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A G G  Á R O N  D ÁV I D 1

Intelligens Közlekedéstechnikai Tükör

1. BEVEZETÉS

A közlekedésben használt hagyományos gömbtükör funkciója, hogy a nehezen 
belátható kereszteződések biztonságosságát növelje. Azonban a gömbtükör segít-
ségével érzékelt kép az emberi szem számára idegenül hathat, torzítja a környezet 
valóságos arányait. A tükör domborúsága miatt nagyobb szögben érkező fény-
sugarakat képes visszaverni párhuzamosan, emiatt a közlekedésben résztvevők 
számára bizonyos esetekben nehéz lehet megállapítani a közeledő járművek ve-
szélyességének mértékét. 

Kutatásom témája ennek a problémának a kiküszöbölésére alkalmas eszköz 
tervezése és elkészítése. Ezen dokumentáció írásának időpontjában a kutatás az 
előre eltervezettek szerint halad. A szoftveres háttér elkészítése után az eszköz 
hardveres részét valósítottam meg, és jelenleg a kész prototípus elkészítése a vé-
géhez közeledik. Az eszköz tervezésének előrehaladottsága alapján a pályázat vé-
géig sikeresen elérem a kutatási tervben kitűzött célokat. 

Korábbi projektjeimnél sikeresen alkalmaztam a gépi látás technológiáját és a 
tervezett rendszer is egy képfeldolgozó program segítségével végzi a közeledő jár-
művek érzékelését, melyből származtatott adatok segítségével képes megbecsülni 
azok érkezési idejét. Jelenleg folyik a járműosztályozó programrész elkészítése, 
mely a járműtípusok szétválasztását lesz hivatott elvégezni. A rendszerhez ké-
szítettem egy webalapú felhasználói felületet, mely tetszőleges platformon, bön-
gésző segítségével elérhető, és rajta keresztül elvégezhető az eszköz telepítéséhez 
szükséges konfigurációs folyamat. A továbbiakban a kutatás menetét és annak 
eredményeit szeretném ismertetni.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

A komplex képfeldolgozó és gépi látás alapú rendszerek képalkotó és képfeldol-
gozó folyamatokat hajtanak végre, hasonlóan az ember biológiai látórendszeré-
hez. A számítógépes látás az emberi látás bizonyos funkcióinak megvalósítását és 
automatizálását teszi lehetővé. Kamerák által készített képekből következtethe-
tünk a képeken látható objektumok elhelyezkedésére mind időben, mind térben.2  

[1] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar. Témavezető: dr. Horváth András 
egyetemi docens, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Fizika és Kémia 
Tanszék.
[2] Kató Zoltán – Czúni László: Számítógépes látás, 2011, Typotex Kiadó. 10–11. o .,  •
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A kamera által készített digitalizált képeket a számítógépek tömbökként tárolják. 
A tömböket számadatok építik fel, ezért a képeket számadatok formájában tudjuk 
vizsgálni. A képeken, mint számadatokon végzett műveleteket nevezzük képfel-
dolgozásnak. A képfeldolgozásra jellemző, hogy nagy mennyiségű számadaton 
közel megegyező műveletet kell végrehajtani. A nagyszámú műveletvégrehajtás 
automatizálására készíthetünk programot, mely monoton módon végrehajtja, 
akár több képen is ugyanazt a műveletet. A képfeldolgozó programok automati-
zálását gépi látásnak nevezzük. Ennek célja, hogy egy folyamatot automatizálni 
lehessen vizuálisan érzékelhető mennyiségek alapján.3

Képfeldolgozás megvalósításához szükséges programnyelvet választani. Ko-
rábbi projektjeim során Python nyelven készítettem a programokat, valamint 
tanulmányaim során is ezt a programnyelvet sajátítottam el a legjobban, ezért 
a projekt során is használtam. A Ppython egy objektumorientált programozási 
nyelv, portábilis, tehát különböző platformokon használható, szintaxisa viszony-
lag egyszerű. Kényelmes, gyors fejlesztést tesz lehetővé, és az így elkészült prog-
ramok közepes hatékonyságúak.4

Az OpenCV egy széles körben elterjedt képfeldolgozó rutinokat tartalmazó 
library, melyet különböző programnyelvekhez lehet felhasználni. Ezt a libra-
ry-t C és C++ nyelven készítették, ezért gyors lefutású, hatékony programokat 
tartalmaz. Ezeket meghívva Pythonban könnyen fejleszthető, jó hatékonyságú 
programok készíthetők.5

A képfeldolgozás alapvető folyamatai nagyban hasonlítanak az emberi látás 
folyamatához. Érzékelés, előfeldolgozás, feldolgozás, aminek a kimenete valami-
lyen információ kinyerése, végül az információ hasznosítása. Az érzékelés felada-
tát a kamera látja el a kép elkészítésekor. Az előfeldolgozási folyamat alkalmassá 
teszi a képet az információ kinyerésére. Például egy kép, ahol piros köröket kell 
érzékelni, az előfeldolgozó folyamat készít egy olyan bináris képet az eredeti kép 
alapján, melyen fehérrel vannak ábrázolva a piros körhöz tartozó képpontok és 
feketével az összes többi képpont. Ezt követően a feldolgozás során a program 
meghatározza ebből a továbbiakban szükséges paramétereket. Az előző példához 
kapcsolódva például a kör sugarát, középpontjának koordinátáit stb. Az így meg-
szerzett információ felhasználása ezt követően széleskörű lehet.6

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0008_kato_czuni/adatok.html, 2017. október 10.
[3] Rövid András – Sergyán Szabolcs – Vámossy Szabolcs: A gépi látás és képfeldolgozás 
párhuzamos modelljei és algoritmusai, 2014, Typotex Kiadó, 6–10. o., http://www.tankonyvtar.
hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0063_15_gepi_latas/ch02.html, 2017. október 10.
[4] Swinnen, Gerard: Tanuljunk meg programozni Python nyelvel, 2005, 6–7. o ., http://mek.
oszk.hu/08400/08435/08435.pdf, 2015. szeptember 09. 
[5] Howse, Joseph: OpenCV computer vision with Python, 2013, Packt Publishing, 1–12. o., 
http://it-ebooks.info/book/2866/, 2015. szeptember 09.
[6] Czúni László – Tanács Attila: Képi információ mérése, 2011, Typotex Kiadó, 9–12. o., 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0008_czunitanacs/adatok.html, 2017. szep-
tember 27.
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Egy lehetséges módszer a képfeldolgozó eljárások kimenetének hasznosítására, 
gépi tanuló algoritmusok adathalmazának generálása. Ha a képfeldolgozás az em-
beri látáshoz hasonlítható, akkor a gépi tanulás az ember tanulási folyamatához, 
amely során az elsajátítja az adott szituációhoz szükséges megoldási rutint, majd 
azt egy hasonló szituációban alkalmazva sokkal gyorsabban képes lesz megoldani 
a problémát. Bemeneti és kimeneti paraméterekből álló adathalmaz segítségével 
megfelelő algoritmusokon keresztül készíthető egy modell, amely új bemeneti érté-
kek alapján képes becslést adni az azokhoz tartozó kimeneti paraméterekre. Ez egy 
általános megfogalmazása a gépi tanuló eljárásoknak és ennek a tudományágnak 
rengeteg területe van. Az elmúlt évtizedekben hatalmas mértékben elterjedtek a 
gépi tanuló algoritmusok és azok alkalmazása. Egyre nagyobb adathalmazok állnak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a gépi tanuló módszereket tovább lehessen fejleszteni.7

A gépi tanulás komplex feladat és ebben a kutatásban nem egy saját eljárást szeret-
tem volna fejleszteni, hanem a meglévőket felhasználni minél nagyobb hatásfokkal. 

Hasonlóan az OpenCV-hez, erre a feladatra készített library is létezik, amit 
Python alól lehet használni. A Scikit-learn modul különböző gépi tanuló eljárá-
sokat összegyűjtő programcsomag. Szabad felhasználású és sokoldalúsága miatt 
széles körben elterjedt.8

A projekt végkimenetele egy kész prototípus, ezért fontosnak tartottam, hogy 
annak konfigurálhatósága a tesztelés és a végső felhasználás során egyszerű le-
gyen. Ennek érdekében készítettem egy felhasználói felületet. Szerettem volna, 
ha a konfigurációs felülethez nem szükség külön program, illetve multiplatform 
lenne. Egy webes felületet hoztam létre, amihez a Python kínál megoldást a Djan-
go web library formájában. 

Ezzel a modullal Python alapon létre lehet hozni minimális rendszerigényű web-
szervert és személyre szabható webes formokat. Html és Javascript szükséges volt, 
hogy a webes felület szerkezete és működése is kielégítse a konfigurációs funkciót.9

3. KUTATÁS ISMERTETÉSE

A feladat megoldása során részfeladatokra osztottam a problémát, ezek többsége 
egymásra épül, ezért ezen a logikai sorrend alapján fogom sorban ismertetni a 
megoldásokat. 

[7] Smola, Alex – Vishwanathan, S. V. N.: Introduction to machine learning, 2008, Cambridge 
University Press, 1–6. o.
[8] Garreta, Raul –Moncecchi, Guillermo: Learning scikit-learn: Machine learning in Py-
thon, 2013, Packt Publishing, 5–10. o.
[9] Jaiswal, Sanjeev – Kumar, Ratan: Learning Django web development, 2015, Packt Pub-
lishing, 47–65. o.
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3.1. A háttér és az objektumok szétválasztása

Először felvételekre volt szükségem, hogy szimulálni tudjam a program számára 
a közlekedési szituációkat. Az utcai felvételkészítést elkerülendő, interneten el-
érhető közúti térfigyelő kamerák által készített felvételeket használtam a problé-
ma szimulálásához. Ahogy a gépi tanulás rövid áttekintésénél említettem, egyre 
nagyobb adathalmaz áll rendelkezésre online elérhető formában, és a szükséges 
szimulációhoz illő felvételből is találtam elegendő mennyiségűt, amelyek alapján 
elkezdhettem a felvételek elemzését. 

A második probléma a felvételeken látható mozgó objektumok észlelése volt. 
Külön kellett választani a képen látható objektumokat a háttértől. Az OpenCV kí-
nál beépített funkciókat erre a feladatra, amiket background subtractornak nevez.

1. ábra: Objektum és háttér szétválasztása

Ezek működésének alapjait mutatja az 1. ábra. Egy referenciaképből és az ak-
tuális frame-ből különbségképet képezve, majd a két képet egymás fölé helyezve 
az azonos pontokban található pixelek különbségének abszolútértékét kiszámítva 
keletkezik a különbségkép. Ezen a képen ott vesznek fel nagyobb értéket a pixe-
lek, ahol a két kép nagymértékben eltér egymástól. A különbségképen ezután 
threshold műveletet kell végrehajtani. A threshold egy előre definiált küszöbérték 
alapján szelektálja a pixeleket. A határérték alattiakat feketére, a határérték felet-
tieket fehérre állítja. Ezután a képen jól elkülöníthető az objektum és a háttér. 
Az 1. ábrán látható egy harmadik, szürke szín is. Ennek oka, hogy az OpenCV-
ben található MOG2 nevű funkcióval készült. Ez a funkció képes az objektum 
árnyékát szürke színnel megjeleníteni. További erre alkalmas funkciók a MOG 
és a GMG. A MOG egy korábbi verziója a MOG2-nek, ez még nem alkalmas 
az árnyékok megjelenítésére. A GMG abban különbözik a MOG-tól, hogy elő-
ször néhány 100 frame-ig bufferel, és ez alatt megvizsgálja mi minősül háttérnek, 
majd ezt követően kezdi el a szelektálást.
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Tesztelve ezeket a funkciókat arra a következtetésre jutottam, hogy a hattér és az 
objektumok szétválasztása stabil, de az objektumok környékén zajos. Az 1. ábrán is 
látható, hogy nem egyértelmű sok helyen a határvonala az objektumnak, valamint 
objektumot nem tartalmazó részeken is találhatók világos pixelek. Másik probléma 
a sebesség volt. Real time működő rendszerről van szó, ezért fontos, hogy a felisme-
rő rész valós időben fusson, és ne legyen benne időkésés. Ezen problémák kiküszö-
bölése érdekében egy saját background subtractort készítettem, aminek működését 
a 2. ábra mutatja. A fentebb említett, beépített funkciók analógiájára készült, azon-
ban tartalmaz szűrési funkciót is, ami megszünteti az objektum körüli zajt.

2. ábra: Saját háttérleválasztó működése

Látható, hogy a végeredmény jobb, mint az 1. ábrán és a program futási ideje 
is csökkent.

3.2. Objektumkövetés

Az objektumok és a háttér szétválasztása után szükség van az objektumok követé-
sére. Ahhoz, hogy a jármű mozgására következtetni tudjon a program, gépi tanu-
ló algoritmust alkalmaztam. Előbb azonban elengedhetetlen az adathalmaz létre-
hozása, amely alapján képes tanulni a rendszer. Szükség van olyan paraméterekre, 
amik kinyerhetők a korábban előállított képből, amelyek jellemzik a járművet és 
annak mozgását. A paraméterként az objektum területét és kétdimenziós síkob-
jektumként vett súlyponti koordinátáit választottam. Mindkettő meghatározás 
be van építve az OpenCV-be, ezért folyamatos kiszámításuk a háttérről leválasz-
tott kép alapján egyszerű. Első lépés az objektumok kontúrjának meghatározása. 
Az OpenCV a kontúr meghatározás kimeneteként egy ponthalmazt ad vissza, 
amely az adott objektum külső, hátérrel érintkező pixeleinek koordinátáit adja 
vissza. Ezen ponthalmaz alapján számítható az alakzat területe, illetve a súlyponti 
koordinátái. Ezt automatizálva, az egymást követő frame-eken meghatározhatók 
az objektumokhoz tartozó paraméterek, ez látható a 3. ábrán. A három képkocka 
a valóságban nem követi egymást, csupán a paraméterek változásának szemlélte-
tése érdekében választottam egymástól távolabb eső frame-eket. 
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3. ábra: Mozgó objektum paramétereinek változása

Ezeket a paramétereket strukturált tömbökbe gyűjtve állíthatók feltételek an-
nak vizsgálatára, hogy az egymást követő frame-en meghatározott paraméterek 
a valóságban azonos objektumhoz tartoznak-e. Ha egymást követő két frame-en 
látható objektumok területének különbsége kisebb, mint az újabb frame-en lévő 
objektum területének 10%-a, és a középpontjaik koordinátái közötti különbség 
abszolútértéke kisebb, mint a területének 5%-a, akkor nagy valószínűséggel ösz-
szepárosítható a két objektum. Ezek az értékek önkényesen megválasztott érté-
kek és több felvételen elvégzett teszteken alapulnak. A valóságban ettől eltérő 
értékek felvételére a későbbiekben bemutatott felhasználói felület lesz alkalmas. 
Ha egy objektum több másikkal is összepárosítható, akkor a koordinátaértékek 
döntenek, a közelebbit választja a program párnak. Az objektumpárosítás után 
három eset állhat fent. Minden objektumnak van párja. Ebben az esetben egy 
újabb strukturált adathalmazba összegyűjti a program az objektumokhoz tartozó 
új paramétereket. Ha egy objektumnak az újabb frame-en nincs párja, akkor fel-
tételezhetően új objektum jelent meg a képen, és az előbb említett adathalmazba 
egy új elemként rögzítésre kerül. Ha egy régi elemnek nincs párja, akkor a prog-
ram elmenti egy fájlba, majd az adathalmazból törlésre kerül.
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Az elmentett adatokból automatizáltan létrehozható az az adathalmaz, ami 
a gépi tanuláshoz szükséges. A tanításhoz első körben egy lineáris regressziós 
modellt választottam. A lineáris regressziót szemléltető példa látható a 4. ábrán. 
A regresszió célja egy adott ponthalmaz pontjaira legkisebb hibával illeszkedő 
görbe meghatározása. Ha ez a görbe egyenes, akkor lineáris regresszióról beszé-
lünk.10

4. ábra: Lineáris regresszió kétdimenzióban

A regresszióhoz szükségünk van egy változóra, amit kimeneti értékként sze-
retnénk meghatározni, valamint bemeneti paraméterekre, aminek függvényében 
várjuk a kimeneti értéket. A 4. ábrán vehetjük bemeneti paraméternek a pontok 
y tengelyre vetített merőleges vetületének értékét, kimeneti paraméternek az x 
tengelyre vett merőleges vetületük értékét. A tanítás első lépése, hogy két tömb-
be szervezzük a paramétereket. Elsőbe a bementi paramétereket, jelen esetben a 
pontok y koordinátáit, másodikba a kimeneti paramétereket megegyező sorrend-
ben, itt az x koordinátájukat. A Scikit-learn modulban található lineáris regresz-
sziós eljárás segítségével elvégezhető a regresszió, majd az elkészült modellel egy 
új paraméter megadásával számítható a hozzá tartozó kimeneti paraméter értéke. 

A járműkövető esetére levetítve a regressziót, szükség van egy kimeneti para-
méterre, ehhez egy időegység jellegű mennyiségre volt szükségem, ami megad-
ja, hogy mennyi idő van hátra a jármű érkezéséig. Meghatározásához a követés 
során az eddig számított paraméterek után egy új paraméterként rögzíttettem 
a programmal azt az időadatot, amikor az adott frame készült. Ezek abszolút 
időadatok, az objektum veszélyzónába érkezéséhez azonban relatív időket szük-
séges meghatározni. A képen szükséges definiálni egy határt. Ha az archivált jár-
mű áthalad ezen a határvonalon és megfelelő távolságból érkezik, akkor a hozzá 
tartozó időket a program újra átszámítja úgy, hogy a határvonalon áthaladás pil-
lanatában rögzített időhöz képest mekkora az eltérésük másodpercben. Az egy-
szerűség kedvéért, első megközelítésben ezt egy egyenessel határoztam meg. 

[10] Moncecchi: i. m. 11. o. 
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Az időt és a koordinátákat felhasználva generálható új paramétereket is hoz-
záfűztem a továbbiakban a paraméterlistához. Kiegészítettem a programot az-
zal, hogy számítsa ki az adott objektum sebességét, az előző harminc frame-en 
detektált középponti koordináták és a hozzájuk tartozó idők alapján. Ez pixel/
szekundumban fejezi ki a képen mozgó objektum sebességének X és Y irányú 
komponensét. A sebességkomponensekkel kiegészített adathalmaz alapján elvé-
gezhető a regressziós művelet. Az adatok közül az idő komponenseket egy külön 
tömbbe gyűjtve ketté válik a bemeneti paramétereket tartalmazó tömb és a kime-
neti idő értékeket tartalmazó tömb. Ezek alapján elvégezve a Scikit-learn modul 
lineáris regressziós műveletét megkaptam a számított modellt. A modell a képfel-
dolgozásból adódó paraméterek alapján képes megadni, hogy egy új objektum, a 
számított paraméterei alapján hány másodperc múlva éri el a korábban veszély-
zóna határaként definiált vonalat. Fontos paraméter a regresszió elvégzéséhez a 
mintahalmaz elemeinek a száma. Meghatároztam, hogy egy kifutott objektum 
paramétereit csak akkor adja a program a tanítási halmazhoz, ha az megfelelő 
nagy távolságtól kezdve folyamatosan érzékelhető. Ezekből a jó esetekből 150 da-
rab után már rendelkezésre áll elegendő adat a regresszióhoz. Természetesen ezt 
a paramétert is beállíthatóvá tettem a felhasználó felületen. 

Az adathalmazhoz tartozó paraméterek és ebből következően a regresszió is 
egy specifikus modell lett. Ez azt jelenti, hogy egy eszköz telepítése után el kell vé-
gezni az adott kereszteződésen az adatgyűjtést és a regressziót a használati üzem 
előtt. Ez azonban csak kis mértékben befolyásolja a rendszer működését, mivel 
automatizáltam, hogy a regressziós program lefutása után induljon el a felismerő 
program. Így a rendszer a kezdeti konfiguráció után nem igényel további felügye-
letet. A felhasználó kiválaszthatja, hogy az első indulás alkalmával a regresszió 
elvégzése után a felismerőrendszer automatikusan elinduljon, vagy manuálisan 
kívánja azt indítani. 

A regressziós modell pontosságának mérésével folytattam a projektet. Öt kü-
lönböző perspektívájú kereszteződésről készült videó alapján elvégeztem a vide-
ók első felén a tanítást, majd a második felükön a tanított modell pontosságának 
mérését. A mérés végeredménye, hogy a modellek által becsült idő pontosságá-
nak eltérése 10% körüli érték volt mindegyik esetben. Ez azt jelenti, ha a modell 
egy objektumra 1 másodperces beérkezési időt becsül, akkor 0,1 másodpercnyire 
eltérhet a valós beérkezési idejétől. Az idő ennél pontosabb becsléséhez kiegészí-
tettem a programot az Scikit-learn egy másik funkciójával, ami a bemeneti pa-
raméterekből előállítja azok polinomiális szorzatait. Paraméterként megadható, 
hogy hányadfokú polinomokat generáljon a funkció. Másodrendű polinomokat 
generálva, majd újra elvégezve a regressziót, a modell átlagos hibája 2-3% körüli 
értékre csökkent. Ez a pontosság már megfelelő az alkalmazáshoz. Jelen doku-
mentum írásával egyidőben az eszköz prototípusa még nincs tesztelési fázisban, 
de szeretném a prototípus felhasználásával valós működés közben is lemérni a 
beérkezési időt számító modell pontosságát.
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A regressziós modell nem tudja megkülönböztetni az érkező és a veszélyzó-
nától távolodó objektumokat. A megkülönböztetés érdekében egy plusz vizsgá-
latot helyeztem el az objektum érkezési idejének számítása előtt. Ha az objektum 
sebességkomponensei nem a veszélyzóna felé mutatnak, akkor a rendszer nem 
érzékeli potenciális veszélyforrásnak és nem számítja ki az érkezési idejét sem.

3.3. Figyelmeztetés

Az eddigi eredmények alapján a program egyértelműen képes detektálni a mozgó 
objektumokat és számítani tudja azok célzónába való érkezési idejét. Ezek alap-
ján az információk alapján jeleznie kell a járművezető felé, aki ebbe az intelligens 
tükörbe néz, hogy van e veszélyforrás és hol van éppen.

A megvalósításhoz a kamera képét használtam fel. A figyelmeztető jelzés vi-
zuális megvalósítását az 5. ábra mutatja. 

5. ábra: Vizuális figyelmeztető jelzés

A cél a figyelemfelkeltés és az érkező objektumok egyértelmű jelzése volt.  
A képen a veszélytelennek érzékelt részeket a program szürkeárnyalatosítja és 
elsötétíti, mely sötétítés mértéke előzetesen beállítható. Két vizuális jelzést hatá-
roztam meg. Amely járművek 6 másodpercen belül elérik a veszélyzónát, azok 
képe egy sárga téglalapban az eredeti színben jelenik meg. Ez látható az 5. ábra 
bal oldali képén. Amelyek 3 másodpercen belüli érik el a veszélyzónát, azokat pi-
ros téglalap határolja. Ez az 5. ábra jobb oldali képén látható. A kép módosítására 
az OpenCV modult használtam fel. A 6 és a 3 másodperces korlát természetesen 
változtatható és a felhasználó felületen tetszőleges érték megadható. A vizuális 
jelzés mellett kiegészítettem választható hangjelzéssel is az eszközt. Szintén a fel-
használói felületen többféle hangjelzésből lehet választani vagy akár ki is lehet 
kapcsolni ezt a funkciót.
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3.4. Felhasználói felület

Korábbi fejezetekben volt szó a felhasználó által beállítható paraméterekről, me-
lyeket egy felhasználói felületen keresztül lehet az eszköz telepítésekor megadni. 
A felhasználói felület egy web alapú program. Django Python modul segítségével 
hoztam létre. Ez az applikáció minimális webszervert futtat az eszközön. A Django 
modul alkalmas adatbázis kezelésre is. Szükség volt a böngészőben megjelenő fe-
lület kinézetének elkészítéséhez HTML és Javascript nyelveken való programozás-
ra. Ezek felhasználásával a telepítést vagy karbantartást végző személy böngészőn 
keresztül eléri az eszköz konfigurációs oldalát. A konfiguráláshoz létre kell hozni 
hálózati kapcsolatot az eszközzel vagy vezetékes, vagy vezeték nélküli formában.

Hat menüpont áll a felhasználó rendelkezésére. 
• Az első menü a veszélyzóna határának definiálására ad lehetőséget. 
• A második menüpontban a felismerés paramétereit lehet megadni. 
• A harmadik menüpont a jelzésekhez kapcsolódó beállításokat tartalmazza. 
• A negyedik menüpontban még mindig a megjelenítéshez kapcsolódó 

képelsötétítés mértékének előnézetét lehet látni, beállítani és elmenteni. 
• Az ötödik menüpontban megadható egy aktív zóna. Ez azt jelenti, hogy 

a képnek nem minden részét veszi figyelembe a program a detektálás so-
rán, csak az aktív zónán belüli területet. 

• A hatodikon a programokat, a regressziós és a felismerő programot, lehet 
menedzselni. A menüpontokon sorban végig haladva a felhasználó min-
den szükséges paramétert megadhat, vagy épp default értéken hagyhat. 
Végső lépésként elindíthatja az intelligens közlekedéstechnikai tükröt.

3.5. Járműtípus azonosító

Az eszköz másik funkciója az érkező objektumok veszélyességének megállapí-
tása mellett azok csoportosítása. A csoportosítás megvalósításához ismét a gépi 
tanulás a megfelelő eszköz. Hasonlóan a regressziós problémához, most is van 
lehetőség előre elkészített, osztályozó algoritmusok alkalmazására a Scikit-learn 
modul segítségével. A témában végzett irodalomkutatás során több megoldást is 
találtam hasonló problémák megoldására, melyek közül több a Scikit-learn mo-
dul SVM nevű algoritmusát használja. Az SVM a support vector machine kifeje-
zés rövidítése. Ez a módszer alkalmas osztályozási feladatok megoldására, mint a 
6. ábrán látható példa.
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6. ábra: Osztályozó gépi tanulás bemenete és kimenete

Egy síkban elhelyezve láthatók piros, zöld és kék pontok a 6. ábra bal oldalán. 
Az osztályozó algoritmus feladata, hogy meghatározza azokat a határokat, ame-
lyek a legkisebb hibával elválasztják egymástól a különböző színűeket. Ez látható 
a 6. ábra jobb oldalán. Az osztályozás kimenetéül kapott határok tetszőleges gör-
bék lehetnek, nem csak egyenesek. Ha nyers képeken végeznénk el az osztályo-
zást, akkor nagyon sok felesleges adattal kellene számolni az algoritmusnak. Egy 
kisméretű kép is, ha például 64x64 pixeles, minden képpontot 3 színcsatornával 
jellemezve 12288 számadattal írható le. Ennek kiküszöbölésére léteznek úgyne-
vezett feature descriptore módszerek, mint például az általam is használt HOG 
(Histogram of Oriented Gradients). 

A módszer lényege, hogy a kép minden pixelére elvégez egy deriváló műve-
letet. A képeken elvégzett deriválás kiemeli a képen látható változásokat, például 
testek határvonalait stb. A derivált képből kivehető az egyes pixelek deriváltjai-
nak iránya és nagysága. Ezeket irányuk szerint csoportokba gyűjtve kapunk egy 
tömböt, amely jóval kevesebb elemből áll, mint az egész kép pixeleinek száma 
színcsatornánként. A kép jellemezhető ezzel a tömbbel, és ezáltal ez a tömb alkal-
mas arra, hogy felhasználjuk az osztályozáshoz. 

Fontos feladat még az osztályozáshoz szükséges adathalmaz létrehozása. Eh-
hez több gépi tanulással foglalkozó weboldal adatbázisából gyűjtöttem össze a 
képeket és ezeken végeztem el az első tanításokat. Az SVM felügyelt gépi tanítási 
folyamat, ami azt jelenti, hogy az adathalmazban található képekről tudjuk, hogy 
melyik csoportba tartoznak. Első körben négy csoportba soroltam a közleke-
désben résztvevőket: 1. személyautó; 2. teherautó vagy busz; 3. motorkerékpát;  
4. kerékpáros vagy gyalogos. Ez alapján elvégezhető a tanítás. A tanítási folyamat 
a regressziótól eltérően csak egyszer kerül végrehajtásra, majd a betanult modellt 
integrálom a programba.

Az első tanítások elvégzése után lemértem azok hatékonyságát. Sajnos csak 
alacsony, átlagosan 70-75%-os hatékonysággal működtek felismerés közben. En-
nek javítása érdekében jelenleg folyik az algoritmus optimalizálása, valamint egy 
specifikusabb adathalmaz készítése. A korábbi adathalmaz túl széleskörű, és az 
alkalmazáshoz specifikusabb adathalmazt szeretnék készíteni. 
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3.6. A prototípus

A rendszer működőképes prototípusának kivitelezése jelenleg folyamatban van. 
A hardverek kiválasztása nem volt egyszerű feladat. Szerettem volna megtalálni 
azt a hardvert, ami kicsi, költséghatékony, de alkalmas a rendszer futtatására. Ko-
rábbi projektjeim során Raspberry Pi-vel dolgoztam. Számítási teljesítménye ele-
gendő közepesebb képfeldolgozó rendszerekhez, de ennél az alkalmazásnál nem 
volt megfelelő a real-time feldolgozás és megjelenítés elvégzésére. Egy hasonló 
board-pc kialakítású eszközt az Odroid XU4-et választottam feldolgozó hard-
vernek. Az első prototípus elkészítéséhez megfelelő a teljesítménye. Az eszközt 
egy elektromos kötődobozba szerelve rögzítettem a megjelenítőre. Megjelenítő 
eszköznek egy Samsung LED televíziót választottam. A hdmi bemenettel ren-
delkező eszköz a hangjelzés feladatát is képes ellátni. Egy másik fontos eleme a 
rendszernek a kamera. Konkrét típusa nem elsődleges szempont, de a specifi-
kációi annál inkább. 720p felbontásban 30 fps-el kell tudnia felvételt készíteni, 
valamint képesnek kell lennie kommunikálni USB interfészen keresztül. Sikerült 
beszereznem egy ház nélküli kialakítású, az említett paramétereknek megfelelő 
kamerát. Ezt egy kisebb méretű elektromos kötődobozba szereltem. A kamera 
nem rendelkezik IR filterrel és infravörös fényű ledekkel kiegészíthető, így alkal-
massá téve az éjszakai üzemmódra.

7. ábra: Odroid XU4 és a házba épített USB kamera

A 7. ábrán balra látható a feldolgozáshoz használt eszköz, jobbra pedig a be-
épített kamera. Folyamatban van a rendszer integrálása a hardverre. Ennek befe-
jezésével az eszköz készen áll a helyszíni tesztekre.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás eddig sikeres volt. A mozgó objektum detektálás pontossága és gyor-
sasága alkalmassá teszi a rendszert a valós idejű működésre. A veszélyes objek-
tumok azonosítására szolgáló időszámító modell nagy pontosságú. A jövőben 
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szeretném a lineáris regressziótól eltérő modellek alkalmazásával is megvalósí-
tani ezt a feladatot. 

A figyelmeztető jelzések egyértelműen felhívják a járművezetők figyelmét a 
veszélyes szituációkra. A későbbiekben elképzelhetőnek tartom szakemberek be-
vonását a megjelenítési felület tökéletesítésére, hogy még optimálisabb legyen a 
veszélyforrások felismerésére. 

A rendszer komplett egészként működik a telepítést és konfigurálást segítő 
felhasználói felülettel. Ahhoz, hogy az eszköz a későbbiekben esetlegesen piacké-
pes termékként jelenhessen meg, szeretnék egy rendszerfrissítési funkciót integ-
rálni a felhasználói platformra. Ezen keresztül elvégezhető lenne újabb szoftver-
verziók telepítése. Másik kiegészítés, ami a későbbiekben szükségessé válhat, az a 
rendszer karbantartása ugyanezen a felületen keresztül.

A járműtípus azonosítás jelenlegi modelljét szeretném optimalizálni, a felis-
merés hibaszázalékát minimalizálni. Esetlegesen másik osztályozó modellekkel 
megoldani ezt a feladatot. Képi információ osztályozásához egy másik, szélesebb 
körben elterjedt módszer a neurális hálózat készítése. Ez a módszer azonban sok-
kal több kutatási időt és energiabefektetést igényel az itt bemutatotthoz képest. 
Ismeretanyagom rengeteget bővült a kutatás során, és szeretném tudásomat még 
jobban elmélyíteni a gépi látás területén.

A még folyamatban lévő osztályozó eljárás elkészültével az eszköz teljesen ké-
szen fog állni a helyszíni teszteléshez. Szeretném a kész eszközt kivinni az utcára 
és több különböző helyszínen, napszakban és időjárási körülményben tesztelni.

Az eddig elkészült prototípus, az objektum azonosító nélkül is képes ellátni a 
célul kitűzött figyelmeztető feladatot. Egyértelműen felhívja a figyelmet a veszé-
lyes objektumokra és az implementáció végeztével készen áll, hogy közlekedési 
szituációkban tesztelni lehessen. A kutatás során elért sikerekre való tekintettel 
tervezem az eszköz továbbfejlesztését.
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