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	Aşağı Açılır Kutu1: [Bilgisayar Mühendisliği]
	yeri: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: Murat AKPULAT
	Text12: KALABALIK DAVRANIŞ ANALİZİ; MODELLENMESİ, ANORMAL DURUM TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI
	Text20: Kalabalık davranış analizi çalışmaları ile kalabalığın güvenliğini ve yönetimi sağlamak kişi hayatı açısından önemli bir konudur. Geliştirilen akıllı sistemler ile kalabalık davranışları daha iyi tahlil edilip yorumlanabilir.Çalışmanın genel aşamaları ve hedefleri şunlardır; görüntüdeki hareket bilgisi optik akışı yöntemi ile elde edilir. Sonrasında kullanılan parçacık taşıma yöntemi ile kalabalığın davranışı hareket izleri olarak temsil edilir. Davranış bütünlüğüne göre kümelenen hareket izlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri çakışma olayları braid entropi yöntemi ile hesaplanır ve bu sayede davranışın ne derece düzenli-düzensiz olduğu belirlenir. Bu tez kapsamındaki hedefler, cadde ya da sokaklardaki kalabalık davranışlarını, hareketin düzensizlik değerine bağlı olarak modelleyebilmektir. Bir bütün halinde ilerleyen kalabalığın içerisinde bölgesel olarak meydana gelen düzensiz davranışlar tespit edilerek, hareketin daha iyi anlaşılması sağlanır. Ayrıca kalabalık hareketleri içerisinde, görüntünün bir bölümünde ya da tümünde gerçekleşen anormal durumları tespit etmek hedeflenir. Son olarak, UCF veri tabanındaki 8 farklı anormal olayları içeren görüntüler, öğrenme modelinde braid entropiye bağlı değişinti matrisleri ile temsil edilir ve en yakın komşu yöntemi ile sınıflandırılırlar.    
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