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Sürücüsüz Araçlarda Yapay Zeka Karar Ver e Meka iz aları
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28 Eylül 2018, Cuma, 11:30-12:30

Seminer Konusu
Sürü üsüz oto o iller gi i oto o araçlarda, tek ir ara ı oto o sürüşü de aşlayıp, trafikte çoklu
araçlar arası daki koordi asyo a kadar, çok sayıda ilgi ç ve zorlayı ı karar ver e pro le i
ulu aktadır. Bu gerçek dü ya pro le leri içi oluşturula te el ate atiksel odelleri ya ı da,
Markov karar ver e süre i, deri pekiştir eli öğre e ve olaya dayalı yö te ler gi i ir çok yapay zeka
yaklaşı ı ile oto o siste ler içi karar ver e i
odelle esi ve çözü ü e çalışıl aktadır. Bu
se i erde, sürü üsüz araçlarda karar ver e eka iz aları içi kulla ıla yapay zeka yaklaşı ları
a latıla aktır.

Ko uş acı Hakkı da
Meh et HAKLIDIR, lisa s eğiti i i İsta ul Ü iversitesi Maki e Mühe disliği Bölümü’ de ta a ladı ve
Bilgisayar Mühe disliği Bölü ü’ de ya dal yaptı. Yüksek lisa s çalış ası ı, İTÜ Mekatro ik Mühe disliği
Bölümü’ de gerçekleştirdi. Hale İTÜ Ko trol ve Oto asyo Mühe disliği Bölümü’ de doktora çalış ası ı
sürdürmektedir. Profesyonel kariyeri e
yılı da Bos h Oto otiv’de aşla ış olup,
5 yılı da eri
TÜBİTAK BİLGEM’de Başuz a Araştır a ı olarak çalış aktadır. Uz a lıkları arası da Ro otik, Yapay
Zeka, Maki e Öğre esi, Modelle e ve Si ülasyo yer al aktadır. Bu ala larda, ulusal/uluslararası irçok
yayı a sahiptir.
Se i ere katılı ü retsizdir.
Kayıt: Bu linki tıklayı ız veya kayıt@ ias. o .tr adresine eposta gönderiniz.
Seminer adresi: Bias TOSB Otomotiv Test Merkezi, 17.Sok No:2/2 TOSB-TAYSAD Org.Sa ., Çayırova-Kocaeli.
Tel: 262-5022141
Not: Seminer öncesi 11:00- :3 arası ücretsiz atıştırmalık yiyecek ve içecek ikram edilecektir.

www.bias.com.tr

