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Érdekes  kérdés,  milyen  pontosan  lehet  egy  egyén  életkorát  megbecsülni  rá  vonatkozó  mérési
adatokból  gépi  tanulái  módszerekkel.  Korábban  prediktáltak  már  életkort  például
blogbejegyzésekből  4,14  év  [1],  arcképekből  5,78  év  [2],  vérképadatokból  5,55  év  [3],  MRI
fevételekből  4,16  év  [4]  átlagos  abszolút  hibával.  Az  alkalmazások  szempontjából  rendkívül
hasznos  lenne  olyan  mérhető  jellemzőket  és  gépi  tanulási  módszert  találni,  amellyel  ezeknél
jelentősen kisebb hibával lehet prediktálni. E kérdéskör kutatásában vesz részt a jelölt. Két irány
közül  választhat.  Az  egyik  irány,  hogy  egy  adott  publikus  adathalmazon  végzett  legjobb
életkorpredikciót  (pl.  az  [1]-ben  lévőt)  próbálja  megjavítani  olyan  módszerekkel,  amelyeket
korábban az adott adathalmazra még nem használtak. A másik irány, hogy keres olyan publikus
adathalmazokat,  amelyhez  van  csatolva  életkor,  de  még  nem  végeztek  rajta  életkorpredikciót.
Ígéretes  lenne  egy  olyan  adathalmazt,  amelyben  az  egyénekről  többféle  típusú  adat  áll
rendelkezésre.  Lehet  akár  nem emberre vonatkozó adatokkal  (pl.  egyéb élőlény,  gép,  operációs
rendszer,  stb…) dolgozni,  ha  vannak csatolva  élettartam adatok és  érdekes  vizsgálni  az  entitás
életkorát. 

A jelentkezővel szemben támasztott elvárások: 

• Önálló munka (beleértve a szükséges adatbányászati és gépi tanulási ismeretek önálló 
elsajátítását)

• Programozási tapasztalat az adatelemzéshez (preferált nyelv: Python)
• Angol nyelvismeret cikkek alapos tanulmányozásához
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