تشخیص عابرپیاده
پیرو ارائه مقاالت در حوزه سیییمی ی هیا
پیشرف ه در حوزه ایمنی خودرو و معرفی سییمی ی
ترمز خودکار ) (AEBو انواع آن در مقاله شیمیاره
 ،492در این قممت به فرآیند تشخیص عابر پیییاده
در این سیم پرداخ ه میشود.
با گم رش فناور کیامیویییوتیر و هیوش
مصنوعی در دههها اخیر ،سیم ها خیودروییی
بیش از پیش هوشمند شدهاند .با توجه بیه نیقیش
اساسی چنین فناور هایی در افزایش ایمنی جادهها،
اس اندارد  Euro NCAPنیز تشخیص عابرپیاده و
ترمز اضطرار خودکار را به ارزیابیها خود افزوده
است.
با افزایش قدرت پردازش کامویوترهیا و در
کنار آن رشد الگوری ها هوشمصنوعی و پردازش
تصویر ،کامویوترها میتوانند برخی از وظایف راننیده
را نیز بر عهده گیرند .برا مثال کامویوتیرهیا میی-
توانند با بهرهبردار همزمان از تصیاوییر دوربییین،
تبادل اطالعات با سایر خودروها و همچنین اس فیاده
از دادهها  ،GPSراننده را نمیبیت بیه خیطیرات
اح مالی آگاه سازند .در صورت تیقیقین چینییین
سیم هایی هزینهها مالی و جانیی میربیوه بیه
تصادفات تقریبا صفر خواهد شید و مییتیوان بیا
مدیریت یکوارچه اطالعات ،ترافیک را نیییز بیه

خروجی سیم

حداقل رساند.
برا دست یاف ن به چنین سیمی ی هیاییی،
تشخیص اشیا به ویژه عابرپیاده یکیی از گیا هیا
اصلی است .یک سیم تشخیص عابرپیییاده از دو
قممت کلی تشکیل میشود :قممیتهیا سیخیت
افزار که شامل دوربین ،پردازنده و لییینیکهیا
ارتباطی است و قممتها نر افزار کیه شیامیل
الگوری ها اس خراج وییژگیی و دسی یهبینید
) (Classificationاست .این الگوری ها بیر رو
یک حافظه ماندگار که با پردازنده در ارتبیاه اسیت
ذخیره میشوند .اطالعات دریاف ی از دوربین توسی
یک لینک ارتباطی مانند  MIPIبه حافیظیه RAM
پردازنده من قل مییشیونید .پیردازنیده بیا اجیرا
الگوری ها اس خراج ویژگی ،اطالعات اولیه مانینید
خطوه موجود در تصویر را اس خراج مییکینید .در
ادامه الگوری ها دس هبند این اطالعات را بیرا
تشخیص عابرپیاده بهکار میگیرند .بعد از تشخیییص
عابرپیاده باید به نقو فاصیلیه فیرد از خیودرو
تخمین زده شود .معموال سنمور رادار بیرا ایین
منظور اس فاده میگردد .الب ه راهکارها جایگزینیی
برا تخمین فاصله عابرپیاده از خودرو وجود دارد؛
از جمله این روشها میتوان بیه اسی یفیاده از دو
دوربین به صورت همزمان (  )Stereo cameraو ییا

تشخیص عابرپیاده مم طیلها مقاطی به دور افراد است.

اس فاده از اطالعات حرکت دوربییین ( Structure
 )from motionاشاره کرد .در صورت کم ر بیودن
فاصله از یک حد ایمن ،راننده با یک هشدار صیوتیی
مناسب م وجه خطر شده و در صورت نیاز ،خودرو به
صورت خودکار م وقف میگردد.
تشخیص اشیا به خصوص عابرپیاده چالیش-
ها زیاد دارد که در ادامه مورد بررسی قرار میی-
گیرند .تصاویر که در روز و شب گرف ه مییشیونید
کیفیت یکمانی ندارند .در طول روز نیز شدت نور در
ظهر با غروب م فاوت است .این تفاوت شدت نور تیا
حد توس الگوری قابل اصالح است اما در برخی
موارد بخصوص برا تشخیص در شب باید از سنمور
مناسب اس فاده شود .تنوع رنگ لباسها و همچنیین
انواع مخ لف پوششها ،از دیگر چالشها تشخیص
عابر پیاده است .در کنار پوششها مخ لف ،اس فاده
از عینک یا به همراه داش ن کیف و کویلیه پشی یی
پیچیدگی ممئله را افزایش میدهد .چالیش دییگیر
زاویه فرد و دوربین نمبت به ه اسیت .میمیکین
است دوربین تصویر فرد را از پهلو ،پشت ییا جیلیو
دریافت کند .پیشبینی رف ار عابرپیاده خود چیالیش
دیگر است؛ عابرپیاده ممکن است حین حرکت بیا
مشاهده خودرو از حرکت بایم د یا ممکین اسیت
سرعت حرک ش را افزایش دهد .این امر باعث میی-

مقل نصب دوربین و سنمور رادار بر رو خودرو مشخص شده است.

شود مدلماز حرکت عابرپیاده دشوار گردد .تفیاوت
طولی (قد) عابران پیاده ،تشخیص فاصله آنهیا از
خودرو را دشوار میسازد؛ برا مثال ممکن است که
تصویر م علن به یک کودک با فاصله نیزدییک ،بیا
تصویر یک فرد بزرگمال با فاصله نمب ا زیاد اش بیاه
شود .پژوهشها بمیار برا غلبه بر این چالشها
انجا گرف ه و الگوری ها قدرتمند در این حوزه
ایجاد شده است .اما اکثر این الگوری ها نیاز به توان
پردازش باال دارند .از همین رو بمیار از شرکتها
تولیدکننده مقصوالت دیجی ال مانینید  NXPو
 Texas Instrumentsپردازندهها منیاسیب بیرا
پردازش تصویر ارائه میدهند .مزایا زیاد سیم ی -
ها هوشمند مانند تشخیص عابرپیاده و رانینیده
خودکار بقدر است که بمیار از شرکتها بزرگ
دنیا دیجی ال مانند گوگل را به خود جذب کیرده
است و امید آن میرود که در سالها آتی شیاهید
رشد این تکنولوژ ها باشی .
نویمنده :امین سبزمکان
معاونت فنآور ها پیشرف ه خودرویی
مرکز تققیقات و نوآور سایوا

معموال دوربین در پشت آینه جاساز میشود.

