezünket,ujjainkat

• nagy zajban nehezebben hallunk

• ittas állapotban nehezebben olvasunk

• menet közben nehezebben találjuk el a 
menüpontokat pl. okostelefonon



A felhasználó képességeihez 
alkalmazkodó felületek

• Walking UI:

– álló-, és mozgó használathoz két UI

– hasonlít egymáshoz, de a mozgás közbeni 
változatnál nagyobbak a mértek, kiemelések 
mások

• Váltás időpontját nehéz predikálni

• Használat közbeni váltás irritáló



2. Információszerzés támogatása

1 a) Adaptív súgó

1 b) Rutinfeladatok elvégzése

1 c) A felhasználáshoz alkalmazkodó 
felületek

1 d) A felhasználó képességeihez 
alkalmazkodó felületek



2 a) Információ megtalálásá

• Keresés támogatás személyreszabással

• Ajánlórendszerek tartalomszolgáltatóknál

• Böngészés támogatása

• Spontán információ ellátás



2 b) Termék ajánlás

• Ajánljunk a felhasználónak egy terméket, amit 
még nem használt, de talán érdekelné

• Keresés mellett és nem helyett

• Ajánlás magyarázata megalapozza a bizalmat



Termék ajánlás

• Kollaboratív vs tartalom-alapú ajánlás

• Kritika alapú ajánló rendszerek:



2 c) Információ-megjelenítés 
személyre szabása

• Színtévesztőknek: a színek által hordozott 
információt tömörítsük olyan színekre, amiket 
érzékelni tud

• Szöveges információ orvosi 
dokumentumokból: különböző képzettségű, 
érdekeltségű/ érdeklődésű embereknek más-
más információt mutassunk



2 d) Emberek összehozása

= „személyek ajánlása”

• Ismerős keresés

• Szakember keresés

• Csoportok ajánlása

• Cégen belüli kompetenciák

– IBM SocialBlue:

• Hálózat alapú ajánlás

• Érdeklődési kör alapú ajánlás



2 e) Tanulás támogatása

• Tanulási környezet alkalmazkodik a tanulóhoz 
(tudásszintjéhez)

• Feladaton belüli és feladatok feletti adaptáció

• Stoichiometry Tutor (2011):

– hiba esetén (vagy ha a felhasználó kéri) segítséget ad a 
megoldáshoz

– a rendszer alapja a viselkedési gráf: elfogadható megoldási 
utak és hibás utak reprezentációja



Információgyűjtés a felhasználóról

• Explicit információgyűjtés: felhasználók 
adják meg magukról

• Implicit adatgyűjtés:

adatgyűjtés a háttérben



Explicit információgyűjtés

• Objektív tulajdonságok megadása: (+) nem túl gyakran 
változnak, (-) sok gépelést igényelnek, (-) aggódhatnak a 
biztonság miatt. Mindig csak a legkevesebbet kérjük   el, ami 
szükséges és indokoljuk meg, miért kell!

• Érdeklődés és tudásszint megadása: sokszor 
kikövetkeztethető, de segíthet, ha megadják. (-) Hamar 
elavulhat az adat, így igyekezzünk a legkevesebbet elkérni. Ne 
legyen kötelező! Legyen világos a cél!



Explicit információgyűjtés

• Értékelés: nem megkérdezzük a felhasználótól az 
érdeklődését, hanem értékeltetünk velük valamit

• Teszt kitöltés: tanulási környezetben megszokott a 
tudásfelmérő teszt. Felhasználható a rendszer működéséhez 
is. Nem tanulási környezetben jól meg kell indokolni, hogy 
miért jó kitölteni.



Implicit adatgyűjtés

• Események naplózása: (+) nem igényel plusz munkát a 
felhasználótól, azonban (-) nehéz értékelni.

• Közösségi hálók: (+) egyébként is megtalálható információk 
egy helyre gyűjtve, (+) ezen kívül a kapcsolatok is elérhetők

• Szenzoros adatok: GPS, viselhető szenzorok,  kamera, 
mikrofon stb



Szenzor adatok feldolgozása

Szenzor1 Szenzor2 SzenzorN

Felhasználó 
egy állapota

Környezet

Felhasználói model

Alkalmazás1 Alkalmazás2 AlkalmazásN



Kihívások adaptív rendszerekben

• Kiszámíthatóság

• Kontrolálhatóság

• Ne legyen zavaró

• Gazdag élmény (ne filter bubble!)





Kiszámíthatóság

• A felhasználó tudja, hogy az akciójának mi lesz 
a hatása a rendszerben

• Felhasználó érteni akarja, hogy a rendszer által 
átvett funkciók mennyire voltak sikeresek és 
ha nem voltak azok akkor miért nem.



Kontrolálhatóság

A felhasználónak képesnek kell lennie 
megengedni vagy megtíltani minden 
automatikus akciót a rendszernek

Fontos és kevésbé fontos akciók különböző 
engedélyeztetési mechanizmust kívánhatnak

(pl. automatikus végrehajtás, engedélykérés, 
ajánlás)



Zavarás

Semmilyen adaptív rendszer nem 
zavarhatja a felhasználót az ő elsődleges 
feladatára fókuszálásban!



Adaptív rendszerek

• Definíció

• Alkalmazási területek:

– Rendszerhasználat támogatása

– Információ keresés támogatása

• Felhasználói adatok gyűjtésének módjai

• Kihívások



Gépi tanulás
az ember-gép interfészekben

Intelligens ember-gép interfészek



Gépi tanulás

Hogyan építhető olyan számítógépes rendszer, 
amelynek a teljesítménye  automatikusan javul 
tapasztalatok gyűjtésével?



Felhasználó-adaptív (user-adaptive) 
rendszerek

Olyan IT rendszerek, amelyek 
viselkedésüket a felhasználójuk szokásaihoz 
igazítják és



Spam szűrés



arc/személy felismerés

demo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gYO2uhrIZJ4


Ajánló rendszerek



Robotika



Gépi tanulás az ember-gép 
interakciókban

• Felhasználói modellek tanulása és 
felhasználása

• Humán interakció használata

– természetes nyelv

– vizuális interfészek

• Bonyolultabb akciótervezés

(Megerősítéses tanulás)



Természetes nyelvi interakció



Vizuális interakció



Miért sikeres?



Big Data



Szabály-alapú rendszerek vs. gépi tanulás

• szakértőre szükség van

– szabályírás vagy

– tanítópéldák, tulajdonságok

• Melyik a költségesebb?

– szakértő tud szabályrendszert írni?

– tanító adatbázis költsége?

– mennyire specifikus a probléma?
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Alakfelismerés

Most of the materials in these slides were 
taken from

Pattern Classification (2nd ed) by R. O. 
Duda, P. E. Hart and D. G. Stork, John Wiley 

& Sons, 2000
with the permission of the authors and the 

publisher



Gépi tanulás definíciója

Gépi Tanulás (Mitchell): „a computer program said to 
learn from experience E with respect to some class of 
tasks T and performance measure P, if its 
performance at tasks in T, as measured by P, 
improves with experience E.”



Pattern Classification, Chapter 1

Példa

Osztályozzunk halakat egy szállítószalagon, optikai 
érzékelőt használva!

tengeri sügér (see bass)

Fajok

lazac (salmon)

Modell (fogalmak és rendszerek szerkezeti leírása): itt a 
vizsgált objektumok leírása 

(pl. lazac – rövidebb)



Pattern Classification, Chapter 1

– Felügyelt (induktív) tanulás (supervised 
learning): tanító halmaz (training 
examples, E) alapján olyan modell 
tanulása ami korábban nem látott 
példákon is helyesen működik.

– Osztályozás: előre definiált 
kategóriákba besorolás.

Osztályozás (T)



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

– Használjunk valamilyen szegmentálót a halak 
egymástól és a háttértől való elválasztására

– Az egy halról meglevő információt egy 
információkinyerőnek küldjük, hogy bizonyos 
tulajdonságok kinyerésével (feature extraction) 
csökkentsük az adatok mennyiségét

– A tulajdonságokat egy osztályozónak adjuk tovább

Példa - előfeldolgozás



Pattern Classification, Chapter 1

tulajdonság=jellemző (feature)

néhány lehetséges tulajdonság:

• Hossz

• Világosság

• Szélesség

• Az uszonyok száma és alakja

• A száj elhelyezkedése, stb

Példa - tulajdonságok



Osztályozás alapfogalmai

ID Hossz Fényesség Típus

1 28 0.5 Sügér

2 23 0.7 Sügér

3 17 0.5 Lazac

Egyed
(példány, instance)

Jellemző
(attribútum, feature)

Osztálycímke
(class label)



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

A hossz gyenge megkülönböztetési 
erővel rendelkezik.

Válasszuk a fényességet egy 
második próbálkozáshoz 
tulajdonságként.

Példa - tulajdonságok



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

– fals pozitív/fals negatív hiba

– A kétfajta hiba azonos költségű?

– Például ha csökkentjük a döntési küszöbértéket 
csökken azon tengeri sügérek száma, amelyeket 
tévesen lazacnak osztályoztunk 

Döntéselméleti feladat!

Hibafüggvény (P)



Pontosság és Fedés (P)

Találati arány (accuracy): 

TP+TN / TP+TN+FP+FN

Pontosság (precision): TP / TP+FP

Fedés (recall): TP / TP+FN

F-mérték: harmónikus közép

elvárt

p
red

ikált

P N

P TP FP

N FN TN



Pattern Classification, Chapter 1

A fényességet mellé vegyük a szélességét is

Hal xT = [x1, x2]

Fényesség Szélesség

Tulajdonságvektor



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

További tulajdonságokat is vehetünk még hozzá.
Óvatosnak kell lenni, hogy 
– túl „zajos” (pl. mérési hiba)
– felesleges (pl. erősen korrelál másik tulajdonsággal)

tulajdonságokkal ne rontsuk a rendszer 
hatékonyságát!

Jól diszkrimináló tulajdonságokat keressünk!
Erősen problémafüggőek lehetnek a 

tulajdonságok!

Tulajdonságvektor



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

Ez sajnos nem valószínű, hogy ideális lesz, hiszen 
eddig még nem látott inputokra kell jó osztályozást 
adnunk!

Általánosítás vs.

túltanulás/túlillesztés (overfitting)

Általánosítás



Pattern Classification, Chapter 1



Pattern Classification, Chapter 1

• Tulajdonságok száma?

• Egyszerű felület?

• Gyors döntés?

• A problémáról való ismeret beépítése 
csökkenti a komplexitást!

Reprezentáció



Pattern Classification, Chapter 1

• Kiértékelési metrika (pl. hibaarány 
kiszámítása)

– Túltanulás elkerülésére elkülönítünk egy 
teszt adathalmazt

szimuláljuk a „nem ismert” példákat

Kiértékelés



Példa - Gépi tanulás definíciója

– Task (feladat): osztályozzunk kértdimenziós 
valós vektorokat két osztályba (lazac, tengeri 
sügér)

– Experience (tapasztalat): egy tanító halmaz, 
amelyikben ismert osztályba tartozó halaknál 
mért  számpárok adottak

– Performance (hatékonyság): eddig nem 
látott halakhoz tartozó számpárok alapján 
helyes osztályozás aránya



Pattern Classification, Chapter 1

Gépi tanulási ciklus

• Adatgyűjtés

• Tulajdonság(ok) kiválasztása

• Modell választása

• Tanítás

• Kiértékelés



Pattern Classification, Chapter 1

Honnan tudjuk, hogy elegendően nagy és 
reprezentatív mintát (példát, samples) 
gyűjtöttünk a rendszer tanításához és 
teszteléséhez?

Adatgyűjtés



Pattern Classification, Chapter 1

– A halak osztályozására eddig használt 
módszerrel elégedetlenek vagyunk, új 
módszer

– Az adatokat használjuk az osztályozó 
meghatározásához. 

– Nagyon sok módszer az osztályozók 

tanítására és a modell választására…

No free lunch!

Modell kiválasztása és 
tanítás



Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

https://www.kaggle.com/competitions

../eFeladatgyujtemeny/ihci_5_machine_learning.html
https://www.kaggle.com/competitions


Ajánló rendszerek

Copyright: Dietmar Jannah, Markus Zanker and Gerhard Friedrich
(slides based on their IJCAI talk „Tutorial: Recommender Systems”)





Ajánló rendszerek –
motiváció

Joseph Pine: „Mass Customization” (1993)
• a szabványos, egyenvásárlóra tervezett 

tömegtermékek ideje lejárt
• többféle vásárló, többféle igényét kielégítő, 

heterogén (sokféle) termékek gyártásának 
irányába kell elmozdulni

Jeff Bezos (Amazon, CEO)
„Ha 2 millió vásárlóm van akkor 2 millió boltom kell, 
hogy legyen a Weben”

dia: Engedy Balázs: Ajánlórendszerek



A heterogenitás dilemmája
• Megvan a sokféle termék, változatos kínálat
• Így a vásárlónak rengeteg lehetőségből kell választani 

(információ túlterhelés) 

A kínálatot szűrni/rangsorolni kell!
Ajánló rendszerek:
• A vásárlónak csak a releváns termékeket mutassuk
• Egyénre/testreszabott vásárlás! ☺

Webes vásárlásokat (vásárlói kosarak) könnyű nyomon 
követni

Járulékos eladások, visszatérő vásárlók ☺
dia: Engedy Balázs: Ajánlórendszerek

Ajánló rendszerek –
motiváció







100K film, 10M user, 1000M értékelés 



„Long tail”

Eladások 30%-a (amazon)



U  - felhasználók (users),
I   - termékek (items),
egy f : U×I → R leképezésből néhány példa 

(R halmaz, teljes rendezéssel).

explicit értékelés: milyen skálán?
implicit értékelés: kattintások, oldallátogatások, eltöltött idő stb.

Tanulási feladat:
határozzuk meg azt az
f’: U×I → R leképezést, amely
• a lehető legjobban közelíti f-et, és
• teljesen definiált a teljes U×I téren.

Ajánló rendszer:

Ajánlási feladat

),('maxarg
),(,

iufi
landefiniálatuifIi

u


=



Ajánló rendszerek -
megközelítések

• Kollaboratív ajánlás: a predikció inputjához hasonló 
adatok is felhasználásra kerülnek a predikció során
• user-based: a cél felhasználóhoz hasonló ízlésű 

felhasználók szavazatainak felhasználásával történik a 
predikció

• item-based: a cél termékhez hasonló termékekre tett 
értékelések használatával készül a predikció

• Tartalomalapú módszerek: a célfelhasználó korábbi 
értékelései alapján történik a predikció

• Hibrid módszerek: az előző két módszer ötvözete



Ajánló rendszerek - kiértékelés

Valós célfüggvények:
• Ügyfélelégedettség!
• Ajánlott elemek megvásárlása 

(likeolása)
• Többet vásárolnak mintha nem lenne 

ajánlás?



„Online” kiértékelés

Élő rendszer, kontrollcsoport

(Jannach, Hegelich 2009)
• játék app letöltő oldal 
• 150K user 6+1 csoportra osztva
• oldalmegnyitás, mint (implicit) értékelés
• 3.6%-al több letöltés azokban a 

csoportokban ahol volt ajánlás
• nincs szignifikáns különbség az egyes 

ajánlórendszerek mellett



„Offline” kiértékelés

Hisztorikus adatokból tanító és teszt 
adatbázis leválasztása):

+ rangsor-alapú kiértékelési metrikák

2
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Kollaboratív ajánlás



Kollaboratív ajánlás

Alapgondolat:
• Felhasználók (explicit vagy implicit) 

értékelik a tartalmakat
• Azok a felhasználók akik a múltban hasonló 

dolgokat kedveltek a jövőben is hasonlóan 
fognak viselkedni



Felhasználó-alapú legközelebbi 
szomszéd alapú ajánlás

1. Válasszunk ki hasonló felhasználókat (peer) akik 
értékelték a kérdéses tartalmat

2. Becslésünk az értékelésre legyen a peerek 
értékelésének átlaga (aggregáció)



Felhasználó-alapú legközelebbi 
szomszéd alapú ajánlás

• Hogyan mérjük a hasonlóságot?

• Hány peert válasszunk?

• Átlagolás?



Hasonlósági mérték: korreláció

• két felhasználó hasonlósága
• csak azokon az elemeken ahol mindketten 

értékeltek



Becslés az értékelésre

• hasonlósággal súlyozunk
• a felhasználók saját átlagától való eltérésre 

normalizálunk (pesszimista vs. optimista 
felhasználók)



Problémák

• Nem minden értékelés ugyanolyan súlyú
• ahol mindenki egyetért az kevésbé számít, mint 

ahol vegyesek a vélemények
• szórást vegyük figyelembe!

• Ha a közösen értékelt elemek száma alacsony 
(minden párra más az N) az nagyon torzíthat

• súlyozzuk a hasonlósági metrikát a metszet 
elemszámával!

• Szomszédság meghatározása:
• fix K, vagy küszöbérték



Elem-alapú legközelebbi szomszéd 
alapú ajánlás

|U| >> |I|



A „hidegindítás” probléma

• Ha érkezik egy új felhasználó vagy elem akkor 
ahhoz nincs értékelésünk. Hogyan találunk hasonló 
egyedeket?

• „Kényszerítjük” az új felhasználót néhány 
ajánlásra vagy

• Rekurzív kollaboratív ajánlás:



Dimenzió csökkentés alapú ajánlás



Dimenzió csökkentés alapú ajánlás



Kollaboratív ajánlás –
összegzés

Intuitív
Jól működik számos környezetben
Nem kell hozzá „jellemzőtér-tervezés”

Sok felhasználó, sok értékelés kell
Ritka mátrix probléma…
Külső információt nehéz bevonni

Az egyes változatok teljesítményére különböző 
eredmények (nincs konszezus)



Tartalom alapú ajánló rendszerek



Tartalom alapú ajánló rendszerek
• Kizárólag a célfelhasználó korábbi 

értékelései alapján ajánlunk

• Az elemeket jellemzőkkel írjuk le
pl: színészek, stáb, kategória, leírás szavai

• A jellemzőkre egy osztályozót/regresszort
építhetünk

• Tanítás a célfelhasználó korábbi 
értékelésein



Tartalom alapú ajánló rendszerek



Tartalom alapú ajánlás –
előnyök

• Független a többi felhasználótól (megj: 
jellemzőtérbe beépíthetjük az információt)

• egyetlen felhasználó esetén is életképes a 
rendszer

• Hidegindítás problémája kisebb
• Ritkaság nem okoz gondot
• „egyéniségek”-nél is működik
• új, vagy nem felkapott elemeket is ajánlhat 

(long tail)
• Értelmezhető modell (pl. legnagyobb súlyú 

tüzelő jellemzők)



Tartalom alapú ajánlás –
hátrányok

• Jellemzőtér kialakítása probléma specifikus 
és gyakran nehézségekbe ütközik

• Túlspecializáció:
• Elképzelhető, hogy nem mindig a már magasan 

értékeltekhez leginkább hasonló elem ajánlása az ideális
• Pl. Étterem ajánló rendszer: amennyiben a felhasználó még 

csak kínai és magyar ételeket értékelt, soha nem fogunk 
neki görög éttermet ajánlani (még ha az a legjobb is a 
városban), hiszen túlságosan különböző az eddig (jónak) 
értékelt elemektől

• Egy új felhasználónak egy ideig nem tudunk 
értékelést adni (megfelelő méretű tanító 
adatbázis kell)



Hibridizáció

• tartalom alapú → kollaboratív
• „tanulható” felhasználóknál hiányzó 

értékelésekre becslés tartalom alapú 
módszerekkel

• a becsült értéket (kis súllyal) felhasználjuk 
kollaboratív módszerekben

• kollaboratív → tartalom alapú
• jellemzőket nyerünk ki a többi felhasználó és 

azok értékelései alapján
Pl: szakirodalom ajánlásnál hivatkozások 

alapján

→ 



Összegzés

• Kollaboratív ajánlás
• Felhasználó alapú
• Item alapú

• Tartalom alapú ajánlás

• Hibrid rendszerek



Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

../eFeladatgyujtemeny/ihci_6_recommender_systems.html


Természetes nyelvi interfészek

Intelligens ember-gép interfészek



IBM Watson



Beszédtechnológia



Dialógus rendszerek

Tutoring

Adatbázisban keresés

Döntéstámogató rendszerek

Navigációs rendszerek

Ügyfélszolgálatok (irányítás)

Vizsgáztatás





Elvi működés

Szöveg

Szemantikai reprezentáció

MestInt

Szemantikai reprezentáció (válasz)

Szöveg

elemzés/megértés

generálás



Turing teszt



Jelenleg működő rendszerek

• Lehetséges kérdéssablonok halmaza rögzített

• ügyfélszolgálatok, tutoring

• szűk domainen működik!

• bejövő kérdéshez leghasonlóbb mintakérdés 
kiválasztása (egyébként „nem értem mire gondolsz”) 
és az előre megadott válasz (szöveges vagy navigáció) 
megadása



Jelenleg működő beszélgető ágensek

• néhány beépített (gyakori) kérdésre válasz

• próbálják a kérdező szerepét átvenni (ált. eldöntendő 
kérdések)

• a válaszok egyszerű elemzésével (bag-of-words) 
tudnak „reagálni”

• céljuk általában: beszélgetési/kérdés/válasz sablonok 
gyűjtése későbbi (gépi) tanuláshoz



Kérdés megválaszolás



Kérdés megválaszolás

• Question answering (Q&A)

• Input: egy természetes nyelvi kérdés

• Output: választ tartalmazó dokumentumok halmaza 
(ugyanaz, mint IR)

• Vagy releváns bekezdés… (kivonat?)

• Vagy a válasz…



Kérdések típusai

• Tények (nevek, dátumok, helyek stb.)

• Listák

• Definíciók

• Eldöntendő

• Hogyan? Miért?



Architektúra

• kulcsszó alapú rendszer (kérdés szavai)

• Azokat a mondatokat vizsgálja ahol megjelennek 
ezek a szavak

• A mondatok rangsorolás (pozíció, sorrend, 
relevancia)

• A kérdés átformálása működik ha elég nagy az 
adathalmaz:

Hol született Petőfi?

„Petőfi * született”



Információ keresést támogató 
alkalmazások

• Gépi fordítás

• Dokumentum osztályozás/klaszterezés

• Információ kinyerés

• Kivonatolás



Gépi fordítás

• Teljes szövegek automatikus fordítása forrás 
nyelvről célnyelvre.

• Computer Aided Translation (CAT)

• Miért van rá szükség?

– Az EU évente 1 milliárd €-t költ fordításra

– Interneten elérhető információkhoz való 
hozzáférés (Google Translation)



Nyelvek közti különbségek

• Lexikai különbségek
– red vs. vörös, piros



Dokumentum szintű 
osztályozás/klaszterezés



Dokumentum klasszifikáció

Feladat:

Dokumentumok automatikus előre definiált 
osztályokba sorolása.

Dokumentum: szöveg + kép + struktúra 
(multimodalitás)



Alkalmazási területek

1961 óta!

• Rendszerezés (hirdető újság, konferencia)

• SPAM szűrés / hír szűrés

• CRM irányítás

• dolgozat javítás ☺

Témaazonosítás



Dokumentum-klaszterezés és címkézés

Linguistics

Machine Learning

Probability therory





Információ kinyerés





Információ visszakeresés vs információ 
kinyerés



Entitások

személyek, szervezetek, helyszínek
United States Department of Homeland Security

szemantikai osztály: Ford

normalizálás: Manchester United és vörös ördögök



Információkinyerés

• Entitások közti relációk

• Események



Véleménydetekció

vélemény

termékekről, ötletekről, témákról

különböző aspektusok mentén



Kivonatolás



Kivonatolás

• Kivonat: rövid, de pontos reprezentánsa a 
dokumentum tartalmának

• Rövid? 

• tartalom: legfontosabb tartalomnak át kell 
jönnie

„Olvastam a Háború és Békét… Oroszországról 
szól…” Woody Alen



A kivonatolás alkalmazásai

• újságcikkek

• TV műsor/mozi előzetes

• tudományos publikációk

• önéletrajzok

• sport közvetítések

• egyetemi jegyzetek ☺



Kulcsszókinyerés

Frázisok halmaza, ami tömören 
reprezentálja egy dokumentum tartalmát.







Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

../eFeladatgyujtemeny/ihci_7_NLP.html


Vizuális interfészek



Vizuális interfészek

Intelligens ember-gép interfészek



Elvi működés

Kép/videó

Szemantikai reprezentáció

MestInt

Szemantikai reprezentáció (válasz)

vizualizáció

elemzés/megértés

generálás



Képfeldolgozás HCI-ben

• Beviteli eszköz

– szem, arckifejezés, testtartás stb

• Személyek azonosítása

– arcfelismerés, retinaazonosítás stb

• Személyek/testrészek mozgásának 
követése videókamerákon



(egyéb)
képfeldolgozási alkalmazások
• Objektumok azonosítása képeken és 

videókon

– Környezet jellemzése

• Objektumok (3D) pozíciójának 
meghatározása

– Pl. orvosi képfeldolgozás, rendőrségi 
alkalmazások

• Képkeresés



Nyelvi és képi problémák

– Szinonímák: sok féleképen hivatkozhatunk 
egy objektumra (fogalomra), pl: álmos-
kialvatlan

→ gyenge fedés

– Poliszémia: a legtöbb szónak több jelentése 
van, pl: körte, puska

→ gyenge pontosság



képi „szinoníma”



Vizuális megértés/felismerés



szemmozgás követése
• Mire figyel, mit néz a felhasználó?

• Megtalálta amit keresett?

– vizuális keresés

– pupilla mérete stb.

eye tracking in action

https://www.youtube.com/watch?v=cU9ue7r7rbA


Arckifejezés elemzés



Testtartás azonosítás/követés



Azonosítás



Objektumok azonosítása és 
követése

https://github.com/teradeep/demo-apps



Kép keresés

copyright

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124201491000120


Vizuális generálás



Információ vizualizálás



3D rekonstrukció



3D story telling



Computer-generated imagery (CGI) 

Ex Machina.



Virtuális valóság (virtual reality, VR)



Kiegészített valóság (augmented reality, AR)



Vizuális és természetes nyelvi 
interfészek



Vizuális interfészek

• Vizuális megértés/felismerés

• Vizuális generálás

TED talk

Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures
../eFeladatgyujtemeny/ihci_8_image_proc.html


Megerősítéses tanulás

Copyrights:
Szepesvári Csaba: Megerősítéses tanulás (2004)
Szita István, Lőrincz András: Megerősítéses tanulás (2005)
Richard S. Sutton and Andrew G. Barto: Reinforcement Learning: An Introduction (1998)



Akciósorozatok gépi tanulása

http://www.youtube.com/watch?v=mRpX9DFCdwI
http://www.youtube.com/watch?v=VCdxqn0fcnE

http://www.youtube.com/watch?v=mRpX9DFCdwI
http://www.youtube.com/watch?v=VCdxqn0fcnE


Akciósorozatok gépi tanulása



Akciósorozatok gépi tanulása



Robot navigációs feladat

• Pavlov: Nomad 200 robot

• Nomad 200 simulator

Sridhar Mahadevan
UMass



Megerősítéses tanulás

• Kontroll/vezérlési problémák

• Cél: több lépéses akciósorozatok kialakítása

• Interakcióból tanul, a megerősítés (büntetés/jutalom) általában 
nem azonnali

• Célorientált! A jutalom egy függvényét maximalizáljuk.

s9s5s4s2

……

…s3

+50

-1-1

+3

r9r5r4r1
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Felügyelt vs Megerősítéses gépi 
tanulás

Mindkettő gépi tanulási módszer

Felügyelt Megerősítéses

Azonnali visszajelzés Késleltetett indirekt visszajelzés

Passzív tanulás
(előre adott tanító adatbázis)

Aktív tanulás
(akciókat a rendszer választja 
amire visszajelzést kapunk)



Megerősítéses tanulás

• idő: 

• állapot:

• akció:

• jutalom:

• eljárásmód (policy, stratégia):

– determinisztikus: 

– szochasztikus:

– (s,a) annak a valószínűsége, hogy s-ben a-t lép

• (végtelen horizont)



• interakció:

• környezet modellje: átmeneti 

valószínűségek és jutalmak

• cél: maximális várható jutalom:



A Markov-feltevés

• feltesszük, hogy a régmúlt nem számít:

• a környezet dinamikája leírható az 

átmenetivalószínűség-mátrixszal:



Markov Döntési Folyamatok 
Markov Decision Processes (MDPs)

• Állapotok, véletlentől függő átmenetekkel

• Átmenetvalószínűségek aktuális állapottól függnek

r = 2211r = 0
a1

a2



A felderítés-kiaknázás dilemma (exploration –

exploitation)
A k-karú bandita probléma

Ágens

Akciók

Átlagos kifizetés 
(jutalom)

10

-5

100

0, 0, 5, 10, 35

5, 10, -15, -15, -10

-20, 0, 50

Ahhoz, hogy sok jutalmat kapjunk tudnunk kell milyen akciókkal szerezhetjük 
meg, azaz meg kell ismerni a környezetet (felderítés), majd a tudás alapján 
összegyűjteni a jutalmat (kiaknázás).



Célfüggvény

• folytonos (végtelen) feladat

– gond: rt végtelen lehet!

– megoldás: diszkontálás. rt helyett t rt , <1

– garantáltan véges

• diszkontálás kényelmes



Markov döntési folyamat megoldása

• környezet lépked P és R szerint:

• ágens lépked  szerint:

• optimális eljárásmód: olyan , amelyre

maximális.



Hosszútávú jutalom

• Ágens politikája rögzített: 

• Az Rt kifizetés a t pillanat utáni össz-jutalom 

alapján

+50

-1-1

+3

r9r5r4r1



Állapot hasznossága (értéke) =
Várható kifizetés

• Rt valószínűségi változó

• Vehetjük a várható értékét! Politikától függ Rt !

• V()-t értékelőfüggvénynek hívjuk
• Feladat: találjuk meg azt a * eljárásmódot amelyik a várható értéket 

maximalizálja, minden állapotban



Eljárásmódok összehasonlítása

• 1 ≥ 2, ha

• részbenrendezés

• * optimális, ha * ≥  minden eljárásmódra

• mindig létezik ilyen



Példa: egy nagyon egyszerű MDP

• 4 állapot, 2 akció

• 10% eséllyel rossz irányba megy

-10

A

DC

B

cél
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1

1

2

-10

-10

-10

-10

-10

+100

2
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Példa

A

DC

B

cél

12

1

2

1

1
2

2

-10

-10

-10

-10

-10

+100

2
1

(A,1) = 1 (A,2) = 0
(B,1) = 1 (B,2) = 0
(C,1) = 1 (C,2) = 0
(D,1) = 1 (D,2) = 0



Példa



Példa

• megoldás:

• 2 stratégia: mindig 2-t lép



Példa: egy 3. eljárásmód

3(A,1) = 0,4 3(A,2) = 0,6
3(B,1) = 1 3(B,2) = 0
3(C,1) = 0 3(C,2) = 1
3(D,1) = 1 3(D,2) = 0

A

DC
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cél
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1

2

1

1
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Példa: egy 3. eljárásmód



Példa: egy 3. eljárásmód

• megoldás:



Példa: összehasonlítás

• 1 ≤ 3 és 2 ≤ 3

• 3 optimális eljárásmód

• sok optimális eljárásmód van!

• az optimális értékelőfüggvény (V) egyértelmű

1 2 3

A 75.61 75.61 77.78

B 87.56 68.05 87.78

C 68.05 87.56 87.78

D 100 100 100



Általános eljárásmód iteráció



Eljárásmód kiértékelése

• keressük V-t

• R(s): „nyereség” s-ből indulva, valószínűségi 

változó

• várható értéke: V(s)



Az időbeli differenciák módszere
(Temporal Differences, TD)

•

• becslésünk hibája:

• Előnye:

– nem kell megvárni az epizód végét (szemben az MC-vel)

• a becsléshez egy másik becslést használunk



Az időbeli differenciák 
módszere értékelőbecslésre



Egy explorációs stratégia (Sarsa)

Mohó akció 1-e valószínűséggel
Véletlen akció e valószínűséggel



Regresszió alapú RL

• Ha az állapotok és akciók száma túl nagy 
kezelhetetlen lesz a probléma

– túl sok epizód kell a jó becsléshez

• Eddig csak diszkrét állapot és akcióterekről 
beszétünk (folytonos esetek?)

→

→

+ AS

S

dd

d

asQ
sV

:)|,(
:)|(






Egy különösen sikeres példa:
TD-gammon

• TD(l) tanulás, 1 rejtett rétegű neuronháló,
Backprop

• 1,500,000 játék (saját magával)

• A legjobb játékosokkal azonos képességek 
(világbajnok)

• Backgammon állapottere: ~1020 , DP nem 
megy!!



Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

../eFeladatgyujtemeny/ihci_9_Reinforcement.html


Data privacy és 
az ember-gép interfészek

Intelligens ember-gép interfészek



Personalization and privacy: 

a survey of privacy risks and remedies in 
personalization-based systems

Eran Toch · Yang Wang · Lorrie Faith Cranor



Fogalmak (HCIben)

• Biztonság: tudjuk, hogy ki van a másik oldalon 
és pontosan kihez jut el az információ

• Privacy: a rendszer(üzemeltető) mit kezd az 
információval (tárolás, megosztás, 
felhasználás)

• Bizalom: mennyire működik úgy a rendszer 
ahogy a felhasználó elképzeli

HCI: biztonság vs. elérhetőség



Jogi oldal

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet

• Felhasználót megilleti a rendelkezés jogai a 
személyes adatai felett

• Anonimizálás



(Alexin, 2013)



Bizalom



Adaptáció és privacy

• Ki fér hozzá a személyes adataimhoz:

– third party (cégek)

– ismerőseim: ajánlott tartalmak láthatóak az 
ismerősöknek

• implicit információk: lokalizáció megismerhető 
akár az ajánlások alapján

• (Turow et al. 2009): az amerikaiak 66%-a nem 
akar perszonalizált tartalmakat



Szociális-alapú perszonalizáció

• Facebook, twitter, linkedIn… (~1Mrd user)

• igazi név, kontakt, ismerősök, demográfiai 
infók, képek, likeok stb

• igazán érzékeny információk (pl. privát 
beszélgetések)

• ha a perszonalizáció az ismerősök adatait is 
felhasználja akkor az ismerősök privacyja is 
sérül



Szociális-alapú perszonalizáció

• Facebook

– Beacon (2007 nov)

– Instant Personalization (2010 ápr)

• Google Buzz

• szociális háló APIk

https://www.facebook.com/notes/facebook/thoughts-on-beacon/7584397130


Szociális-háló alapú keresők

• Google+

ismerősök tartalmai a Google Searchben

• Bing

facebook és twitter tartalmak szociális távolsággal 
súlyozva

• Veszélyes (eredeti kontextust nem veszi 
figyelembe)

ha rák-ra keresünk megláthatjuk, hogy egy 
ismerősünk is keresett rá



Viselkedés alapú profilok

• longitudinális adatgyűjtés (cookie)

– oldallátogatások, vásárlás, kommentek stb

• hirdetések, keresés, vásárlás/ajánlás

• a felhasználó nem tudja mit gyűjtenek róla

– megfigyelve érzi magát a felhasználó

• egy gépnél több felhasználó (pl. másiknak 
szóló reklám)



• Az adatok központi helyen gyűlnek

– kollaboratív szűrők

– eredeti környezet elveszik (különösen a kereszt-
rendszer ajánlásoknál)

• átlagos felhasználó nem ismeri a folyamatokat

• privacy kérdések kezelése befolyásolja a 
felhasználók és szolgáltatók viselkedését is

Viselkedés alapú profilok



Lokáció alapú perszonalizáció

• GPS, wifi (+állandó netkapcs jó sávszélesség)

• APIval támogatott

• keresés, hírdetés, kereskedelem, időjárás, 
hírek, ismerkedés stb

• veszélyek: lakóhely azonosíthatósága, főnök 
megfigyel, kormányzat megfigyel

• főleg a ritkán látogatott helyeket érzik 
veszélyesnek a userek



Megoldások privacy megőrzésére

• pszeudonimiátás (psudonymous)

– több személyiséget hozhatunk létre egy 
alkalmazáshoz különböző adatkezelési elvekkel

• kliens-oldali perszonalizáció

– az adat a klienseken marad

– peer-to-peer algoritmusok

– perszonalizációs algoritmusokat ki kell adni



Megoldások privacy megőrzésére

• adatok korrupciója

– perturbáció (zaj) vagy néhány adat véletlenre 
cseréje

• felhasználó kontrolálhatja az adatait

– régi adatok törlése

– tömörítés

– felhasználók nem értik a folyamatokat 
(felhasználói preferenciák gépi tanulása)







GDPR 
(General Data Protection Regulation)

• EU szabályozás

• ismertetni kell az adatkezelés célját, hogyan 
kezeli az adatokat vagy például kik férhetnek 
hozzá

• egy adatbázisból kérésünkre törölni kell

• nem biztonságos adatkezelés büntethető

• nagyobb lesz a felelősség az adatkezelőkön



Trendek

• adatgyűjtés: pl. arcfelismerés

• profilozás: aggregáció egyre magasabb 
szinteken (pl. Google)

• adaptáció: perszonalizáció eredménye a 
konkrét felhasználón kívül is elérhető





Privacy

• Adatokra van szükségünk az intelligens ember-
gép interakcióhoz…

• De ez nem sérthet személyiségi jogokat!

• Nagyon könnyen visszafejthetőek érzékeny 
információk

• Privacy megörzését támogató módszerek



Előadáshoz kapcsolódó e-feladat: [link]

../eFeladatgyujtemeny/ihci_10_privacy.html

