Életveszély a tengerparton
100
Éves halálesetek száma (db)

A visszaáramlás a legveszélyesebb
tengerpartok mentén kialakuló
jelenség, a vízi mentések kb. 80%áért felelős, évente rengeteg halálos
balesetet okoz.
(https://www.youtube.com/watch?v
=RJ4hcaJ91TY)

TERMÉSZETI JELENSÉGEK OKOZTA HALÁLESETEK AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A National Weather Service adatai alapján
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Az eredmények egy tízéves átlagon alapulnak (1994 – 2003)

Saját 6 perces videó: https://youtu.be/jwMgJ0o0pN0
7 oldalas dolgozat (Pályamunka2019_20.docx), mellékletek (Palyamunka_mellekletek_EB.docx)
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Vajon mi biztonságban vagyunk?
A visszaáramlások kialakulása
kiszámíthatatlan és nehéz őket
felismerni. Különösen veszélyes a
nyaralókra, akik nem ismerik a
jelenséget. Növeli a kockázatot, hogy
évről évre egyre többen utaznak
tengerpartokra (http://www.ksh.hu/turizmus-

vendeglatas,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView
TableAction.do)

Ha Ön vagy családja,
szerettei utaznak
tengerpartra, Önök is ki
vannak téve a veszélynek!

Célom egy olyan módszer kifejlesztése, amely hatékony detektálást tesz lehetővé visszaáramlások, később pedig más időben gyorsan változó
veszélyes természeti jelenségek esetén, ezáltal a tudatosság növelése, a balestek megelőzése és az életmentés.
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Tanulóalgoritmus a veszély detektálására
TOVÁBBFEJLESZTETT
FASTER R-CNN

A tanulóalgoritmusunk képes veszélyes visszaáramlások (közel) valós idejű
detektálására és lokalizálására. Elforgatott jelölőtéglalapokat (region proposals)
használok a hagyományosak helyett, így bármilyen perspektívából készült
felvételen képesek vagyunk az objektum hatékony detektálására és lokalizálására –
a veszélyes áramlás alakjához illeszkedő jelölőtéglalap alkalmazásával. A modellt
a saját adatbázisunk használatával tréneltük és teszteltük.
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Módszertan
ÖSSZEGZÉS

1. LÉPÉS: ANNOTÁCIÓ

2. LÉPÉS: A MODELL BETANÍTÁSA

Faster R-CNN

Eredmény: lista az adatok azonosítójával és az
elforgatott jelölőtéglalap koordinátáival, ez a
háló bemenete

Címke: rip

Eredmény: betanított algoritmus, amely
„megtanulta” felismerni az objektumot

3. LÉPÉS: A MODELL
TESZTELÉSE

Faster R-CNN

Címke: rip

Eredmény: az algoritmus felismeri az objektumot
az általa még nem látott képeken/videókon
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Eredmények
Egy működő algoritmus, amely bevezeti az orientált region proposal
hálózatot a gyorsan változó természeti jelenségek detektálásba, így
magasabb fokú pontosságot eredményez és alkalmazkodik az időben és
térben folyamatosan változó visszaáramlás alakjához. Egy több mint 1200
képből álló saját adatbázis összeállítása a visszaáramlásokról.

TOVÁBBFEJLESZTETT FASTER R-CNN

EREDETI FASTER R-CNN

+11%-kal
pontosabb
eredmény!

EREDETI FASTER R-CNN

TOVÁBBFEJLESZTETT
FASTER R-CNN

A módszerünk hatékonyságát egy bizonyos paraméter, az IoU
(intersection over union) alapján határozzuk meg, amely a predikciós
region proposal és a ground truth metszetének és uniójának hányadosa.
Az IoU arányok megmutatják, hogy az elforgatás 11%-kal pontosabb
detektálást tesz lehetővé.
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Következő lépések
A módszer kiterjesztett alkalmazása áttörést jelenthet több gyorsan változó természeti jelenség (pl. tolóár, szökőár, vörös dagály, hurrikán…stb.) detektálásában és
tudományosan megalapozott elemzésében, amely pontosabb előrejelzéseket eredményezhet és ezáltal a katasztrófavédelem egyik fontos eszközévé válhat.
A kutatásunk célja a fürdőzők figyelmeztetése, a veszélyes jelenség detektálása, amely történhet egy mobilapplikáció és drónos partszakasz monitorozás formájában
is.
A projekt hozzájárul az emberi élet védelméhez és a biztonság növeléséhez.
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